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Introdução - O que é a Alegoria da Caverna?

Quem  ainda  não  ouviu  falar  sobre  a  Alegoria  da  Caverna do

filósofo grego Platão (427-347 a.C) talvez tenha perdido a oportunidade
de entrar em contato com uma das maiores teorias sobre o modo de
conceber o conhecimento e a realidade humana. 

A Alegoria da Caverna hoje é referência necessária não só para o
entendimento daqueles que se emprenham nos campos de estudos da
Filosofia,  mas  também instrumento  de  reflexão  essencial  para  o  ser
humano  comum  que  vivencia  e  pensa  as  questões  existenciais  no
mundo contemporâneo. 

Narrada,  no  Capítulo  VII  do  livro  A  República  de  Platão,  em
primeira pessoa por Sócrates, professor de Platão, esta obra teve como
finalidade constituir os fundamentos para uma exposição de um projeto
platônico político, educativo e social destinado à formação do cidadão
da polis grega e para a constituição de um Estado político justo.

Neste  contexto,  a  Alegoria  da  Caverna  conta,  em  forma  de  um
diálogo entre Sócrates e Glauco, irmão de Platão, uma situação estranha
entre três prisioneiros presos no interior de uma caverna. 

Acorrentados ali  desde a infância,  narra Sócrates, tais  prisioneiros
encontravam-se presos  a  ferros  pelas  pernas  e  pelos  pescoços de tal
modo que só lhes era permitido permanecer no mesmo lugar e somente
fixar o olhar para um só ponto no interior da caverna, sendo incapazes
de  poder  mover  a  cabeça  para  qualquer  um dos  lados.  Atrás  deles,
haveria apenas uma fogueira que alimentava a luminosidade no interior
da caverna. Colocada estrategicamente distante e acima de cabeças dos
prisioneiros,  a  fogueira  estaria  à  margem  de  um  caminho  em  que
pessoas transitariam diariamente, transportando todo tipo de coisas, sem
notar  que,  logo  mais  abaixo,  encontravam-se  os  prisioneiros
acorrentados.
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Aos prisioneiros da caverna resta apenas ver projetados ao fundo da
caverna  as  sombras  das  pessoas  e  das  coisas  que  porventuras  elas
carregavam,  não tendo  eles  noção  de  nada  sobre  o  que  são  aquelas
imagens,  senão  as  obscuridades  e  silhuetas  de  corpos  opacos  que
desfilariam diante dos olhos deles. Sabendo que não se encontravam só,
os  prisioneiros  conversavam  entre  eles  sobre  o  que  seriam  aquelas
projeções  na  parede  da  caverna,  dando-lhes  nomes  e  por  vezes
designando algum sentido àquilo que entendiam ser tais sombras,  ao
mesmo  tempo  que  julgavam ser  das  sombras  os  sons  distantes  que
esporadicamente chegava até eles. Desse modo, para tais prisioneiros, a
realidade não seria outra coisa senão aquelas sombras e sons, que vindo
de  um ponto  qualquer  da  caverna,  projetavam-se  sobre  o  fundo  da
caverna. 

Conta Sócrates que certo dia, um dos prisioneiros foi solto e se viu
obrigado a se voltar para o lado oposto da caverna que até então havia
sido obrigado a conhecer. Agora, no entanto, obrigado a se virar e a ver
o que estava atrás e além de si mesmo, o prisioneiro notou que acima da
sua cabeça havia não apenas a fogueira, mas uma luz que lhe pareceu
ser uma saída ou passagem para fora da caverna. Motivado para que
subisse a encosta do barranco que o separava da fogueira, da estrada e
da saída da caverna, o prisioneiro solto começou a sua escalada para
abandonar o fundo da caverna.

Todavia, o percurso da escalada não foi feito pelo prisioneiro sem
dificuldade,  pois,  devido  ao  seu  tempo  de  prisão  e  imobilidade
caminhou  com muito  esforço,  ao  mesmo  tempo  que  não  conseguiu
focar o olhar para a fogueira nem para a luz que se projetava da saída da
caverna em seus olhos. Cansado, com dor nas vistas e quase cego, o
prisioneiro relutou em continuar a sua subida para a saída da caverna.
Mas, arrastado por aqueles que o soltaram, o prisioneiro se viu obrigado
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a  continuar  e  alcançou  o  alto  da  caverna  após  muito  sacrifício  e
superação de si mesmo.

Aos poucos, o prisioneiro foi reconstruindo as forças e se acostumou
à nova visão e ao novo mundo que se iluminou à sua frente, embora
ainda com certa  dificuldade,  ora retornando o olhar  às  sombras;  ora
enfrentando os objetos postos sob a luz reluzente da saída da caverna. À
medida  que  aprendeu  a  operar  o  olhar  entre  aquele  jogo  de  luz  e
sombras, o prisioneiro passou a perceber que os objetos que ali agora
transitavam  na  nitidez  da  luminosidade  eram,  na  verdade,  a  fonte
primeira  daqueles  que  até  então  haviam  sido  vistos  apenas  como
silhuetas opacas no interior das paredes da caverna. 

Maravilhado,  o  prisioneiro  começou  a  percorrer  cada  objeto  que
conhecia  naquele  momento,  contemplando  as  suas  formas  e  os  seus
detalhes, admirando-os pelo que eram e não pelo que lhe pareciam ser
antes  no interior  da caverna.  Percebendo também que até  então  não
havia  conhecido  o  mundo  verdadeiro,  mas  apenas  um  mundo  de
aparências  e  ilusões  que  lhe  fora  projetado diante  de  seus  olhos  no
interior da caverna.

Ainda narra  Sócrates  que diante  desse novo mundo e desse novo
olhar, o prisioneiro se lembrou das disputas que tinha com os antigos
companheiros de caverna, em que procuravam mostrar uns aos outros as
próprias  habilidades  em  reconhecer  que  tipo  de  sombras  se
aproximavam e quais delas seriam a próxima. Porém, ao mesmo tempo,
lembrou-se  de  que  eles  ainda  lá  estavam  e  como  se  encontravam
enganados sobre o mundo que se projetava a sua frente. 

E ao se recordar  de tudo isso,  teve  o desejo de lhes  dizer  que  a
realidade da caverna não passaria de uma ilusão, pois, o mundo fora da
caverna se apresentava de um outro modo bem diferente daquele que
eles conheciam. E desse modo, motivado pelo desejo e pela compaixão
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de  saber  que  os  companheiros  ainda  se  encontravam iludidos  pelas
sombras, o prisioneiro empreendeu esforço para retornar ao fundo da
caverna para livrá-los das amarras em que se encontravam.

