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Quando se põe a formular n’A república suas acusações contra os poetas, Platão coloca na boca de 
seu mestre Sócrates estas palavras: “A querela entre a poesia e a filosofia é antiga”. O que Sócrates 
pretende, com este esclarecimento, é se desculpar: não é ele quem inicia a querela! E, para que não 
se interprete mal sua posição, inicia confessando o respeito que têm pela poesia e a afeição que ela 
lhe inspira. A poesia era, sobretudo, Homero. Sócrates, como todos os atenienses, se educara atra-
vés dele. Em sua infância e em sua adolescência, nada pôde objetar-lhe. As objeções começaram 
quando começou a grande luta que obrigava a não estimar Homero mais do a verdade. O próprio 
Sócrates o diz. E acrescenta que é uma grande luta, “uma luta maior do que se poderia crer”, esta 
em que se trata de conseguir ser bom, ou não consegui-lo. O jovem que toma consciência desse 
problema já não pode se permitir ser tentado nem sequer pela poesia. Nem sequer por ela. Esse é 
o reconhecimento de Sócrates pela altíssima dignidade daquilo a que ele se dispõe, precisamente, 
a combater. Não se pode deixar que venham a distrair-nos – diz – nem a glória, nem a riqueza, nem 
dignidade alguma, nem mesmo a poesia.

Sócrates continua a querela que os outros filósofos haviam iniciado. Os poetas eram sábios. 
Heráclito havia chamado Homero de o mais sábio de todos os helenos. Quem haveria se atrevido 
a discutir isto? Nem mesmo o próprio Sócrates. Mas Heráclito também dissera que Homero teria 
merecido ser expulso da assembléia e espancado. O mais sábio de todos os helenos merecendo 
esse duplo castigo, moral e físico? Como Heráclito poderia ter justificado seu paradoxo? Justificou-
-o com uma observação na qual está enunciada a posição de Sócrates em relação aos poetas e a 
todos que se creem sábios. Heráclito já dissera a respeito de Hesíodo (não se atreveu a dizê-lo de 
Homero) que era um ignorante apesar de ser um sábio. “Creem que sabia tudo o que podia se saber 
das coisas, ele, que não conhecia o dia e a noite...” A frase de Sócrates, “sabem tudo; só ignoram 
que não sabem nada”, talvez tenha sua origem naquela posição de Heráclito para com Hesíodo; 
ou seja, na posição de um filósofo para com um poeta. E Sócrates, filósofo, insiste nessa posição, 
seguindo Heráclito também nisso.

A outra importante acusação expressa, na velha querela, é a de Xenófanes. Homero e Hesíodo 
atribuíram aos deuses tudo o que entre os homens seria objeto de reprovação e vergonha: roubos, 
adultérios, fraudes. Ímpios, ignorantes que pretendem passar por sábios!... E estas acusações, 
feitas aos poetas, serão depois as mesmas feitas aos filósofos.
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N’A república, Platão faz Sócrates sustentar a necessidade de expulsar os poetas da cidade. De 
uma república se expulsa aqueles que significam um perigo, aqueles que de alguma maneira são 
seus inimigos. Os poetas, inimigos da república! Como se justifica essa severa sanção já decretada 
pelos filósofos pré-socráticos?  Um cidadão deve temer a escravidão mais do que a morte, diz Só-
crates; e as palavras dos poetas, quanto mais poéticas forem, menos convirão aos ouvidos daque-
les que devem viver como homens livres. Os poetas são criadores de fantasmas, que afastam os 
homens da contemplação das essências, ou seja, que os afastam da verdade. O poeta que descre-
ve a obra de um artesão é um imitador de imitações, um copiador de cópias; o artesão que constrói 
sua obra está mais próximo que ele das essências, pois imita o Deus criador que as cria; constrói 
uma obra que é cópia da obra ideal. O poeta copia a cópia feita pelo artesão. A ordem é: Deus; o 
artesão que o imita; o poeta que imita o artesão. Os poetas criam fantasmas e não coisas reais.

Por isso, os poetas falam de tudo sem entender nada. Do quê não falaram? De medicina, de po-
lítica, de guerras. E que remédios, que leis, que teorias devemos a eles? Em nada do que disseram 
foram úteis aos homens. Os poetas imitativos eram, por isso, homens carentes de seriedade, que 
se entreteram em um jogo ocioso e inútil. Suas obras podem encantar momentaneamente; mas seu 
encanto não é mais duradouro que o desses rostos bonitos simplesmente pela sua juventude, que 
deixam de atrair os olhares quando a juventude os abandona.

