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RESUMO  

Este trabalho tem como objetivo principal retomar a tese kardequiana de que Sócrates e Platão 

foram precursores da ideia cristã e do Espiritismo. Para tanto, examina-se o diálogo Íon de 

Platão, fazendo paralelos com o pensamento Espírita, com destaque para o fenômeno mediúnico 

presente na inspiração poética. Platão, nesse diálogo, usa dois personagens, Sócrates e Íon, este 

segundo um rapsodo, para discutir se a criação poética é arte (ou ciência) ou inspiração divina. 

Porém, a fim de não incorrer num pensamento ingênuo de se atribuir categorias inexistentes em 

Sócrates e em Platão, procura-se mostrar antes, baseando-se em textos platônicos e em opiniões 

de reconhecidos especialistas que: (i) a alma, para Sócrates e Platão, é individual e sobrevive 

ao corpo; (ii) os encarnados podem pôr-se em comunicação com os Espíritos através de sonhos, 

do êxtase e de oráculos, através de médiuns; (iii) o próprio Sócrates era um médium. Assim, 

adotou-se a linha de raciocínio de Allan Kardec, segundo a qual não tem sentido falar de 

mediunidade sem antes provar que a alma existe e é que imortal.  

 

1 INTRODUÇÃO 

 Allan Kardec na Introdução de “O Evangelho Segundo o Espiritismo” (KARDEC, 

1988a) classifica Sócrates e Platão como precursores da ideia cristã e do Espiritismo, partindo 

do pressuposto que “as grandes ideias jamais irrompem de súbito” e inclusive apresenta várias 

citações que tem como objetivo provar que Sócrates e Platão pressentiram a ideia cristã e 

princípios fundamentais do Espiritismo. Dentre tais princípios, encontramos a mediunidade ou 

a faculdade que permite a ocorrência das manifestações espíritas, sendo uma prova patente da 

existência e da sobrevivência da alma.  

 Platão (427 a 347 a.C.) foi o principal discípulo de Sócrates (469-399 a.C.), que a 

exemplo de Jesus, não deixou nada escrito. No diálogo Íon o jovem Platão usa o personagem 

Sócrates, que por sua vez utiliza de toda sua verve brincalhona e irônica para, como lhe é 

característico, trazer o homem e sua capacidade de conhecimento para o centro da discussão, 

ocupando o espaço anteriormente destinado à natureza e ao universo entre os pré-socráticos.  

 Portanto, neste trabalho, que tem como objetivo principal retomar a tese kardequiana de 

que Sócrates e Platão foram precursores da ideia cristã e do Espiritismo, traça-se um paralelo 

entre as características presentes na inspiração poética e na arte do rapsodo, segundo Platão em 

o Íon, e nos médiuns de efeitos inteligentes, como caracterizados por Allan Kardec.   

 

2 METODOLOGIA 

 Antes de se detalhar a metodologia que será empregada, vale a pena recordar a linha de 

raciocínio de Allan Kardec no Capítulo I de O Livro dos Médiuns (KARDEC, 1987b): (i) para 

se crer nos Espíritos é necessário crer na existência de um princípio inteligente fora da matéria; 

(ii) se os Espíritos conservam sua individualidade após a morte, a natureza de tais Espíritos não 

é corpórea e que eles gozam da consciência de si mesmos; (iii) os afetos permanecem nos 

Espíritos após a morte, pois a razão nos diz que assim se passa; (iv) em conservando sua 

individualidade e seus afetos, é natural que os Espíritos então queiram comunicar-se com seus 

entes queridos que ainda permanecem ligados ao corpo físico. Tal comunicação se dá através 



2 

 

dos assim chamados médiuns que fazem uso de uma faculdade ou sentido chamada de 

mediunidade. Ainda, segundo KARDEC (1987b, p. 195): 

 

Todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos Espíritos é, por esse fato, médium. (…) 

Pode, pois, dizer-se que todos são, mais ou menos, médiuns. Todavia, usualmente, assim só se 

qualificam aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por 

efeitos patentes, de certa intensidade (…). 

 

 Como o objetivo principal deste trabalho é mostrar que Platão no Íon fala acerca da 

mediunidade, inicialmente tenta-se responder às questões que se seguem, na mesma linha de 

raciocínio de Kardec citada anteriormente. Utilizando-se de autores reconhecidos no meio 

acadêmico como especialistas no pensamento grego clássico, tenta-se responder então às 

perguntas:  

1. A alma, para Sócrates e Platão, sobrevive ao corpo? Ela é individual? 

2. Há elementos na religião praticada na Grécia na época de Sócrates e de Platão que 

suportem a tese da crença dos gregos na existência dos espíritos? 