Porém, diz Sócrates, que lá chegando, o prisioneiro se viu confuso
sob a escuridão e a pouca luz que havia no fundo da caverna, tateando
em meio  ao fundo da caverna e  agindo de modo estranho.  Todavia,
mesmo assim, o prisioneiro tentou explicar aos companheiros sobre o
que  havia  além  das  encostas  da  caverna  e  da  saída,  sem  ser
compreendido por eles. 

De fato, o prisioneiro que retornou pareceu aos companheiros estar
louco “sem dizer coisa com coisa” sobre o mundo que, ao modo de ver
deles, era a pura realidade. E apavorados com tamanha falta de sentido,
acusam-no de louco, decidindo que a sua saída daquele mundo o fizera
insano e não haveria outra forma de contê-lo senão matá-lo. 

E  conta  Sócrates  que  foi  assim que aconteceu.  O prisioneiro  que
retornou  da  saída  da  Caverna  foi  morto  pelos  companheiros  por  ter
visto um mundo diferente daqueles que na Caverna se encontrava. 

 

7



6 Passos para Compreender a Alegoria da Caverna Hoje

Passo 1 - A Caverna

O primeiro  aspecto  importante  da  Teoria  de  Platão  sobre  o

conhecimento  humano  que  se  percebe  na  Alegoria  da  Caverna  é
exatamente como ele compôs a nossa compreensão de mundo, ou seja, a
nossa realidade. 

A Caverna  aqui  não  foi  apenas  escolhida  para  retratar  um lugar
escuro  sem  luz  que,  por  ser  assim,  tornar-se-ia,  naturalmente  aos
prisioneiros, um lugar temoroso e desconhecido. De fato, Platão deu um
salto na sua exposição sobre a Caverna ao colocá-la não somente como
um lugar  que limita,  pela  própria  escuridão,  o  uso dos  sentidos  dos
prisioneiros,  mas  também  porque  fez  dela  um  lugar  como  sendo
provocadora de uma ilusão aos sentidos, ou seja, como aquilo que não
permite que eles reconheçam as coisas ou a realidade por si mesmo. A
escuridão  da  Caverna  veio,  portanto,  acompanhada  de  uma  ilusão
intencional, isto é, de sombras que foram projetadas diante dos sentidos
dos prisioneiros para que eles as compreendessem como realidade. 

Aqui tem-se dois caminhos necessários à compreensão da Caverna.
Se por um lado os sentidos dos prisoneiros na Caverna não são uma boa
fonte de conhecimento, pois, a escuridão por si só não permite que eles
os  usem com toda  a  sua  capacidade,  por  outro,  a  Caverna  ainda  é
causadora do um erro de interpretação da realidade, pois, de fato, aquilo
que eles tomam como realidade não são senão sombras projetadas na
parede da caverna, oriundas, para eles, de uma fonte desconhecida. 

Neste sentido, Platão revela que por mais que os sentidos possam se
esforçarem  para  usar  toda  a  sua  capacidade  de  compreensão  da
realidade, eles não serão o suficiente para que possam distinguir aquilo
que  realmente  são  as  coisas  dentro  da  caverna.  Pois,  com efeito,  a
realidade  da  caverna  provoca  situações  que  não  permitem  que  eles
conheçam as coisas e os acontecimentos como eles são.
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A Caverna de Platão cria ilusões à realidade dos prisioneiros e os
sentidos  não  são  suficientes  para  revelar  estas  ilusões.  A Caverna,
portanto, tem seu aspecto fundamental que é demonstrar ao leitor que
ela é, com efeito, a realidade humana. Porém, sob um aspecto muito
particular de Platão. 

O que se tem aqui é uma forte crítica do filósofo grego à realidade
humana, que pode, mesmo após cerca de dois mil e quinhentos anos, ser
interpretada por nós como a nossa realidade. 

Na verdade,  a Caverna é a realidade humana em qualquer tempo.
Platão  compreendeu  que  a  nossa  realidade  é  cheia  de  aparências  e
ilusões  que  nos  faz  ver  coisas  como  realmente  não  são.  E  por  que
podemos afirmar isso sobre a Caverna de Platão? Porque, assim como
no tempo de Platão, quanto agora, o erro de incompreensão da realidade
não  está  somente  na  incapacidade  de  cada  um  de  nós  em  ver  e
compreender a realidade,  mas também porque esta incapacidade está
anexa  irremediavelmente  às  intenções  que  se  utilizam  dela  para
produzir em nós ilusões. 

Lembremos que o contexto da Alegoria da Caverna não foi escrito
em um contexto da teoria do conhecimento apenas, como é sugerido na
tradição filosófica, mas antes em um contexto social e político em que
Platão  visou  elaborar  uma  tese  que  afastasse  os  problemas  para  a
formação do cidadão da polis e que impedissem que se constituísse um
Estado  Ideal  fundamentado  na  justiça.  E  aqui  está  o  aspecto  de
compreensão  primordial  da  Caverna:  reconhecer  que  a  realidade
humana pode ser intencionalmente obscura.

De fato, as sociedades humanas têm mostrado que o modo como são
constituídas as compreensões do mundo muitas vezes não passaram de
influências no modo de pensar ou mesmo “verdades” projetadas para
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que a humanidade entendesse a realidade não como ela “é”, mas como
intencionalmente precisa “parecer ser”. 

Tomemos  como  exemplo  o  período  medieval  em  que  a  Igreja
Católica  projetou  uma  realidade  sobre  a  Europa,  que  longe  de  ser
verdadeira, operou a projeção de uma realidade aos humanos medievais,
impingindo-lhes  a  aceitação  e  conformidade  de  uma  ideologia  que
durante  anos  foi  princípio  de  submissão  e  dominação.  Ora,  durante
alguns séculos o miticismo configurou-se como força sobre a vida dos
seres  humanos  medievais.  As revelações  divinas,  que  não foram tão
divinas  assim,  de  algum  modo  foram  formas  de  projeção  de  uma
realidade  manipulada  pela  fé,  que  serviu  aos  intentos  de  quem,  no
domínio das projeções da Caverna, pudesse projetar sombras como uma
realidade aparente aqueles que cegamente se entregaram às crenças e às
doutrinações. 

Não  muito  distantes  dos  nossos  ancestrais  gregos  e  medievais,
vivemos hoje uma realidade formada por imagens projetadas. Somos,
doutrinados,  moldados  e  conduzidos  a  ações  que  acreditamos  serem
nossas,  mas  que  não  passam de  ideologias,  sombras,  projetadas  em
nossa realidade. 

Hoje são tantas as forças que se projetam sobre a parede da nossa
Caverna  que  fica  quase  impossível  saber  quais  pensamentos  são
realmente  nossos.  São  muitas  as  sombras  que  se  apresentam  na
contemporaneidade:  sucesso,  carreira,  propriedades,  consumo,
trabalho, estudo, religião, informação, conhecimento,  opinião, ciência
etc. 