A arte desses poetas é a arte dos charlatães, semelhante a daqueles que se comprazem no 
simples jogo de palavras, e também a dos taumaturgos que oferecem um jogo de ilusões no qual 
nem eles mesmos creem. A poesia imitativa é a arte da mentira e, por isso, instrumento da corrup-
ção dos jovens.

Estamos falando, esclarece Sócrates em sua petição, como fundadores de um estado, não 
como poetas. E nessa qualidade devemos prescrever normas aos poetas imitativos, para que não 
eduquem a juventude na mentira, fonte da injustiça. O poeta educa os homens na lamenatação e 
nas queixas fáceis, sem pudor e sem coragem. Coroem-se os poetas, derramem perfumes sobre 
suas cabeças, mas que sejam expulsos do estado. Suas obras só dizem respeito à parte de nós 
mesmos que mais repugna à sabedoria. Assim como não são verdadeiros, não são saudáveis. A 
poesia é escola de paixões nocivas, e fomenta essas paixões debilitando a razão que deve governar 
os homens. Àqueles – poetas ou admiradores da poesia – que sustentam o contrário, Sócrates pede 
que o demonstrem, mas em prosa, como corresponde a toda demonstração. E o que precisam 
demonstrar é que a poesia, além de agradável, é útil ao estado e à vida.

E se não podem prová-lo, o que devemos fazer é o que fazem aqueles amantes que, pese 
toda a gratificação da paixão do amor, se esforçam por apartar-se dela se advertem suas funestas 
conseqüências. A paixão da poesia, repete Sócrates, encantou minha infância; mas contra esse en-
cantamento, deve-se prevenir quando se trata de ser homens livres. E não se é homem livre senão 
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no exercício da virtude. A poesia é escola de corrupção porque – e este argumento é de importância 
capital em Sócrates – faz temer a morte. (As citações, que abundam no terceiro livro d’A república, 
destinam-se a provar isso.) Os heróis apresentados pelos poetas são, todos eles, vítimas do amor 
à vida e do temor à morte. Sócrates sustentava que quem teme a morte está perdido como homem 
livre. A poesia, em última instância, é uma aliada da escravidão.

Os poetas são, além disso, ímpios. Os velhos filósofos os condenavam por sua irreverência para 
com os deuses. Sócrates insiste nessa acusação, longa e até tediosamente; ou aprova quando essa 
acusação é formulada por seu interlocutor. Que atrocidades os poetas não atribuíram aos deuses? 
O “bom Hesíodo” contava, sobre Urano e Cronos, uma história que, certamente, não era para 
crianças. Esses deuses dos poetas eram deuses cujos feitos de maneira alguma poderiam servir 
de modelos aos homens: deuses de ódio imediato, de paixões violentas; deuses, enfim, demasiado 
humanos. Ésquilo não chegara a dizer que Deus implantara o crime entre os homens? Deus deve 
ser apresentado tal qual é, e não sujeito, como qualquer homem, às alternativas do bem e do mal. 
Esses deuses que trocam constantemente de forma, como são os dos poetas, e que parecem 
satisfazer-se em enganar-nos, não podem ser os deuses do homem livre. Deus – Deus, não os 
deuses – é absolutamente simples e verdadeiro em ações e palavras; não muda nem engana com 
fantasmas e nem mesmo com signos. (Quando os poetas atribuírem aos deuses a mentira e até o 
crime – conclui o filósofo – nos enfureceremos; e, se se trata de um poeta trágico, como Ésquilo, 
negaremo-lhe o coro necessário para a representação de sua obra. Porque o filósofo pretende 
que quem deva governar o estado se assemelhe aos deuses tanto quanto a natureza humana lhe 
permite.)

Estas são, fundamentalmente, as acusações do filósofo contra os poetas. Dirigidas a princípio 
apenas aos poetas imitativos, terminam por abarcar todos eles. E quais eram as acusações do 
poeta contra os filósfoso? O poeta Aristófanes é quem as formulou de modo mais eficaz, em As 
nuvens, ataque direto a Sócrates.