3. Há elementos na religião praticada na Grécia na época de Sócrates e de Platão que 

suportem a tese da comunicabilidade dos espíritos? 

 As respostas às questões anteriores são importantes para o restante do trabalho, pois 

caso elas sejam negativas, estar-se-ia lendo o diálogo platônico com categorias 

contemporâneas (por exemplo, o conceito de mediunidade) e isso não faria o menor sentido. 

Entretanto, caso as respostas sejam afirmativas, pode-se proceder a uma leitura comparada, 

pois está-se trabalhando com categorias iguais ou no mínimo correspondentes.  

 Após responder a tais perguntas, que são as condições de possibilidade para a realização 

da leitura do diálogo platônico e comparação de seu conteúdo com o pensamento espírita, far-

se-á uma análise crítica do texto do diálogo platônico, após eleger uma tradução ao Português, 

destacando as partes de maior interesse ao Espiritismo e comparando-as com o pensamento 

espírita.  

 

3 O DIÁLOGO ÍON E OS SEUS PERSONAGENS  

 O Íon é um pequeno diálogo escrito por Platão, segundo maior número de especialistas, 

na primeira década do século IV a.C. Isto se situa alguns anos após a morte de Sócrates (cerca 

de 399 a.C.). O Íon também é considerado uns dos primeiros diálogos socráticos de Platão, 

estando ao lado da Apologia, do Críton, do Laques, do Lísis, do Cármides, do Eutífron, do 

Hípias Menor, do Hípias Maior, do Protágoras e do Górgias (JABOUILLE, 1988, p. 7-9). 

 Platão, no Íon, dá prosseguimento à questão já levantada na Apologia, a saber se a 

criação poética é arte ou inspiração. Devemos lembrar que para os gregos clássicos, o que em 

Latim foi traduzido por “ars”, resultando “arte” em Português, era tekhnè. Segundo 

ABBAGNANO (2007, p. 92), no verbete ARTE, 

 

Em seu significado mais geral, todo conjunto de regras capazes de dirigir uma atividade humana 

qualquer. Era nesse sentido que Platão falava da Arte e, por isso, não estabeleceu distinção entre 

Arte (tekhnè) e Ciência (episteme). 

 

 Então, dita de outro modo, a questão principal presente no Íon é se a criação poética é 

um conjunto de saberes sistematizados, passível de ser ensinado, ou seja, é ciência, ou se 

provém da inspiração das Musas, deidades responsáveis por inspirar a literatura, as ciências e 
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as artes, as verdadeiras fontes de qualquer conhecimento. Além disto, trata-se de um texto 

influente e importante para a história da teorização literária. 

 Em relação aos personagens, são apenas dois: Sócrates e Íon. O primeiro deles, Sócrates, 

quase dispensa apresentação, já que se trata de uma figura que, de certo modo, se confunde com 

o nascimento da própria filosofia ocidental. Para Sócrates, a verdadeira sabedoria não consiste 

em acumular conhecimento, mas sim em reconhecer os limites da própria sabedoria e nunca 

acreditar saber o que não se sabe. Sócrates elevou o culto da virtude e o domínio de si mesmo 

ao grau máximo em seu pensamento, ao mesmo tempo que impôs a si próprio como missão o 

ensino, abalando as bases vigentes na sociedade ateniense que colocavam o conhecimento como 

meio de se atingir o poder e de auferir vantagens próprias (JABOUILLE, 1988, p. 10). 

 Íon, o personagem que dialoga com Sócrates no diálogo homônimo, é um rapsodo. Este, 

ao contrário do aedo, é alguém que, sem acompanhamento musical, recitava poemas de que não 

era autor. Era comum na Grécia Clássica que os rapsodos participassem de concursos em 

grandes festividades pan-helênicas e também em festas locais. Os autores utilizados por eles 

eram os conhecidos de então, com Homero ocupando um lugar privilegiado. Como a 

declamação era acompanhada de mímicas e de certas vestimentas e paramentos especiais, numa 

tribuna, podem ser considerados uma espécie de atores de então. Os rapsodos não se limitavam 

a declamar as poesias, mas também comentavam e interpretavam nas. É justamente esta exegese 

que servirá de mote a Sócrates como ponto de partida para o diálogo. 

  

4 SÓCRATES, MÉDIUM? 

 Ao se ler o Íon, pode-se reconhecer nele Sócrates, por meio de Platão, falando acerca da 

influência espiritual na forma de mediunidade na arte poética, na forma de inspiração?  