O que se percebe na contemporaneidade é que cada um de nós está
preso às suas próprias sombras. Alguns vivem para o sucesso, outros
para a carreira; outros tantos para ter e outros para gastar; muitos para o
trabalho e estudos; milhares vivem para a religião, enquanto outros para
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a ciência, mas são poucos de nós que percebem que estas coisas não são
as essências do mundo, são apenas planos de ações que se projetam em
nossa  realidade.  E  assim,  somos  motivados  a  ter,  a  trabalhar,  a
consumir, a rezar, a estudar etc.. 

No mesmo sentido,  as redes sociais  hoje funcionam muitas vezes
como a parede da Caverna. Projetando em nós imagens que guiam os
nossos sentidos e concepção de mundo. Imagens que projetam desejos
ou mesmo um mundo feliz. 

Neste  mundo  de  imagens,  aguardamos  ansiosamente  à  próxima
moda, o processo modelo de Iphone, a próxima tecnologia; disputando
uns com os outros quais serão as próximas sombras a desfilarem diante
de nossos olhos. 

Aprisionados por desejos projetados em nós, acreditamos que cada
silhueta  impressa  na  Caverna  à  nossa  frente  refere-se  àquilo  que
realmente  é  a  nossa  realidade.  E,  por  isso,  conectados  aos  nossos
sentidos, vamos vivendo acorrentados a nossas próprias compreensões
limitadas de mundo. 

Todavia,  tais  compreensões  são  apenas  efeitos  de  um  universo
sombrio  moldado  pelos  meios  de  comunicação,  pelas  propagandas,
pelas ideologias, pelas redes sociais, pelos sistemas sociais, políticos e
econômicos, que projetam o nosso modo de entender a realidade. São
forças intencionais que atuam para que as aparências sejam e possam
ser vistas como realidade.

Não podemos  deixar  de  considerar  que  as  sombras  projetadas  na
nossa Caverna, assim como na Caverna de Platão, são intencionais e se
guiam por interesses que escapam à nossa percepção. Hoje discutimos,
por exemplo, o conceito de democracia; sem conhecer os princípios que
o  constitui;  discutimos  sistemas  econômicos,  seja  capitalista,  seja
comunista,  sem  conhecer  realmente,  a  partir  daqueles  que  os
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constituíram, o que são e como foram realmente pensados. Acreditamos
no  noticiário  da  manhã,  que  nos  diz  uma  coisa,  e  acreditamos  no
noticiário da noite, que nos diz outra completamente diferente. Sem ao
menos nos questionar se um e outro são realmente o que são.

Na verdade, embora tenhamos acesso ao pensamento humano e ao
conhecimento,  estamos  sendo  engolidos  pelas  sombras  da  nossa
Caverna. E por mais que nos esforçamos ou disputamos uns com os
outros sobre o que é esta ou aquela sombra; ou qual será aquela que virá
em seguida, o fato é que a realidade (a Caverna) não faz outra coisa
senão  projetar  sobre  os  nossos  sentidos  aparências  ou  ilusões  que
acreditamos serem a nossa realidade.

E tal qual a Caverna de Platão, hoje somos os prisioneiros que ainda
se  encontram  lá  acorrentados,  conectados  ao  seu  fundo  sombrio  e
opaco. O tempo que hoje se configura, em se falando de século XXI e
pós-modernidade, à nossa frente, requer compreender que a Caverna se
formou à nossa volta  e  que as  sombras  que se projetam são apenas
instrumentos de construção de uma realidade, ou melhor, que não são
necessariamente a nossa realidade, mas apenas ilusões ou aparências de
um mundo obscuro intencionalmente pensado para ser assim.

12



6 Passos para Compreender a Alegoria da Caverna Hoje

Passo 2 - Os Prisioneiros

Os  prisioneiros  da  Caverna,  com  efeito,  somos  nós.  Platão  ao

idealizar estes prisioneiros lhes deu características próprias. São seres
passivos, acorrentados ali sem uma causa aparente, mas que refletem
uma vida que se prendeu à própria realidade da caverna. O olhar fixo
desses prisioneiros para o fundo da caverna revela a intenção de Platão
de  nos  colocar  como  seres  prisioneiros  de  nós  mesmos  e  que  não
possuem outro modo percepção de mundo senão o da sensibilidade, isto
é, o de utilizar os sentidos como forma de percepção e de compreensão
do mundo. 

Na  verdade,  os  prisioneiros  são  ofuscados  também  pela  sua
passividade, pois, não conseguem revelar a si mesmos que estão sendo
enganados pelas sombras. Ao contrário, os prisioneiros acreditam que
podem  conhecer  e  se  vangloriar  daquilo  que  parece  ser  um
conhecimento sobre o mundo aparente que se lhes apresenta.

Em nenhum momento, nessa situação colocada aos prisioneiros por
Platão no interior da Caverna, eles se configuram como ativos, mesmo
aquele que faz a ascensão à saída, não o faz por iniciativa própria, mas
por forças que lhe impõe a ação. 

O panorama de  vida  dos  prisioneiros  da  Caverna  é,  para  Platão,
limitado, finito, não exposto à luz da razão em si mesmo. A vida deles
não  se  projeta  na  ação,  na  busca  pela  sua  liberdade,  ao  contrário,
quando um deles foi solto, mesmo percebendo que haveria uma saída
para  fora  da  Caverna,  reluta  em  sair,  querendo  lá  permanecer  e
negando-se a se mover em direção à luz. 

E novamente esta relutância retoma a passividade dos prisioneiros
diante da realidade. A mudança de situação faz mais parecer um castigo
do que a possibilidade de liberdade. É neste sentido de realidade que
aqui a razão humana recebe de Platão um significado todo especial ao
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prisioneiro que se liberta. Pois, se ele não for ativo e não sair em busca
das compreensões em si mesmo, os sentidos não permitirão que ele o
faça.  Por  isso,  para  que  o  prisioneiro  conheça  as  coisas  como  elas
realmente são, ele necessita se aproximar da luz. 

No entanto, tal tarefa, Platão deixa claro, não é fácil. O prisioneiro
conectado ao mundo da Caverna não foi acostumado a usar a razão para
interpretar a realidade nem para por seu corpo em movimento. Por isso,
sofre  ao escalar  as  encostas  da Caverna  e  sofre  ao olhar  a  luz  e  os
objetos  submetidos  a  ela.  E  por  isso  o  prisioneiro  solto  desiste  de
continuar. 

A passividade, sob a direção dos sentidos, é a essência de quem não
se  motiva  a  voltar  seu  olhar  para  outros  pontos  da  Caverna.  Os
prisioneiros são conformados consigo mesmos e com a realidade que
está sendo lhes imposta. 