As acusações do filósofo, ainda que apresentadas – e ampliadas – mais tarde por seu discípulo, 
foram contemporâneas às acusações do poeta Aristófanes. Sócrates deve ter sido uma antítese 
popular na Atenas que viu a representação de As nuvens. Conta-se que durante a representação, 
para evitar que o público se distraísse buscando localizá-lo na arquibancada, Sócrates se levantou, 
de modo que todos pudessem vê-lo. Essa era sua resposta silenciosa ao violento ataque do poeta. 
Também naquele dia, Sócrates bebeu, com dignidade de filósofo, a cicuta que lhe havia preparado 
e lhe oferecia o poeta.

As deusas dos sofistas – de Sócrates – são, para o poeta, as Nuvens. À elas se podia fazer a 
mesma acusação que o Sócrates platônico fazia aos poetas. As Nuvens são imitadoras; oferecem 
cópias de cópias: imitam novelos de lã, centauros, leopardos, lobos, touros, cervos, mulheres; e 
seus discípulos, os filósofos, são, como elas, criadores de fantasmas.

Homens que estão como que nas nuvens, os filósofos falam de tudo sem entender de nada, ou, 
o que é pior, sem crer em nada.

O filósofo, enquanto sofista, podia fingir defender qualquer causa ou qualquer posição. Sócrates 
confessava não saber nada; mas, do quê não falava? No diálogo entre o raciocínio justo e o injusto 
– este último, símbolo da sofística –, Aristófanes quer mostrar precisamente tudo o que há de fraude 
nas argumentações dos filósofos, e como essa fraude é a causa da decadência de Atenas.

Os filósofos são, além disso, para Aristófanes, charlatães. Charlatães de “vacuidades subli-
mes”; assim as próprias Nuvens chamam seus discípulos de charlatães “pálidos e descalços”. Aos 
filósofos, moinhos de palavras, só interessa triunfar nas disputas verbais. São os sacerdotes do 
inútil. Como os charlatães, como aqueles que peroram nas praças públicas, carecem da virtude da 
modéstia: unem à sua charlatanice, a jactância. Sócrates educava aos jovens nisso tudo. Depois de 
fazer o jovem, a cuja educação o ingênuo Estrepsíades lhe encomendara, escutar a disputa entre 
os dois raciocínios, Sócrates promete devolver-lhe um sofista perfeitamente acabado.

A acusação de impiedade, formulada pelo poeta contra o filósofo, tinha fundamentos mais fá-
ceis. Ela havia sido formulada muitas vezes e se continuaria a formulá-la. O filósofo não reconhece 
outros deuses que o Caos, as Nuvens e a Língua. Todos os demais são para ele pura ficção. Sócra-
tes instrui Estrepsíades desse modo em As nuvens: “ – É preciso que saibas que os deuses já não 
estão entre nós”. Estrepsíades pergunta atônito: “ – Zeus Olímpico não é Deus? ...” E a resposta de 
Sócrates é: “ – Que Zeus? Você está de brincadeira! Não há tal Zeus.” O filósofo é o grande negador 
dos deuses. Como, então, não ver nele um corruptor da juventude?

“A tua loucura e a de Atenas, que alimenta o Corruptor da juventude”. Essas são as palavras que 
o raciocínio justo dirige ao injusto na obra de Aristófanes. A nostalgia da antiga educação, sentida 
e expressada por um raciocínio justo, contrasta com o desenfado do raciocínio injusto. Os sofistas, 
os filósofos, estavam educando os atenienses de modo distinto do que haviam sido educados os 
heróis que souberam lutar em Maratona. Sócrates, os filósofos, eram inimigos da pátria, por serem 
corruptores da juventude. Era necessário, por isso, livrar a pátria de tais “monstros”. Fidípides, o 
jovem cuja educação foi encomendada a Sócrates, termina por bater no seu próprio pai, fazendo 
em seguida essa reflexão: “Desde que Sócrates me fez abandonar minhas inclinações preferidas, 
e me acostumou aos pensamentos sutis, aos discursos e às meditações, me sinto capaz de provar 
que fiz bem maltratando meu pai”. E tenta, efetivamente, prová-lo.