 A alma (psykhé) em Platão é uma categoria rica, pois está intimamente associada à sua 

ética, ontologia, epistemologia e cosmologia. Tal categoria se torna mais complexa a medida 

que o filósofo vai amadurecendo suas ideias e, segundo parece, se distanciando mais do 

pensamento original de Sócrates, após a morte deste. Aqui não se abordará o que os gregos pré-

socráticos entendiam por alma e é útil já começar pelo orfismo, que exerceu uma influência 

grande em Sócrates e Platão1: 

 

A grande novidade introduzida pelo orfismo na civilização grega seria a ideia de que algo de 

natureza divina, portanto imortal - a alma -  habitaria o corpo e, diante deste, teria maior valor. O 

orfismo teria defendido a crença na transmigração, ou seja, a alma percorreria um ciclo de 

reencarnações até que, purificada, retornaria à sua origem divina. REIS (2007, Cap. I)  

 

 Sócrates coloca a alma do homem no centro da discussão ao eleger o “exame de si 

mesmo” e o não saber tudo como centro de sua filosofia, assim como o conhecimento das 

virtudes, tendo em vista o aprimoramento da alma, o que o distingue radicalmente dos seus 

anteriores e de seus contemporâneos sofistas: 

 

O que é o homem? A resposta socrática é inequívoca: o homem é a sua alma, uma vez que é a alma 

que o distingue de todas as outras coisas.  

Objetar-se-á que a literatura e a filosofia grega falavam há séculos de psyché: dela falou Homero, 

dela falaram os órficos, os físicos e também os poetas líricos e trágicos. Mas, como foi recentemente 

posto às claras, ninguém antes de Sócrates entendeu por alma aquilo que Sócrates entendeu e, depois 

de Sócrates, todo o Ocidente. (…) a alma, para Sócrates, coincide com a nossa consciência pensante 

e operante, com a nossa razão e com a sede da nossa atividade pensante e eticamente operante. Em 

                                                      
1 Uma visão abrangente e detalhada da religião grega no período clássico pode ser encontrada em BURKERT 

(1985), DODDS (2002) e VERNANT (2006). 
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poucas palavras: para Sócrates a alma é o eu consciente, é a personalidade intelectual e moral. 

REALE (1993, p. 258-9). 

 

 Ademais, Sócrates traz para o debate a necessidade do “cuidado da alma” e não apenas 

do corpo e de outros bens. Mas, é a alma individual para Sócrates? A resposta é sim, pois caso 

contrário não teria sentido ele defender o cuidado da alma, junto com o cuidado do corpo (em 

sendo este individual). Além disto, como destacado por REIS (2007, Cap. I): 

 

A alma “arruína-se” com a injustiça e se “aperfeiçoa” com a justiça. A virtude é, portanto, alimento 

da alma, e sua ausência a devassa, como a ausência do alimento leva à morte o corpo. A alma não é 

estanque: ela modifica-se, aperfeiçoa-se, com a justiça, ou perde algo de seu ser, com a injustiça. 

Alma e justiça assemelham-se. 

 

 Como a prática das virtudes e dos vícios está localizada no plano individual, a alma teria 

que ser também individual, para ser afetada por suas ações. E, em sendo individual, é imortal? 

Segundo ainda REIS (2007, Cap. I), “em Platão, Apologia, 40c-41c, Sócrates coloca a questão 

e não defende propriamente uma resposta.” Mas, não negando os órfico-pitagóricos, que 

defendiam a transmigração das almas e portanto sua imortalidade, indiretamente Sócrates 

admitia também ser esta imortal. Além disto, ao defender que “aprender é recordar” o que já se 

sabia antes do nascimento, isto implica também na noção de imortalidade, um corolário da 

noção de transmigração das almas. Porém, o que ficou implícito na Apologia é explícito no 

diálogo Fédon, que trata do tema da alma, em especial da defesa de sua imortalidade. Somente 

assim pode-se entender melhor a concepção de alma para Sócrates e que possui, diga-se, 

concordância total com o pensamento Espírita: 

 

Compreendemos também a inovação que representa a concepção de alma em Sócrates: a felicidade 

humana será decorrente da sabedoria como condição para se dirigir bem a ação; a virtude pode ser 

aprendida e adquiri-la é ser virtuoso. A virtude é alimento e vida da alma, medida para a ação, 

resultado do exame de si, do encontro da alma consigo mesma. Tal concepção de alma difere das 

anteriormente presentes na cultura grega. REIS (2007, Cap. I) 

 

 Ao fazer do homem o centro de seu pensamento, elevando o autoexame e a prática das 

virtudes a um grau máximo, Sócrates está seguramente preparando terreno para a mensagem 

posterior de Jesus; caso contrário, como “amar ao próximo como a si mesmo”, sem um “si 

mesmo” como condição de possibilidade para o amor ao próximo, e, em último grau, o amor a 

Deus2? Aliás, a missão de Sócrates, segundo EMMANUEL (1989, p. 89), foi justamente 

consolidar a maturação do pensamento terrestre, tendo em vista a maioridade espiritual das 

criaturas humanas. Em outras palavras é o que diz REALE (1993, p. 261) em: 

 

Ensinar os homens a conhecer e a cuidar de si mesmos é a tarefa suprema da qual Sócrates considera 

ter sido investido por Deus. 