Porém, ao leitor mais atento, nota-se que Platão não permite que isso
aconteça. Ele, de fato, manda o seu recado aos prisioneiros da Caverna:
saiam, se esforcem, superem seus sofrimentos e suas dores, façam seu
corpo acostumar-se a caminhar, façam seu olhos a se acostumarem com
a luz; use-os para além das aparências, faço-os ver o mundo sob a luz da
razão, para que se compreenda o que está por trás das sombras; deem a
si mesmo a possibilidade de construir a própria realidade. 

E  por  mais  que  acreditamos  que  tal  recado  seguiu  somente  aos
prisioneiros da Caverna, constatamos que ele viajou no tempo e chegou
com endereço certo também para os prisioneiros da contemporaneidade.

O  prisioneiro  contemporâneo  é  também  aquele  prisioneiro  da
Caverna. Se hoje nos encontramos dominados pela passividade de viver
uma  vida  regrada  pelas  sombras  de  uma  realidade  obscura  e
angustiante,  muitas vezes guiada por valores e princípios construídos
não por nós mesmos, mas apenas reproduzidos ou impostos por outros,
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esta não é, pois, ao ver de Platão, causa da nossa triste situação. Uma
grande  maioria  de  nós  se  recusa,  hoje,  a  ampliar  os  horizontes  da
própria percepção de mundo. E se o faz, faz motivados por outros, mas
não  por  querer  ser  potente  para  transformar  a  obscura  realidade  da
Caverna em que se encontra não apenas um, mas todos nós. 

Na  verdade,  a  grande  maioria  dos  prisioneiros  da  Caverna
contemporânea reluta em perceber que a visão de mundo não pode se
concentrar em apenas um foco da realidade, pois, por certo, este foco
limita,  inevitavelmente,  o  universo  de  compreensões  possíveis  do
mundo. Tornam-se passivos, aceitando de modo acrítico os mandos e
desmandos de uma realidade que, por estarem presos, não conseguem
superar  a  própria  passividade.  Mas  há  ainda  outra  característica  do
prisioneiro da Caverna de Platão que impõe de forma mais precisa uma
reflexão para a interpretação da realidade hoje. Mesmo ao prisioneiro
que se liberta, ele não fará uso da sua liberdade se não se voltar por si
mesmo para a saída, submetendo a si mesmo ao próprio domínio. Isso
significa dizer que o prisioneiro liberto deve impingir a si mesmo os
movimentos necessários que o farão sair da Caverna. Pois, é somente
neste movimento pessoal, sofrido e doloroso, que uma outra realidade
se abre para que ele saia da Caverna. 

Portanto,  Platão  compreende  que  aquelas  possibilidades  não  se
revelam  sem  que  a  passividade  dos  prisioneiros  seja  submetida  à
atividade. É, neste sentido, que o prisioneiro de hoje necessita se voltar
para além das sombras do mundo contemporâneo,  para compreender
que a própria liberdade não está em se ver livrar das amarras no interior
da  Caverna.  Ao  contrário,  a  liberdade  é  comprometimento  consigo
mesmo.  E,  por  isso,  deixar  de  ser  prisioneiro  na  Caverna,  na  sua
essência, não é tarefa fácil àqueles que estão dispostos a acessar a luz e
compreender  o  mundo  por  si  mesmos.  Para  Platão,  não  basta  estar
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liberto, há de se superar para ir além das encostas da Caverna. E esta
caminhada ninguém pode fazer por nós, senão nós mesmos.
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Passo 3 - As algemas ou as correntes

Na Alegoria da Caverna, um dos referenciais mais importantes para

uma boa interpretação são as algemas pelas quais os prisioneiros estão
presos no interior da Caverna.

Com efeito,  as algemas prende-os pelas pernas e pescoços,  de tal
modo que eles não podem se voltar para qualquer lado nem se mover
para  qualquer  outra  direção,  apenas  restando-lhes  a  posição  que  os
obriguem a olhar para o fundo da Caverna.

O  cenário,  acerca  das  algemas  que  prendem  os  prisioneiros,
arquitetado por Platão nos imprime uma reflexão um pouco mais atenta
para que possamos compreender o que é a Alegoria da Caverna. Vimos
que  a  Alegoria  da  Caverna  é  formada  por  alguns  elementos
fundamentais  que,  à  medida  que  se  desenvolve  a  narrativa,  são
conectados uns aos outros formando o panorama da estranha situação
em que ocorreu os eventos entre os prisioneiros da Caverna.

Tais elementos: caverna, algemas, prisioneiros, sombras, liberdade,
sofrimento,  dor,  fogueira,  objetos,  luz são conexões que sustentam o
desenrolar dos eventos e nos permite considerar aspectos da Caverna e
dos  prisioneiros  para  a  nossa  reflexão.  Todos  eles  compõe  algum
aspecto básico que auxilia a nossa reflexão, todavia, as algemas não se
resume a estes aspectos.

As algemas não são somente um aspecto que podemos considerar
apenas como um ponto de reflexão como todos os outros. São elas que
sustentam toda a narrativa da Alegoria da Caverna.

Por certo,  a Caverna ou as sombras,  ao serem identificadas como
falsas pelo prisioneiro; ou a luz, que permite que ele conceba o mundo
de  uma  outra  forma,  ou  mesmo  a  dor  e  sofrimento  que  sente  o
prisioneiro ao ter de usar as próprias forças para sair da Caverna, são
aspectos que foram introduzidos na reflexão de Platão e que, de algum
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modo,  se  juntam a  outros  para  compor  a  reflexão sobre a  Alegoria.
Contudo, em todo este contexto de falsidades e de verdades, o único
componente  que  esteve  lá  o  tempo  todo,  mostrando-nos  o  quando
somos incapazes  de  ver,  perceber  e  pensar  a  nossa  realidade  são as
algemas. 

São  elas  que  desde  o  início  prenderam  os  prisioneiros  para  que
ficassem sob a influência das sombras da Caverna. São por causa delas
que  o  prisioneiro  sentiu  piedade  dos  amigos  e  decidiu  retornar  ao
interior da Caverna, não conseguindo ficar fora da Caverna, e, por final,
são  elas  que  não  permitiram  que  os  outros  prisioneiros  saíssem  da
Caverna, mas, ao contrário, mesmo sem elas os prendendo à Caverna,
decidiram matar o prisioneiro que retornou para libertá-los e decidiram
lá ficar. 

Mas  ai  você  deve  estar  pensando:  “mas  quando  o  prisioneiro
retornou à  Caverna  eles  foram libertos  das  algemas  e  mesmo assim
decidiram matá-lo”.  Os prisioneiros,  de fato,  já  não tinham em seus
pescoços e pernas as amarras para mantê-los na Caverna, mas, mesmo
assim, decidiram matá-lo, e aqui surge a aguçada capacidade de Platão
em  nos  fazer  pensar,  por  quê?  Porque  as  algemas  na  Alegoria  da
Caverna prendem não somente o nosso corpo,  mas também a nossa
razão. 