A cena final, em que o pai do jovem decide incendiar a escola dos filósofos, resume as alega-
ções do poeta. Estrepsíades se lamenta da própria insentatez de negar os deuses de acordo com 
os ensinamentos de Sócrates; pede que lhe perdoem ter cedido à fascinação da charlatanice dos 
sofistas. E ao colocar fogo na escola, quando lhe perguntam: “Que fazes?”, responde: “Disputo so-
bre sutilezas com as vigas do teto. Quem os manda ultrajar os deuses e olhar a lua?” Suas palavras 
finais, enquanto presencia a devastação da escola dos filósofos, são: “Expiem assim suas culpas, 
e principalmente sua impiedade”.
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As acusações do poeta contra o filósofo são, pois, as mesmas do filósofo contra o poeta. Ao 
menos, se não é total e se não está formulada nos dois casos com a mesma linguagem, a corres-
pondência entre elas é visível.

Na Apologia, Platão reúne as acusações do poeta, e faz Sócrates resumi-las. Era acusado de 
investigar as coisas do alto e as subterrâneas; de não crer nos deuses; de defender, como boas, 
causas más; de corromper a juventude. Acusações triviais – acrescenta – que ordinariamente se 
formulam contra os filósofos. São os poetas aqueles que assim o acusam. Eis Meleto, poeta, en-
frentando o risco de calúnia. E Sócrates não se esquece de aludir “ao autor de comédias”. Toda 
essa calúnia talvez não passasse de uma expressão de ressentimento, pois Sócrates recorda que, 
quando o oráculo o declarou o mais sábio dos helenos, pôs-se a interrogar primeiro os homens de 
estado, e a seguir os poetas, para comprovar que, “por serem poetas, acreditavam ser mais sábios 
em muitas outras coisas, ainda que nada entendessem”.

A antiga querela se mostrava muito estranha. Não havia acusações as quais não se replicasse 
com outras. Eram as mesmas acusações, formuladas pelos poetas contra os filósofos e pelos filó-
sofos contra os poetas. Isso significa que os poetas e os filósofos combatiam a mesma coisa. Não 
é Aristófanes um inimigo dos criadores de fantasmas, dos ignorantes, dos charlatães, dos ímpios, 
dos corruptores da juventude? Não é Sócrates um inimigo, também, dos criadores de fantasmas, 
dos ignorantes, dos charlatães, dos ímpios, dos corruptores da juventude? Platão não se limita a 
repetir – a plagiar – Aristófanes, apresentando como novidades acusações que eram velhas e que 
eram dirigidas não aos poetas, mas sim aos filósofos? Estas acusações do poeta contra os filósofos, 
e do filósofo contra os poetas, além de serem as mesmas, estão fundamentadas do mesmo modo: 
tanto o poeta quanto o filósofo formulam suas acusações em nome da moral. E, para que sejam 
mais impressionantes, o poeta escolhe o maior dos filósofos: Sócrates, e o filósofo, o maior dos 
poetas: Homero.

Mas, igualmente, o poeta e o filósofo incorrem no mesmo vício que combatem. Platão se contra-
diz – faz Sócrates se contradizer – e Aristófanes também se contradiz. Platão, depois de condenar 
as mentiras de Homero, termina por defender a doutrina da “mentira patriótica”. É a mentira, e não a 
verdade, a encarregada de salvar em última instância sua República! A mentira é um privilégio que 
Platão concede àqueles devem reger seu estado ideal. A mentira – diz – é um medicamento que 
deve ser usado pelos médicos, não pelos leigos; se cabe a alguém mentir, é àqueles que governam; 
eles são quem podem e devem mentir, para enganar os inimigos ou os próprios cidadãos, quando o 
interesse da República o exigir. Isto é o que expressamente conclui o filósofo que, segundo parecia, 
vinha ensinando a salvação através da verdade. As mentiras dos poetas não eram condenáveis por 
serem mentiras, portanto; eram condenáveis por não serem patrióticas. Um poeta era um mau cida-
dão, simplesmente porque mentia sem distinguir a mentira nociva da mentira saudável. Mas por que 
repreender-lhes por não serem legisladores, em vez de agradecer por isto?; e por que repreender-
-lhes que, afastando-se da contemplação das essências eternas, fossem copiadores de cópias, 

se, a seguir, se concluiria que havia um bem tangível sem necessidade daquela contemplação, e 
mediante o simples recurso à mentira, precisamente o recurso do qual lançavam mão os poetas?