 

 Isto foi muito bem resumido também por HADOT (1999, p. 66-7), quando exprime a 

missão de Sócrates como sendo o “cuidado de si, cuidado dos outros”: 

 

O cuidado de si não se opõe ao cuidado da cidade. (…) O cuidado de si é, portanto, 

indissoluvelmente cuidado da cidade e cuidado dos outros, como se vê pelo exemplo do próprio 

Sócrates, cuja razão de viver é ocupar-se com os outros. 

                                                      
2 Lucas, 10:27 
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 Um aspecto bastante conhecido da cultura grega clássica era a consulta aos oráculos, 

sendo o de Delfos o mais famoso deles, e a prática das artes divinatórias, esta última já 

registrada pelos poetas Homero e Hesíodo:  

 

Tanto Homero como Hesíodo falam da arte divinatória (mantikè3) Íon, 531b 

 

 Para DUHOT (2004, p. 79 e s.), não resta dúvidas que o próprio Sócrates era um xamã 

ou na linguagem Espírita, um médium. Isto pode ser verificado em diversos diálogos, 

principalmente em O Banquete quando ele permanece num transe extático por mais de uma 

hora: 

 

(…) imóvel, insensível às exigências normais do corpo e a tudo o que ocorre em torno dele, 

totalmente ausente, parece na verdade fazer uma dessas viagens da alma de que se encontram traços 

no xamanismo grego. Uma vez de regresso à realidade normal, faz uma prece ao sol, e vai embora, 

e vai embora, provavelmente para um dia como os outros, depois desse inverossímil parêntese.  

DUHOT (2004, p. 80) 

 

 E não se trata de um fenômeno isolado, desconhecido de seus convivas: 

 

Esse êxtase não é o único. (…) Aristodemos explica então que é inútil insistir: o fenômeno é habitual 

em Sócrates; isso se apodera dele em qualquer lugar. (…) Aristodemos esclarece que o êxtase foi 

mais breve do que de costume. DUHOT (2004, p. 80-1) 

 

 E, para não restar dúvidas, citando o influente Vlastos, prossegue DUHOT (2004, p. 83): 

 

As relações de Sócrates com o sobrenatural constrangem, como exprime a confissão ingênua de um 

intérprete autorizado: “Temos primeiro de enfrentar um fato concernente a Sócrates, de tal modo 

embaraçoso para os leitores modernos que fez sucederem-se numerosos trabalhos de especialistas 

que buscam explicações para esvaziar o problema (…) trata-se do fato de que Sócrates aceita o 

sobrenatural.  

 

 Além dos êxtases, o retrato xamânico de Sócrates se desenha também numa espécie de 

encantação ou magnetismo que exercia sobre seus ouvintes, “da palavra que cura a alma”, como 

relatado por Platão no Cármides. E, 

 

Deve-se acrescentar a esse retrato dois elementos importantes: os sonhos e o famoso “demônio”. 

Sócrates considera que os sonhos podem ser advertências divinas4. (…) Sócrates lembra em O 

Banquete o ensinamento de Diotima sobre o daimon: intermediário entre os deuses e os homens, 

transmite aos homens mensagens divinas, quer de dia, quer de noite, através de sonhos, ou por 

intermédio de oráculos. Pensa-se evidentemente no papel que Sócrates atribui ao oráculo de Delfos 

em sua vocação. DUHOT (2004, p. 94-5) 

 

 Se para Sócrates os daimons5 não são deuses, por serem os intermediários destes, e se 

comunicam com os encarnados por sonhos ou através das pitonisas nos oráculos, pode-se 

                                                      
3 Mantikè: arte de predizer o futuro (BAILLY, 1969). 
4 Isto aparece muito claramente no Fédon. 
5 Na verdade o termo usado por Platão é daimónion, que é um adjetivo de daimon; segundo BAILLY (1969), 

quer dizer divindade, de uma força divina. Esta distinção é importante, pois o adjetivo é neutro e indica um fato 

ou evento ou fenômeno divino e não um demônio-pessoa, na forma de anjo ou de gênio. 



6 

 

seguramente afirmar que se tratam de Espíritos desencarnados na nomenclatura Espírita. A 

relação de Sócrates com seu daimon foi registrada em diversos diálogos, especialmente na 

Apologia, quando Sócrates evoca sua crença nas realidades demônicas para refutar a tese de 

que era ateu e em O Banquete (31 c-d) quando diz textualmente:  

 

Isso começou desde minha infância, uma voz que só se produz para me afastar do que vou fazer, 

mas não me impele nunca a agir. 