São  elas  os  nossos  preconceitos,  os  nossos  dogmas,  as  nossas
verdades  infundadas,  os  nossos  valores  duvidosos.  São elas  que nos
prendem a uma realidade, fazendo-nos acreditar que aquilo que se passa
ali  não poderiam ser de outro jeito.  São elas que não permitem que
olhemos para além de nós mesmos e do nosso mundinho, e são elas que
não permitem que voltemos os nossos olhares para outras direções nem
que possamos nos mover para qualquer outro lado que seja, senão para
aquele que nos direcionam a ver.
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São as algemas que prendem, muitas vezes, o desenvolvimento de
outros saberes, de outras perspectivas de mundo, pois, nos impedem de
sair da Caverna e ver os objetos e as coisas como realmente são. De
fato,  a  narrativa  platônica  considerou  as  algemas  dos  prisoneiros  da
Caverna uma característica singular de reflexão, pois, mesmo ao final
da  narrativa,  já  liberto,  o  prisioneiro  recorda-se  dos  companheiros
presos na Caverna e por causa deles decide retornar, pois, sabe que sem
ajuda eles não terão força nem engenho para romper com as algemas. E
ai constatamos a triste realidade humana narrada por Platão, as algemas
prendem os seus corpos e também suas mentes. Do mesmo modo que a
mente do prisioneiro liberto estava a elas presas quando se recusou a
sair da Caverna. 

Elas, de fato, impediram que os prisioneiros pudessem compreender
o  que  o  antigo  companheiro  de  prisão  lhes  dizia.  E  ali  libertos,  os
prisioneiros fizeram-se algemados novamente.

No entanto, o que mais espanta na narrativa de Platão é o fato de
hoje ainda agirmos como os prisioneiros da Caverna. Somos presos aos
nossos preconceitos, aos nossos dogmas, às nossas “verdades”. Saímos
às  ruas  apontando  para  aqueles  que,  de  algum  modo,  concebem  o
mundo diferente de nós. Valorizamos as nossas sombras, discriminamos
o  novo.  Não  compreendemos  que  a  realidade  não  é  estática.  Não
compreendemos  que  os  mundos  humanos  são  diversos.  Não
compreendemos que os que nos faz iguais é sermos diferentes. 

Valorizamos  como  as  pessoas  se  vestem,  falam,  pensam,  rezam,
estudam,  se  comportam,  não  por  que  acreditamos  que  todas  estas
características são únicas em cada um de nós, mas porque, ao contrário,
queremos  que  os  outros  vejam  as  mesmas  sombras  que  estamos
acostumados a ver. Impondo-lhes nossas certezas, nossas regras, nossos
mundos. Assim foi, assim é. 
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Na história da humanidade, muitos são os exemplos daqueles que se
propuseram retornar à Caverna e a revelar um mundo diferente daquele
que se projetava ao fundo dela. A cada tempo, alguém rompe com as
algemas do pensamento comum, da tradição, da conservação e impinge
mudanças no modo de pensar, contudo, sem que antes não seja julgado,
apedrejado e, no limite da nossa pseudo “sanidade” na Caverna, seja
morto por nós. E matar aqui nem sempre significou por fim a vida de
um corpo físico, às vezes, os piores assassinatos são aqueles em que se
matam ideias. Assim, foi com Giordano Bruno, Luther King, Mahatma
Gandhi e tantos outros que a história humana nos revela.

Hoje as amarras agem em nós sem que percebamos o quanto preso
estamos  a  uma  realidade  ilusória  e  aparente.  Age  não  somente  em
nossos  corpos,  prendendo-nos  às  ações  programadas  e  previamente
deliberadas, mas também agem prendendo-nos a uma razão debilitada e
menor,  criando  algemas  mentais  que  inibem  a  claridade  de  uma
percepção  transparente  do  que  são  as  coisas  no  mundo  e,
principalmente,  nos  impede  de  compreender  quem são realmente  os
nossos companheiros de prisão.

Por isso, a Alegoria da Caverna não pode ser compreendida apenas
pelos seus aspectos gerais. Há ali, sem dúvida, um norte profundo para
a nossa reflexão que exige um compromisso de percepção não somente
com a forma de contar a Alegoria, mas com a forma de o leitor projetar
em si mesmo a prisão na qual se encontra algemado.
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Passo 4 - Quem se liberta?

A grande personagem da Alegoria  da  Caverna  é,  sem dúvida,  o

prisioneiro  que  se  liberta.  A narrativa  da  sua  ascensão  à  saída  da
Caverna  é  extremamente  cativante,  pois,  o  faz  ser  um  ser  humano
comum, dotado de todos os sentimentos, emoções e ilusões que um ser
humano possa ter. 

À  medida  que  Sócrates  narra  o  desenvolvimento  da  personagem
diante  dos  desafios  para  sair  da  Caverna,  vamos  nos  sentindo  mais
próximos dele, pois, vamos nos identificando com as difíceis situações
que Platão o fez passar. Sabemos, por exemplo, o quanto é difícil mudar
as perspectivas de mundo e de vida, assim de modo tão radical. E por
isso nos identificamos com aquele pobre prisioneiro,  pois,  por certo,
sabemos  qual  foi  a  sensação  de  ter  medo  ao  ter  que  prosseguir  a
escalada da encosta da Caverna,  pois, sabemos o quão é temoroso e
angustiante tatear por escolhas na vida sem ter nenhum porto seguro e o
quanto é penoso se arrastar em meio ao desconhecido em busca de uma
luz,  cuja  única  garantia  de sucesso é  saber  que será possível  voltar,
quando isto é possível.

O prisioneiro da Caverna é, pois, realmente um ser humano comum
que sofre os efeitos de uma prisão que, até o momento da sua libertação,
não o fez fazer outra coisa a não ser observar. 

O corpo desacostumado do esforço físico, a mente fraca, o caminho
ingrime e sinuoso o arrebatam para que, irremediavelmente, opte pelo
conformismo  de  poder  escolher  entre  dois  males,  permanecer  na
caverna ou seguir na trilha das dores e sofrimento. Repito, o prisioneiro
é um ser humano comum.

Porém, mesmo com toda a recusa, viu-se obrigado a caminhar e, por
isso, sofreu e precisou aprender a lidar com as situações. Aprendeu a
lidar com as encostas  da Caverna e com as dores no corpo causado
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pelos  esforços  físicos  submetidos  pela  caminhada.  Aprendeu  a  lidar
com a cegueira momentânea causada pelo jogo de claro e escuro que a
luz da saída impõe àquele que, por acaso, queira dela se aproximar e
aprendeu, ainda, a superar as dores da visão, causadas pelo excesso de
luz.  No  entanto,  aos  poucos  foi  se  superando,  se  arrastando,  mas
conseguiu chegar. Platão, de fato, fez do prisioneiro da Caverna um ser
humano  que  passa  por  toda  a  dificuldade  que  a  fuga  da  ignorância
provoca. 