Acusador da fraude poética, o filósofo introduz a fraude filosófica, e termina por se contradizer. 
Mas também o poeta, acusador da fraude filosófica, termina por se contradizer. “Expiem todas suas 
culpas, e especialmente sua impiedade”, era a acusação final de Aristófanes contra os filósofos. Mas 
essa acusação era contraditória em relação à conduta do poeta. Aristófanes era quem tinha ido mais 
longe na impiedade. O trágico Eurípides, que parecia ter se unido aos sofistas chegou a dizer: “os 
deuses... se é que existem”. Mereceu por isto, como Sócrates – o qual chegou-se a supor inspirador 
de obras de Eurípiedes –, as mais violentas acusações de Aristófanes. Mas este, que parecia seguir 
crendo na existência dos deuses, converteu-os em seres demasiado humanos. Hermes, o deus que 
tornava possível a comunicação entre os deuses e entre estes e os homens, é, nas obras do poeta 
defensor da piedade, um fofoqueiro venal: o camponês Trigeu pode suborná-lo presenteando-o com 
uma simples torta. Não tem nostalgia de sua antiga grandeza, mas sim de seus vulgares banquetes 
de “intestinos assados”. Dionísio, o mesmo Dionísio exaltado n’As bacantes pelo sofista Eurípides, 
é, em As rãs do poeta defensor da piedade, um deus miserável que zomba até mesmo de seu pró-
prio sacerdote (que estava ali, entre os espectadores, assistindo à representação da comédia!). O 
altíssimo Zeus é um simples Zeus golpeado, e com esse epíteto o invoca Xântias, companheiro de 
Dionísio na viagem de descida aos infernos. Sócrates, vítima posterior das acusações iniciadas pelo 
poeta, decidiria beber a cicuta; e o deus Dionísio, que questiona Héracles sobre o caminho mais 
curto para descer ao inferno, a rechaça porque “com a cicuta se congelam as pernas”. Aristófanes, 
poeta, foi o grande ímpio que acelerou o processo de desdivinização dos deuses.

Mas há outras contradições. Aristófanes não perdoa o poeta Meleto, que seria casualmente 
acusador do filósofo: une-o com as meretrizes, em As Rãs. Platão havia sido atacado, também 
pelos poetas, e até mesmo no palco; como o mestre, foi acusado de falar do que ignorava, e de 
falar estupidamente embora prometesse a sabedoria. Platão se mostra implacável com os poetas; 
porém, rende a todos eles sua homenagem na figura do mais mordaz dos detratores da filosofia: 
Aristófanes! (“As graças, que buscavam para si mesmas um templo imperecível, o encontraram nos 
lábios de Aristófantes.” Sua outra grande homenagem aos poetas consistiu em cantar à poetisa 
Safo e declará-la a décima musa.)

Platão quisera ser poeta. Conta-se que aspirava competir com Homero, o poeta tantas vezes 
chamado de o mais sábio dos helenos. E ensaiou a poesia e teria até composto uma tragédia; ele, 
que repreenderia a tragédia por regar e dar vida à tudo aquilo que seria preferível ver murchar para 
sempre. Sob a influência do teatro concebeu seus diálogos. Aristóteles o acusaria, mais tarde, de 
haver poetizado, buscando acusar-lhe de não haver sabido manter-se sempre filósofo. (Também 
Aristóteles disse que os poetas mentem muito.)

Poderíamos perguntar-nos se o Platão filósofo teria sido possível sem o Platão poeta. Ou, de 
outra maneira – que é como Nietzsche formula a pergunta –, se o filósofo Platão teria sido possível 
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sem o poeta Aristófanes. Leiamos novamente as palavras de Nietzsche: “Nada fez sonhar tanto com 
o motivo da misteriosa natureza de esfinge de Platão como este pequeno fato, felizmente lembrado: 
sob a almofada de seu leito de morte, não se encontrou ‘bíblia’, nada que fosse egípcio, nem pita-
górico, nem platônico, mas se encontrou um Aristófanes. Como Platão teria suportado a vida – uma 
vida grega à qual dissera não –, sem um Aristófanes?”

Criadores de fantasmas, ignorantes, charlatães, corruptores da juventude, ímpios. Essas eram 
as acusações da poesia à filosofia, e, por isso, Estrepsíades, criatura de Aristófanes, incendia “o 
pensadouro”, como se chamava a escola de Sócrates, para livrar a cidade de filósofos – de mons-
tros. Mas essas eram também acusações de Platão – criatura de Sócrates – à poesia; e também 
por isso – exatamente por isso (pode-se comprová-lo relendo as passagens d’A república contra os 
poetas) – o filósofo expulsa os poetas da cidade.