 

 Poder-se-ia então dizer que Sócrates era também um médium audiente ao ouvir a voz 

de seu daimon e a característica desta comunicação, no sentido de adverti-lo de perigos e de 

ações malévolas é concorde com o pensamento Espírita de que os Espíritos Superiores, por 

respeitarem nosso livre-arbítrio, em geral se privam de dizer-nos o que fazer e via de regra 

apenas nos advertem sobre as consequências de nossas ações ou acerca de perigos, provas e 

expiações que venhamos a enfrentar. Em conclusão,  

 

(…) o daimónion foi entendido por Sócrates como um fato extraordinário e de natureza sobre-

humana. REALE (1993, p. 299) 

 

5 PARALELOS ENTRE TRECHOS DO ÍON DE PLATÃO E O PENSAMENTO 

ESPÍRITA 

 A tradução do diálogo Íon de Platão que será utilizada nas citações neste trabalho é a de 

JABOUILLE (1988), pois é a única encontrada em Português que traz o texto bilíngue Grego-

Português, o que é importante para verificar as opções de tradução que o tradutor utilizou para 

termos-chave no Grego original. Além disto, a tradução foi baseada nos textos das edições de 

Oxford e da Société d'Éditions “Les Belles Lettres”, consideradas referências do texto Grego 

original. Adicionalmente, a tradução citada foi cotejada com a de MURACHCO (1991), 

professor de Língua e Literatura Grega da F.F.L.C.H. da USP, renomado especialista no ensino 

do Grego Clássico. A tradução do Prof. Murachco está entre colchetes, inserida da tradução 

principal utilizada e transcrita. Entre parênteses aparecem alguns termos gregos originais, 

transliterados, a fim de que o leitor se dê conta do conceito original usado por Platão. 

 O primeiro trecho do diálogo que se destaca é o no qual Platão usa a metáfora das pedras 

magnéticas que transmitem umas às outras, através do contato, a propriedade magnética. Assim 

seria também a cadeia formada pela inspiração, partindo das Musas até os espectadores, 

chegando estes últimos a sentir o entusiasmo ou a inspiração divina, a partir da mediação dos 

poetas e dos rapsodos ou declamadores:  

 

É que esse dom que tu tens de falar sobre Homero não é uma arte, como disse ainda agora, mas uma 

força divina (teía dínamis), que te move, tal como a pedra a que Eurípedes chamou de Magnésia [ou 

Magnética] e que a maior parte das pessoas chama de pedra de Heracleia [ou de Hércules]. Na 

verdade, esta pedra não só atrai os anéis de ferro como também lhes comunica a sua força, de modo 

que eles podem fazer o que fez a pedra: atrair os outros anéis, de tal modo que é possível ver uma 

longa cadeia de anéis de ferro ligados uns aos outros. E para todos é dessa pedra que a força deriva. 

Assim, também a Musa inspira ela própria e, através destes inspirados, forma-se uma cadeia, 

experimentando outros o entusiasmo6. Íon, 533d,e 

 

 Deste modo, é interessante que Platão tenha usado tal metáfora para explicar como a 

informação flui desde o mundo espiritual até o mundo físico. Na primeira metade do séc. XIX 

esteve em voga na Europa o uso do magnetismo animal, também conhecido por mesmerismo. 

                                                      
6 Uma possível tradução alternativa do termo grego seria “ser inspirado pela divindade”. 
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Nas sessões de magnetização eram realizadas curas psíquicas, diagnósticos e prescrições 

terapêuticas fornecidos pelos sonâmbulos, além de relatos de clarividência ou visão à distância, 

previsão do futuro, visão através de corpos opacos etc. Allan Kardec foi um profundo estudioso 

do magnetismo animal antes de se voltar para o estudo dos fenômenos espíritas e de codificar 

a Doutrina Espírita, como foi bem documentado por WANTUIL e THIESEN (1982), no Cap. 

17 (Rivail e o Magnetismo) do v. I e por WANTUIL (1978): 

 

A iniciação de Rivail nesse novo ramo dos conhecimentos humanos deu-se aproximadamente em 

1823, segundo ele próprio o afirmou. E nos anos que se seguiram aplicaria parte do seu tempo, mas 

sem prejuízo de suas tarefas educacionais, no estudo criterioso e equilibrado, teórico e prático, de 

todas as fases ou graus de sonambulismo, testemunhando muitos prodígios provocados pela ação do 

agente magnético. WANTUIL e THIESEN (1982, p. 104) 

 

 Vale ainda destacar que desde o início Allan Kardec percebeu as íntimas relações 

existentes entre os fenômenos magnéticos, os sonambúlicos e os de êxtase e as manifestações 

espíritas ou mediúnicas, até mesmo podendo-se dizer que seria impossível falar de um sem falar 

do outro. 