Ao  chegar  lá,  a  luz  revela  ao  prisioneiro  um  novo  mundo.  Um
mundo dos objetos reais, que retrata as coisas como realmente são e não
apenas como aparentam ser. Lá o prisioneiro recebe a sua recompensa:
o conhecimento do mundo. 

Para a Filosofia, esta passagem da Alegoria da Caverna talvez seja o
ponto mais importante. Isto porque para ela, a narrativa de Platão na
Alegoria  da  Caverna  coloca  na  saída  da  Caverna  o  conhecimento  o
ponto da capacidade da razão humana, pois, à Filosofia o conhecimento
é a fonte de todo o desenvolvimento racional e emocional humano.

O prisioneiro alcança o auge de todo o seu esforço fora da Caverna.
O mundo lhe parece como realmente é, em que agora pode distinguir
com clareza os que são os objetos que transitavam no fundo da Caverna.
Formas,  cores,  relações  entre  um  objeto  e  outro,  são  percebidos  e
compreendidos à luz do conhecimento verdadeiro. Este mundo torna-se
bem diferente daquele que, até então, o prisioneiro havia conhecido. E
aqui está o ponto chave para a Filosofia. O Ser Humano, que se lança ao
desconhecido e busca o conhecimento, transformando o seu mundo em
outro;  é  bem  diferente  daqueles  que  se  encontram  no  interior  da
Caverna e bem diferente daqueles que tomam como fonte de saber o
senso  comum,  a  opinião  ou  que  adquirem  para  si  mesmo  um
conhecimento acrítico ou sem fundamento.
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“Aprender”, pois, se configura toda a caminhada daquele que escapa
da  Caverna.  É  verdade  que  para  Platão  aquele  que  se  lança  ao
desconhecido é o filósofo. Pois, é dele o ímpeto natural de se lançar em
busca do saber. Porém, Platão não mostra a saída da Caverna somente
para o filósofo. Ele, com efeito, acredita que todos que forem educados
no  saber  e  no  conhecimento,  bem  ou  mal,  alcançarão  a  saída  da
Caverna. E, por isso, reforça a importância da Educação em todo o seu
projeto na Alegoria da Caverna. 

Ora,  será a Educação,  portanto,  o instrumento,  àquele que deseja,
para escapar das opacidades da Caverna. E neste sentido, a Educação se
revela também para nós como forma de superar as sombras da Caverna
na contemporaneidade.

Mas  lembre-se  a  Educação  hoje  tem  demonstrado  que  mesmo
aparentemente tendo um sentido de utilidade para a humanidade,  ela
pode  conter  sombras  que  reproduzem ideias  que  mascaram a  nossa
realidade.  Por  isso,  a  saída  da  Caverna  na  Alegoria  não  pode  ser
entendida como uma ação educativa que venha de fora para dentro, mas
antes deve ser compreendida como um esforço pessoal de cada um de
nós,  de  dentro  para  fora,  em busca do próprio  conhecimento,  o  que
poderíamos chamar de uma autoeducação. 

Quem sai da Caverna é aquele, portanto, que busca conhecimento
para si mesmo. Isto significa dizer que a atividade de quem supera as
sombras,  as  aparências  ou  as  ilusões  da  Caverna  não  repousa  na
passividade,  ao  contrário,  superá-las  é  fruto  da  “ação”  intencional
construída em si mesmo, em outras palavras, é uma atividade na busca
incessante de saber. 

Parafraseando  o  Professor  Clóvis  de  Barros,  a  busca  pelo
conhecimento é um movimento que se resume em “sentar a bunda na
cadeira”  e  ficar  ali  investindo  na  obtenção  de  conhecimento  para
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compreender o mundo ao nosso redor. De fato, a saída da Caverna hoje
não pode nem deve ser encarada com superficialidade do “fazer  por
fazer”  ou  do “saber  por  saber”.  Aquele  que  sai  da Caverna  põe em
movimento  o  seu  próprio  domínio  do  saber.  E  aqui  ressalta-se  a
importância dessa reflexão na contemporaneidade.

A saída  da  Caverna  é  a  construção  sistemática  de  saberes  que
permitem afastar quaisquer aparências duvidosas que possam, de algum
modo, simular o conhecimento. Quem ultrapassa os limites da Caverna
não é aquele que se configura dependente do conhecimento do outro,
mas aquele que em si  mesmo produz o seu próprio saber.  O “ouvir
dizer”, com efeito, no contexto da contemporaneidade, revela apenas
uma mente ainda dominada pelas sombras da Caverna de Platão. 

E este “ouvir dizer” encontra-se em todos os lugares: no youtube; no
facebook; instagran; no google; no whatsapp, em sites etc. O mundo
contemporâneo remete-nos ao conhecimento da superficialidade “do eu
acho”, em que a tensão entre conhecimento e ignorância, que sempre
existiu na história da ciência e da filosofia, se rompe e não nos permite
saber quem é mais sábio: o ignorante, que não sabe nada e não afirma
nada sobre o isso, ou o sábio ignorante que diz saber alguma coisa sobre
algo, porém, de tão superficial o seu conhecimento, o faz ser pior que o
ignorante, pois, aquele pode aprender e, este último, já não pode mais,
pois, a sua ignorância sábia não mais permite.

Isto porque os mecanismos hoje de comunicação estão cada vez mais
sofisticados e cada vez mais implica para nós constituir instrumentos
intelectuais que permitam poder discernir o que são estratégias ilusórias
para  configurar  nosso  pensamento  em  “aparências”,  daquelas  que
realmente significam alguma coisa de fato seja  na realidade; seja  na
própria dimensão do é o “conhecimento”.
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Por isso, aquele que sai da Caverna, no mundo contemporâneo, que
para Platão seria o filósofo, é aquele que ultrapassa um mundo formado
por opiniões, que supera as falsas promessas, que dúvida de tudo que
lhe  é  apresentado  como “verdade”,  que,  ao  mesmo  tempo,  toma as
meras imagens da incerteza para si, aprende com elas e as transformam
em conhecimento de fato. 

E aqui  reforçamos o pensamento:  o  prisioneiro é  um ser humano
comum,  cuja  capacidade  para  saber  não  está  numa  habilidade  ou
conhecimento  específico,  como  a  do  filósofo,  mas  na  capacidade
universal que qualquer ser humano possui desde o seu nascimento: a
capacidade de aprender e pensar o mundo a sua volta. 
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Passo 5 – A Luz

A luz  da  Caverna  de  Platão  é  o  ápice  de  toda  trajetória  do

prisioneiro.  E,  por isso, a luz tem um significado muito peculiar em
toda  a  Alegoria.  De  fato,  a  luz  simboliza  o  conhecimento  na  razão
humana.  O  ser  humano  no  exercício  maior  do  seu  Ser:  conhecer  e
pensar.