A posição de Sócrates e a de Aristófanes não são tão conflitantes contrapostas como a “ve-
lha querela” poderia fazer pensar. Sócrates, referindo-se a si mesmo, pronunciou a jactante frase: 
“Deus me colocou sobre vossa cidade como um tavão sobre um nobre potro para picá-lo e mantê-lo 
desperto.” E não poderia, com ainda mais razão, Aristófanes ter dito isso de si mesmo? Sócrates, 
empenhado em mostrar que aqueles que se acreditavam sábios nada sabiam, está muito longe 
de Aristófanes, empenhado em mostrar particularizadamente o mesmo? Nem os pretensos sábios 
eram sábios; nem os pretensos salvadores da pátria, salvadores da pátrias; nem os pretensos mes-
tres da juventude, mestres da juventude. Isso é Aristófanes puro. Sócrates e Aristófanes disputavam 
a mesma coisa: serem considerados a consciência reflexiva de Atenas.

Arquivo 
Notas para a reconstrução de um mundo perdido 

Notas para a reconstrução de um mundo perdido é um conjunto de 65 textos de Flávio de Carvalho publicados 
no Diário de S. Paulo entre janeiro de 1957 e setembro de 1958. Os primeiros vinte e quatro textos da série 
aparecem sob o título Os gatos de Roma. A partir da nota 25, a série passa a ser intitulada como Notas para a 
reconstrução de um mundo perdido. A republicação dessas Notas no Sopro (que começou no número 49) não 
pretende trazer um material de arquivo morto, ao contrário: a aposta é lançar esse pensamento intempestivo 
e fascinante para que ele produza efeitos no presente. O que podemos adiantar é que se trata de um trabalho 
ambicioso realizado por um “arqueólogo mal-comportado”, como Flávio mesmo se definiu. As Notas foram 
reproduzidas e transcritas por Flávia Cera, a partir de pesquisa realizada no Arquivo Público do Estado de São 
Paulo. Leia todas as Notas já publicadas em http://www.culturaebarbarie.org/sopro/arquivo/notas.html

XXVIII 
Notas para a reconstrução de um mundo perdido

A dupla personalidade

A noção de Dupla Personalidade proveniente de um ser formado por duas imagens, cada uma com 
emoções diferentes, as duas representando a mesma pessoa, é um produto do processo de imita-
ção do homem pelo homem e consequentemente só teria surgido com o início desse processo de 
imitação. Por conseguinte a Dupla Personalidade só aparece com a Descoberta da Imagem e com 
o início do Diálogo. Antes do processo de imitação não havia Dupla Personalidade. Durante todo 
o período esquizofrênico de Defesa Passiva o homem não tinha Dupla Personalidade porque não 
havia imitação. O ser se desdobra em Personalidade e Dupla Personalidade somente no início do 
Ódio. As imagens de que se compõe o ser com Dupla Personalidade são imagens que possuem ca-
racterísticos bem marcados e se apresentam uma em oposição á outra, se apresentam em estado 
de luta e Ódio. Uma das imagens do ser com Dupla Personalidade, a imagem imitada e repetida, é 
a imagem gerada no início do Ódio e da Defesa Agressiva que é o início da imitação.
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Conquanto a Dupla Personalidade tenha sido formada no início do período do Ódio e existe 
como conseqüência, um novo comportamento no homem, o seu conteúdo exibe a vida do período 
anterior do Medo e contém os atributos do Sonho, da Solidão e do mundo tenebroso do início do 
Crime. A Dupla Personalidade só aparece como conseqüência antagônica da formação da Perso-
nalidade no início do Ódio. Ela se encontra em forma latente e é despertada pela Personalidade 
em ação.

Examinando o conteúdo de cada uma das imagens do ser com Dupla Personalidade encontra-
mos que uma das imagens contém o tenebroso e silencioso mundo do início do Crime e do Sonho 
personificado no período esquizofrênico de Defesa Passiva enquanto que a outra imagem contém 
o comportamento do homem perante a sociedade que o contorna, isto é, uma atitude do mundo 
gregário que só poderia ter aparecido quando o homem entra em contato com os seus pares no 
início da imitação e do Ódio do período de Defesa Agressiva.