 Platão, na sequência, diz que para escrever inspiradamente e para responder questões 

que estão além do conhecimento ordinário (proferir oráculos) é necessário que antes o poeta 

seja inspirado pelos Espíritos, que ele esteja fora de si, que anule temporariamente sua razão 

intelectiva: 

 

(…) o poeta é uma coisa leve, alada, sagrada, e não pode criar antes de sentir, a inspiração [da 

divindade], de estar fora de si e de perder o uso da razão. Enquanto não receber este dom [enquanto 

ainda não tem este dom] divino, nenhum ser humano é capaz de fazer versos ou de proferir oráculos. 

Íon, 534b 

(…) porque não é por uma arte que falam assim, mas por uma força divina, porque, se soubessem 

falar bem sobre um assunto por arte, saberiam, então, falar sobre todos. E se a divindade lhes tira a 

razão e se serve deles como ministros [servidores], como dos profetas [oráculos] e dos adivinhos 

inspirados, é para nos ensinar, a nós que ouvimos, que não é por eles que dizem coisas tão admiráveis 

[tão dignas de valor] – pois estão fora da sua razão –, mas que é a própria divindade que fala [se 

manifesta a nós] e que se faz ouvir através deles.  Íon, 534c, d 

 

 Outro não é o pensamento da Doutrina Espírita, já que a mediunidade se caracteriza 

exatamente pela capacidade do médium de afastar-se temporariamente do seu corpo físico e em 

perispírito7 se por em comunicação com outros Espíritos, encarnados ou desencarnados e, 

momentaneamente por em suspensão seu juízo a fim de receber a mensagem do Espírito 

comunicante, embora isto não implique que tal Espírito tome por completo o juízo do médium, 

pois este é sempre senhor de suas faculdades, já que a comunicação é de perispírito a perispírito 

e não uma possessão no sentido de anular completamente a mente do médium8: 

 

No estado de desprendimento em que fica colocado, o Espírito do sonâmbulo entra em comunicação 

mais fácil com os outros Espíritos encarnados, ou não encarnados, comunicação que se estabelece 

pelo contato dos fluidos, que compõem os perispíritos e servem de transmissão ao pensamento, como 

o fio elétrico. KARDEC (1987a, p. 241). 

No momento em que exerce a sua faculdade, está o médium em estado perfeitamente normal? 

“Está, às vezes, num estado, mais ou menos acentuado, de crise.” KARDEC (1987b, p. 259) 

                                                      
7 Invólucro semimaterial, com a forma humana, um corpo fluídico, vaporoso, com algumas propriedades da 

matéria, retirado do fluido universal de cada globo. É o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual, 

sendo por este motivo “o órgão sensitivo do Espírito” KARDEC (1987b, 1987a, 1988b). 
8 Exceto nos casos severos de obsessão (KARDEC, 1987b, Cap. XXIII). 
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O Espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar e por ser 

necessária uma cadeia entre vós e os Espíritos que se comunicam. KARDEC (1987b, p. 261) 

O perispírito é o traço de união entre a vida corpórea e a vida espiritual. É por seu intermédio que o 

Espírito encarnado se acha em relação contínua com os desencarnados; (…) É nas propriedades e 

nas irradiações do fluido perispirítico que se tem de procurar a causa da dupla vista, ou vista 

espiritual, (…) O perispírito é o órgão sensitivo do Espírito. KARDEC (1988b, p. 288)  

Por meio do perispírito é que os Espíritos atuam sobre a matéria inerte e produzem os diversos 

fenômenos mediúnicos. KARDEC (1987c, p. 46) 

 

 No Capítulo XIX de O Livro dos Médiuns, intitulado Papel dos Médiuns nas 

Comunicações Espíritas, Allan Kardec faz referências aos médiuns que em transe transmitem 

mensagens verbais ou escritas em línguas que lhes são desconhecidas9, assim como aqueles que 

recebem músicas, pinturas e comunicações em versos (Capítulo XVI, p. 229), estes últimos 

chamados por Kardec de médiuns versejadores. É interessante a observação que faz Kardec: 

“Muito comuns, para maus versos; muito raros, para versos bons”. Este tipo de mediunidade, 

de versejar, também foi destacado por Platão: 

 

Na verdade, todos os poetas épicos, os bons poetas, não é por efeito de uma arte, mas porque são 

inspirados e possuídos [pela divindade], que eles compõem todos esses belos poemas. Íon, 534a  

(…) os poetas não passam de intérpretes dos deuses, sendo possuídos pela divindade, de quem 

recebem a inspiração. E para o demonstrar que a divindade faz, propositadamente, cantar o mais 

belo poema lírico pela boca do mais medíocre poeta. Íon, 535a  

 

 Seria o rapsodo um intérprete dos poetas já mortos, como Homero? 