Somos racionais, por definição, exatamente por causa da capacidade
que temos em desenvolver pensamentos e ações que implicam superar a
nós mesmos e a natureza por meio daquela capacidade. Porém, a razão,
como “pensar” e “produzir ideias”, não se realiza sem a sua fonte de
alimentação mais preciosa: o conhecimento. E é aqui que Platão deixou
o seu legado para as  gerações  humanas futuras:  o ser humano deve
buscar  conhecimento  se  quiser  superar  as  mazelas  da  sua  própria
realidade. 

A luz da razão, ou seja, o conhecimento, é de fato aquilo que revela à
mente humana o que são as coisas. Ela é aquilo que clarifica a razão,
diferente das sombras que ocultam os reais significados dos objetos. De
fato,  a  luz é aquilo que ilumina e torna as  coisas mais  evidente,  no
sentido, de que por ela se vê tudo, sem que nada lhe escape ou fique
escondido. É, neste sentido, portanto, que o conhecimento para Platão
“revela” (trazer à luz) o mundo a nossa volta.

Conhecer  é,  portanto,  um  ato  de  libertação  de  si  mesmo  e  de
iluminação de si mesmo. O conhecimento, da fato, permite pensarmos
por nós mesmo, sem depender do outro; sem depender desta ou daquela
opinião.  Ele  ilumina  o  nosso  ser,  pois,  dele  emana  as  nossas
compreensões  de  mundo  e  nos  remove  das  crenças  infundadas  e
suspeitas, fazendo-nos prudentes e sagaz ao mesmo tempo. Prudentes,
pois, só adquirimos em nossa razão aquilo que temos certeza do que é, e
isto ó que chamamos de  conhecimento; sagaz, pois podemos, a partir
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dele,  escapar  das  armadilhas  que  a  realidade  nos  põe  com  suas
“verdades” e com as suas ilusões.

A visão dramática de Platão sobre a ascensão do prisioneiro à saída
da Caverna nos mostra  o quão distantes  estamos do conhecimento e
simultaneamente  reforça  que  somente  sairemos  da  Caverna  se
alcançarmos a  luz libertadora,  ou seja,  se libertarmos à  nossa mente
para o conhecimento. 

Porém,  como  dissemos,  esta  luz  somente  será  alcançada  se
submetermos os nossos juízos aos critérios de análises produzidos em
nós mesmos. Por isso, a luz da razão não vem desacompanhada nem da
autoeducação,  como afirmamos,  nem do  autoconhecimento.  A busca
pelo  conhecimento  exige,  portanto,  a  educação  de  si  mesmo  e  o
conhecimento de si mesmo. 

O cenário que Platão nos remete faz da luz o instrumento necessário
para  toda  a  liberdade  proposta  a  quem,  na  sua  trajetória,  se  propõe
alcançar a Saída da Caverna. 

Nota-se, nesta trajetória, que a luz da Caverna não é difusa, se assim
o fosse bastaria que ela entrasse na Caverna para que tudo ali ficasse
iluminado.  Ao  contrário,  ele  aparece  para  Platão  como  um  ponto
brilhante  e  distante  que  emana  raios  luminosos  tímidos,  apenas  se
fazendo entender que há algo lá, mas que não se sabe bem ao certo o
que seja. E, desse modo, somente será iluminado aquele que dela se
aproxima. 

Isso significa dizer  que a  luz da Caverna de Platão tem um foco
específico:  a  mente  daquele  que  busca  conhecimento.  Em  outras
palavras, Platão nos remete à reflexão primeira de que “razão” todos
temos, opinião também, mas conhecimento somente para aqueles que o
buscam. E este é, talvez, o maior desafio do mundo contemporâneo:
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fazer as pessoas entenderem que o conhecimento é o exercício pleno da
nossa capacidade natural, que é pensar. 

O conhecimento aqui ultrapassa as visões limitadas, pois, estas são
as sombras de um saber distorcido, incompleto e infundado, que não
permitem que quem as vejas possa distinguir o real do ilusório. E, por
isso, o ser humano submetido às sombras torna-se repetitivo em seus
argumentos,  tem medo  de  outras  visões  do  saber,  pois,  está  sempre
submetido ao hábito, ao comum, ao passageiro, ao parcial.  E quando
submetido a este tipo de conhecimento, com efeito, reluta, grita, agride.,
pois,  sabe  que  o  saber  causa  mais  dor  que  as  marcas  das  algemas
cravadas nos pescoços e nas pernas e, por isso, na ideia do conformismo
com as sombras e na conservação do mundo que acredita ser real, reluta
para permanecer lá.

E é, neste sentido, que o conhecimento é quem quebra as algemas
das  nossas  crenças,  das  nossas  opiniões  e  dos  nossos  desejos
exacerbados. É ele quem traz a luz da verdade para que a razão possa
agora  operar  o  mundo  como ele  realmente  é.  O  conhecimento  para
Platão  não  tem  compromisso  com  a  conservação  da  realidade,  ele
solicita ao que o deseja, o abandono de si mesmo.

Todavia, para que isso aconteça, é necessário saber o que são aquelas
algemas em nós mesmo. O conhecimento exige uma verificação de e
em si mesmo diante do que são as coisas no mundo.

Com efeito, as verdades na contemporaneidade tornaram-se também
princípio  de  manipulação,  quando  elas  apresentam  um  só  lado  do
objeto. Por isso, hoje, o maior instrumento para compreender o mundo
ao  nosso  redor  e  retomar  o  conhecimento  das  coisas  pela  análise
imparcial, ativa, dualista e dialética, em que para os objetos do nosso
conhecimento sejam compreendidos não somente pelo que afirmamos
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ser, mas por aquilo que ainda não afirmamos ser. A totalidade do saber
da Sol não se encontra em apenas saber por que ele é responsável pelo
dia; mas, antes, saber por que ele não está la quando se faz a noite.

Esta  compreensão  platônica  do  saber  torna-se  inevitavelmente
contemporânea,  pois,  no  mundo  contemporâneo  não  podemos  ser
passivos ao conhecimento. Não podemos esperar que o mundo venha
até  nós  e  nos  traga  de  mão  beijada  aquilo  que  conhecemos.  É
necessário, pois, voltarmos a nossa razão para a luz. Nunca na história
da  humanidade  foi  produzido  tanto  conhecimento  como  o  que
produzimos hoje no século XXI, no entanto, para que se tenha acesso a
este conhecimento é necessário um só movimento: irmos em direção à
luz. 
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Passo 6 - O retorno à caverna

A maioria  das  interpretações  sobre  o  retorno  do  prisioneiro  à

caverna  remota  um  significado  clássico  que  diz  que  o  prisioneiro
retorna  ali  para  libertar  os  outros  prisioneiros  ainda  algemados  no
interior  da Caverna,  em que o retorno do prisioneiro liberto ocorreu
para que ele trouxesse o conhecimento descoberto aos prisioneiros que
ali se encontravam ainda acorrentados. 