Portanto cada uma das personalidades representa um certo período distinto na evolução do 
homem e conseqüentemente cada uma dessas personalidades representa uma fase na formação 
emotiva do homem, o que mostra que a formação emotiva do homem se processou por períodos 
distintos e diversos, o homem aparecendo em certa época somente com uma parte das emoções 
por ele conhecidas, a outra parte das emoções surgindo posteriormente como conseqüência de 
certos acontecimentos. 

Esses acontecimentos importantes que provocaram a eclosão de novas emoções com um novo 
comportamento e o aparecimento sucessivo, uma após a outra, das imagens da Personalidade e da 
Dupla Personalidade, são a satisfação da Fome e a satistação do Frio, conseqüências da Desco-
berta da Imagem e do início do Ódio, ambos apontando para o início gregário do Homo-Socius. O 
Homo-Socius é um produto da fome; é uma instituição para impedir a recorrência da fome.

A Fome e o Frio proveniente da fome, teriam continuado se não houvesse acontecido a Desco-
berta da Imagem do Semelhante e o início do Ódio. Observa-se que a sensação de frio se encontra 
de certo modo ligada à fome quando a falta de alimento e a fome provocam uma sensação de frio 
no organismo, idêntica à baixa temperatura exterior. Uma correção da temperatura do corpo ou 
por meio de alimentos ou por meio de agasalhos, faz cessar as reações de protesto do organismo. 

Esta interrupção nas reações de protesto de um organismo submetido a um estado estimulante 
de frio e de fome é observada com freqüência na criança. A criança recém-nascida pára de chorar 
quando envolvida em panos quentes.

O dramático aparecimento da Dupla Personalidade no espetáculo diário do indivíduo é conside-
rado a primeira fase da loucura futura, do desequilíbrio e da loucura a vir, desequilíbrio em relação 
ao homem gregário, mesmo porque o material emotivo apresentado pela Dupla Personalidade seria 
um material pertencente ao período esquizofrênico da Defesa Passiva.

A Dupla Personalidade é a parte sonhadora, lírica, criminosa do indivíduo. Na maioria dos ho-
mens essa Dupla Personalidade não se manifesta. É um material proveniente de um mundo longín-
quo do Medo quando os homens não tinham alma e se associavam temerosos com a vida vegetal 
e a de um mundo mais antigo ainda onde os homens não tinham medo.

A Dupla Personalidade oferece à Personalidade do homem gregário: força viril, solidão, crime, 
potência sobre todas as coisas, atributos telúricos da vida e poderes cobiçados. Oferece enfim 
aquilo que fez Nietzsche exclamar: “Eu acreditava que a sombra do homem fosse a sua vaidade”.

Os desejos secretos do homem que exerce a rotina diária pertencem aos domínios da Dupla 
Personalidade. Geralmente a obra do artista é um produto da sua Dupla Personalidade a menos 
que seja uma mera imitação de outros e um produto do Ódio. A imagem que orienta a obra do artista 
é anterior ao período de Ódio e de imitação; é a imagem do período do Sonho e do início do Crime.

A Solidão é o meio ambiente apropriado ao cultivo e manutenção da Dupla Personalidade; sem 
dúvida são os restos da solidão do mundo esquecido e despovoado do Começo. Musset e Mau-
passant apresentam a Solidão como sendo a própria Dupla Personalidade. A Dupla Personalidade 
se associa à imagem do chefe que é gerada por um processo de imitação. As noções de Dupla 
Personalidade aparecem após o conceito de chefe ou caudilho. A dupla personalidade do indivíduo 
é a personalidade telúrica do chefe que é imitada ou do chefe abstrato, é a faceta poderosa do 
indivíduo que aparece para contrabalançar sua personalidade normal. Por sua vez a personalidade 
do chefe é uma com característicos oníricos, o chefe era o homem mau surgindo das profundezas 
da raça e do grupo, que possuía o dom de adivinhar, era um homem primitivo, um homem do Co-
meço, um inspirado nas forças telúricas capaz de oferecer estabilidade ao grupo. Isto faz com que a 
Dupla Personalidade seja localizada como imagem do Começo. É a vida experimentada pela Dupla 
Personalidade do homem, a que realmente interessa.

Publicado originalmente no Diário de S. Paulo em 4 de agosto de 1957. 
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