 

E vocês, os rapsodos, por vosso lado, interpretam as obras dos poetas? Íon, 535a 

Vocês são assim os intérpretes dos intérpretes. Íon, 535ª 

  

 Sendo o rapsodo um intérprete do poeta, que por sua vez é um intérprete dos Espíritos 

(ou das Musas), então o rapsodo é o intérprete dos intérpretes. Kardec também usa o mesmo 

termo, intérprete, quando fala sobre o papel dos médiuns nas comunicações espíritas: 

 

O Espírito do médium é o intérprete, porque está ligado ao corpo que serve para falar e por ser 

necessária uma cadeia entre vós e os Espíritos que se comunicam. KARDEC (1987b, p. 261). 

 

 Interessante notar também a metáfora da cadeia, com seus elos, usada tanto por Kardec, 

quanto por Platão, para representar o fluxo de informações desde o Mundo Espiritual até a 

plateia ou o espectador: 

 

Vês, agora, que esse espectador é o último dos anéis de que falei e que, pela virtude da pedra de 

Heracléia, recebem uns dos outros a força de atração? O do meio és tu, rapsodo e ator; o primeiro, 

o próprio poeta. E a divindade, através de todos estes, atrai onde quer a alma dos homens, fazendo 

passar a sua força de uns para os outros. Íon, 536a  

 

                                                      
9 Esta faculdade mediúnica é hoje conhecida por Xenoglossia, termo criado a partir de raízes gregas pelo 

cientista Charles Richet e foi muito estudada no decorrer do séc. XX, especialmente por Ernesto Bozzano. No 

cap. XVI de O Livro dos Médiuns, Allan Kardec chamou-os de médiuns poliglotas. 
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 Uma característica da mediunidade frequentemente relatada pelos médiuns, 

principalmente os escreventes e falantes, é a de “assistirem” as cenas que estão sendo 

psicografadas ou narradas, em paralelo com esta. Sócrates não desconhecia este fenômeno: 

Sócrates: Estás na posse da tua razão? Ou estás fora de ti e a tua alma no transporte do entusiasmo? 

Não acreditas assistir às ações de que falas, em Ítaca, em Tróia ou em qualquer outro local descrito 

nos versos? Íon: A prova que tu me dás é flagrante, Sócrates. Íon, 535c 

 

 Em relação à velocidade que as informações chegam ao médium, no Capítulo XVII de 

O Livro dos Médiuns, Da Formação dos Médiuns, diz-nos Allan Kardec:  

 

Alguns médiuns preferem a pena que, todavia, só pode servir para os que estejam formados e 

escrevem pausadamente. Outros, porém, escrevem com tal velocidade, que o uso da pena seria quase 

impossível, ou, pelo menos, muito incômodo. KARDEC (1987b, p. 238).  

 

 Platão, por sua vez, diz praticamente mesma coisa em relação à velocidade da chegada 

das ideias ao poeta e ao rapsodo: 

 

(…) a tua alma agita-se e as ideias chegam-te em catadupa. Íon, 536b  

 

 Depois Sócrates faz Íon aceitar que as ciências (medicina, navegação, arte da guerra 

etc.) são independentes umas das outras e que o rapsodo na verdade não possui nenhuma delas, 

pois seus possuidores são os médicos, os náuticos, os generais etc. Assim, Sócrates conclui o 

diálogo levando Íon a admitir que o que lhe resta é apenas ser possuído pela divindade e ser 

dela instrumento, não sendo detentor de nenhuma ciência em particular, embora possa recitar 

assuntos de todas, pois a rapsódia não possui nenhum objeto específico de estudo e 

conhecimento, condição para que seja considerada uma ciência ou arte, sendo antes uma 

“inspiração” ou na linguagem do próprio Platão, uma possessão da divindade: 

 

Consente, então, Íon o título mais belo: reconheceres que és divino [inspirado pela divindade] e que 

não há arte [e não um especialista] nos teus elogios a Homero. Íon, 542b 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pelos comentários autorizados e pelas citações de Platão que foram apresentados, não 

resta dúvidas de que Sócrates era um xamã ou na linguagem espírita um médium, portando, 

aliás, diversas mediunidades: êxtase, sonhos espíritas, capacidade de influenciar interlocutores 

e curar suas almas, audição etc. Portanto, ler os textos platônicos com as categorias espíritas 

não é incorrer num erro ingênuo de se querer enxergar elementos inexistentes no pensamento 

deste grande pensador, um dos fundadores da civilização ocidental.  