Por certo, esta interpretação vai ao encontro da narrativa de Platão,
pois,  com  efeito,  diz  a  Alegoria  da  Caverna  que  o  retorno  do
prisioneiro, que na verdade é o filósofo, à Caverna aconteceu para que
ele  desse  a  oportunidade  aos  outros  de  conhecerem  a  realidade  do
mundo da luz, ou seja, do Mundo das Ideias. E, por isso, retornou ao
interior da Caverna para que pudesse dar o conhecimento aos outros
ainda  iludidos  pelas  sombras  da  Caverna.  Em  outras  palavras,  ele
retornou do Mundo das Ideias para os libertar do Mundo dos Sentidos.

No  entanto,  cabe  compreender  que  este  retorno  deve  ser
complementado  por  uma  perspectiva  mais  profunda  da  intenção  de
Platão  em  fazer  o  filósofo  apenas  como  o  mensageiro  da  luz  do
conhecimento. 

Há,  pois,  uma  característica  neste  prisioneiro  que  Platão  faz
subentender  sem que seja  destaque do próprio contexto da Alegoria.
Todavia, tal característica do prisioneiro é o ponto fundamental para que
se compreenda toda a ação envolvida na Alegoria da Caverna. Trata-se
da motivação do prisioneiro para retornar à Caverna. 

Seria  muito  simples  dizer  que  o  prisioneiro  quis  conscientizar  os
outros acerca da liberdade de pode ver e conhecer o mundo por eles
mesmos. De fato, o que se percebe na narrativa de Platão é que esta
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motivação  do  prisioneiro  repousa  também naquilo  que  está  por  trás
daquela simplicidade: o querer do prisioneiro. 

Ora, porque haveria ele sair da verdade e voltar às sombras? Alguns
diriam  que  seria  pelo  sentimento  de  compaixão.  Por  certo,  esta
compaixão  ou  piedade  moveria  de  fato  o  desejo  dele  de  retornar  à
Caverna. Mas há aqui um outro aspecto que envolve o prisioneiro que
necessita  ser  esclarecido  para  que  a  Alegoria  da  Caverna  seja
compreendida com toda a profundida de reflexão que ela nos promove. 

O prisioneiro retornou não só pela sua compaixão ou piedade pelo
outro, mas retornou também pela sua própria humanidade. 

Com efeito, o prisioneiro lembrou-se dos outros presos às correntes e
submetidos às sombras; lembrou-se também que igual a eles, ele fora
também um prisioneiro; lembrou-se também que sem a ajuda de outro
aqueles,  que  lá  algemados  estavam,  pouco  poderiam  fazer  para  se
libertar. Porém, somente estas lembranças não o impeliu ao retorno. 

Para  que isso aconteça,  diz  Platão  na  sua  narrativa,  o  prisioneiro
considerou  também  que,  se  libertos,  os  prisioneiros  da  Caverna
poderiam não mais permitir que outros também fossem submetidos às
ilusões  e  aos  enganos  das  sombras.  E  aqui  está  a  motivação  do
prisioneiro que retornou a Caverna: não apenas a compaixão e piedade
dos que lá estavam, mas um sentimento de empatia. 

Mas, note, se colocar no lugar do outro não é apenas pensar e querer
“aquilo que você sente que o outro sinta também”, ou se reconhecer no
lugar do outro. De fato, para Platão é ir além dessa perspectiva: é não
querer que o outro em qualquer tempo e em qualquer lugar sofra o que
você não gostaria de sofrer; ou querer que outro sinta aquilo que você,
no seu maior sentimento de prazer, sente.

O prisioneiro não retornou à Caverna para libertar os companheiros
de  prisão,  mas  retornou  à  Caverna  para  que  as  mentes  futuras  não
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estivessem submetidas  à  ilusão  ou à  aparência  do  mundo projetado.
Platão lança, a partir da Alegoria da Caverna, em particular, a partir do
desejo do prisioneiro em voltar à Caverna, um projeto revolucionário
sobre a realidade aparente, em que a Educação, o retorno à Caverna, é o
instrumento maior para a liberdade daqueles cuja mente está submetida
às sombras. 

A  Educação  aqui  emerge  como  uma  força  ímpar  contra  os
preconceitos, contra o conservadorismo da ilusão e da aparência, contra
os  dogmas  e  as  verdades  absolutas,  a  reprodução  de  uma  realidade
dominada  pela  imposição  e  amarras  que  impedem  a  nossa  própria
capacidade  de  pensar  e  constituir  os  próprios  pensamentos  em  nós
mesmos.

A Educação, aqui para Platão, não tem a função de fazer o Bem para
o outro, senão para si mesmo. Mas, nota-se, este Bem para si mesmo
não  repousa  na  individualidade  do  prisioneiro,  pois,  ao  retornar  ao
querer o Bem do outro encontrou a morte. O Bem, que tanto a Educação
quanto ao prisioneiro se referem, é aquele que projeta em si  mesmo
todos os que dele se beneficiam. Um Bem para a Humanidade. 

Por isso o prisioneiro retornou por aqueles que lá estavam presos,
mas também por aqueles que, porventura, viriam um dia estar na mesma
condição que ele fora submetido. 

Este é, com efeito, o ponto fundamental de compreensão da Alegoria
da Caverna à Contemporaneidade. Compreender que a Educação deve
ser vista como um princípio para a constituição de um Ser Humano:
livre e consciente, que se reconhece não apenas como ser humano em si
mesmo,  mas  como  Ser  Humano  pelo  e  no  outro.  E  que,  ao  se
reconhecer como tal, não se coloque apenas em seu lugar, mas que viva
por ele para ser o que são juntos: Ser Humano, livre e constituinte do
próprio pensamento. 
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E esta reflexão de Platão nos impulsiona a pensar que viver longe
disso não seria diferente de morrer. E, por isso, a morte do prisioneiro
nos faz questionar o nosso tempo e a nossa humanidade. 

Pena que na Caverna, e mesmo hoje, ainda encontram-se prisoneiros
presos às sombras e incapazes de ver a luz fora dela. Muito dos que dela
saíram  foram  considerados  loucos  e  mortos  pelos  prisioneiros  das
sombras. E a história da humanidade reforça as palavras da narrativa de
Platão: “E quem tentasse soltá-los e conduzi-los até cima, se pudessem
agarrá-lo e matá-lo, não matariam?”.
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