 No diálogo Íon de Platão os dois personagens, Sócrates e Íon, debatem sobre o ofício, 

sobre a possibilidade de se apreciar uma obra literária e o papel da inspiração poética e o que 

seria a arte do rapsodo. Através do diálogo, Sócrates leva Íon, e portanto o leitor, a concluir que 

o rapsodo magnetizava as multidões e discorria sobre Homero, não por ter um conhecimento 

da arte poética, mas por estar sob uma inspiração divina, que o deixa fora de si e junto aos fatos 

que narra. O “entusiasmo” e a falta de conhecimento técnico caracterizam o rapsodo, ou, na 

linguagem kardequiana, o rapsodo é na verdade um médium, já que nele estão presentes a 

possessão, o delírio e a passividade. O mesmo acontece com o poeta quando este escreve sob a 

ação das Musas, num processo de inspiração. Platão usa inclusive a metáfora das pedras 

magnéticas para ilustrar a possibilidade de influenciação de uma pessoa sobre outra e é curioso 

que o surgimento do Espiritismo esteja associado de perto aos fenômenos obtidos sob transe 
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magnético e que a expressão fluido magnético esteja presente no vocabulário espírita e que o 

próprio codificador tenha sido um profundo estudioso e praticante do biomagnetismo. 

 

7 REFERÊNCIAS 

 

ABBAGNANO, N. Dicionário de filosofia. Tradução de Alfredo Bosi e Ivone Castilho 

Benedetti. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 

BAILLY, A. Abrégé du dictionnaire Grec-Français. Hachette, 1969. 

BURKERT, W. Greek religion: archaic and classical. Blackwell, 1985. 

DODDS, E. R. Os gregos e o irracional. Tradução de Paulo Domenech Oneto. São Paulo: 

Escuta, 2002. 

DUHOT, J.-J. Sócrates ou o despertar da consciência. Tradução de Paulo Menezes. São 

Paulo: Loyola, 2004. 

EMMANUEL. A caminho da luz. Psicografia de Francisco Cândido Xavier. 16ª ed. Brasília: 

FEB, 1989. 

HADOT, P. O que é a filosofia antiga? Tradução de Dion Davi Macedo. São Paulo: Loyola, 

1999. 

KARDEC, A. O Livro dos espíritos. Tradução de Guillon Ribeiro. 67ª ed. Brasília: FEB, 

1987a. 

______. O Livro dos médiuns. Tradução de Guillon Ribeiro. 55ª ed. Brasília: FEB, 1987b. 

______. Obras póstumas. Tradução de Guillon Ribeiro. 22ª ed. Brasília: FEB, 1987c. 

 ______. O Evangelho segundo o Espiritismo. Tradução de Guillon Ribeiro. 98ª ed. Brasília: 

FEB, 1988a. 

______. A gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Tradução de Guillon 

Ribeiro. 31ª ed. Brasília: FEB, 1988b. 

PLATÃO. O Banquete. In: Diálogos/Platão. Tradução e notas de José Cavalcanti de Souza. 

3ª ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983a. (Os Pensadores) 

______. Fédon. In: Diálogos/Platão. Tradução e notas de Jorge Paleikat e João Cruz Souza. 

3ª ed. São Paulo: Abril Cultural, 1983b. (Os Pensadores) 

______. Apologia de Sócrates. In: Diálogos/Platão. São Paulo: Nova Cultural, 1996. (Os 

Pensadores) 

______. Íon. Introdução, tradução e notas de Victor Jabouille. Lisboa: Editorial Inquérito, 

1988. 



11 

 

______. Íon. Tradução de Henrique Graciano Murachco. In: Rev. Educ. e Filos. Uberlândia, 5 

e 6, 1991.  

REIS, M. D. Um olhar sobre a psykhé: o logistikón como condição para a ação justa nos 

livros IV e IX da República de Platão. 2000. 217 p. Dissertação (Mestrado) – Faculdade de 

Filosofia e Ciências Humanas, Universidade Federal de Minas Gerais, 2000. 

REALE, G. e ANTISERI, D. História da Filosofia – Antiguidade e Idade Média. Vol. 1. 

Tradução de Marcelo Perine. São Paulo: Paulus, 2002.   

WANTUIL, Z e THIESEN, F. Allan Kardec. 3 v. Rio de Janeiro: FEB, 1982. 

WANTUIL, Z. As mesas girantes e o Espiritismo. Rio de Janeiro: FEB, 1978. 

VERNANT, J.-P. Mito e religião na Grécia antiga. São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 

 


