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RESUMO 
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Deivid Junio Moraes 
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Resumo da Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pós-Graduação em Estética e 

Filosofia da Arte, situado no Instituto de Filosofia, Artes e Cultura, da Universidade Federal de 

Ouro Preto (UFOP), como parte dos requisitos necessários à obtenção do título de Mestre em 

Filosofia (Estética e Filosofia da Arte). 

 

O objetivo deste texto é tratar das questões que envolvem a forma dramática e dialógica da 

escritura filosófica de Platão, a saber: (1) como compatibilizar a ideia comum de que Platão é 

crítico da mímesis e ao mesmo tempo lança mão da forma dramática; (2), como compatibilizar 

o uso que Platão faz da escritura com suas supostas críticas à mesma; e (3) como a forma escrita 

dialógico-dramática serve a pretensões filosóficas. Para tanto, são tratados pelo menos três 

aspectos relacionados a obra desse autor grego: sua forma dramática e a relação dela com a 

literatura ática e com o lógos sokratikós; o suporte da escrita e a escrita dialógica como uma 

forma distinta da escrita logográfica, por aliar aspectos da oralidade retórica (psicagogia) a 

aspectos da pesquisa dialética; e os alcances filosóficos dessa obra, ao preservar o caráter 

investigativo e de aprendizado e, ao mesmo tempo, estimular uma recepção (leitura) engajada, 

autônoma e produtiva filosoficamente. Respondendo essas questões, obtemos uma concepção 

de filosofia a partir do texto platônico, que compatibiliza nossas intuições com relação à forma 

e ao conteúdo de seus Diálogos.   
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writings of Plato, by answering three questions: (1) how to make compatible the common idea 
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Plato’s use of writing and his critics of it; and (3) how the dialogic-dramatic writing form can 

be used for philosophical intentions. In order to answer these questions, one treats at least three 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Parece adequado referir-se a Platão como um pensador do lógos, isto é, como alguém 

que examinou as diferentes discursividades, buscando distinções entre o discurso verdadeiro e 

o falso, investigando como são conduzidos os lógoi, e o que cada um deles almeja. Tudo isso, 

vale notar, quando a própria filosofia não tinha uma forma discursiva distinta. Qual seria, 

pois, a discursividade mais adequada ao dizer filosófico? A questão que se coloca acerca da 

discursividade filosófica, aliás, certamente remonta a Platão, e é procedente salientar que esse 

foi um dos filósofos que mais contribuiu para pensar uma forma para a filosofia, bem como 

seu âmbito discursivo. A reflexão que a filosofia faz sobre a própria “literalidade”, como 

chama atenção Gagnebin (2006), não é proveitosa apenas metodológica ou 

hermeneuticamente. Essa reflexão metafilosófica remete-nos a um complexo de questões 

acerca dos meios escritos e orais de apresentação da filosofia, atentando para quando existem 

pretensões claramente didáticas ou quando a comunicação se importa menos com essa tarefa, 

e, ainda, aponta para o problema da diversidade de formas de abordagem, diversidade que 

ultrapassa a padronização de uma linguagem racional discursiva pretendida pela filosofia.  

De acordo com Gagnebin (op. cit., p. 205), essa discussão acompanha a filosofia pelo 

menos “desde seu nascimento em Platão – cuja obra pode ser vista como o palco privilegiado 

deste embate”. O problema aberto pela filosofia platônica deriva do seu próprio esforço em 

ressaltar a diferença do gênero discursivo filosófico em relação aos outros gêneros de 

enunciação vigentes. Olhando para a História da Filosofia, poderíamos supor, talvez sem 

exagero, que exista uma forma discursiva apropriada a cada filósofo. Não trataremos, 

evidentemente, de analisar neste trabalho como cada filósofo ou escola de pensamento elegeu 

sua forma preferida de comunicação. Tampouco se pretende defender, aqui, que Platão 

alcançou a “grande forma” discursiva da filosofia, mas buscaremos ressaltar seu peso no 

tratamento da questão e seu empenho criativo, quando a filosofia e a figura do filósofo 

poderiam facilmente não ter o reconhecimento de suas singularidades, podendo ser 

confundidos em suas pretensões, às vezes facilmente, com outras formas enunciativas comuns 

naquela sociedade, a saber, a dos sábios, a dos poetas, a dos sofistas, a dos logógrafos e a dos 

mestres de retórica.  

De maneira geral, uma abordagem das formas discursivas da filosofia envolve ainda 

perguntar pelas condições de possibilidade da própria comunicação filosófica. Se a filosofia é 
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comunicável, como, pois, comunicá-la? Se se admite que a filosofia é um discurso, qual deve 

ser a sua forma? Acreditamos que Platão não apenas tenha entendido a filosofia como modo 

de vida1, mas também como discurso – e como pensamento, do qual o discurso seria extensão. 

E as concepções de filosofia de Platão foram legadas a nós bem mais talvez pela tessitura de 

seus escritos do que por uma formulação basilar capaz de sintetizar a filosofia para ele, ou 

como ela deveria ser. É verdade que o filósofo não escreveu um tratado acerca da vida 

filosófica nem estabeleceu como deve ser o discurso da filosofia, mas ele tratou dessas e de 

outras questões em diversos escritos dramáticos, oferecendo representações instigantes para o 

exercício dessa vida filosófica mediante diálogos entre personagens e situações diversos, 

sendo Sócrates seu protagonista mais frequente e, muito provavelmente, sua maior inspiração. 

Nesses diálogos, Platão abordou de muitos modos a postura e o discurso filosóficos, 

colocando na voz de seus personagens aspectos que revelassem suas origens2 e suas 

pretensões3, seus limites e alcance4, seus problemas e interesses5, seu melhor método6, seu 

                                                           
1 Essa consiste numa das proposições centrais de Hadot (1999), para o qual a filosofia, cujas caraterísticas já 

apareceriam plenamente sugeridas nos Diálogos de Platão, não era entendida como uma disciplina como outras, 

com a particularidade de estar voltada para o intelecto, nem como uma área especializada da cultura superior, tal 

como a praticamos hoje. A filosofia era muito mais um estilo ou forma de vida, resguardada em suas variações 

conforme as diferentes escolas ou correntes de pensamento (platônica, aristotélica, epicurista, cética, estoica, 

cínica, entre outras), mas que transparecia sob pelo menos dois aspectos fundamentais: uma prática de vida 

reavaliada e transformada e a fundamentação dessa mudança numa teorização racional de toda a realidade, 

satisfazendo todas as três grandes dimensões, a saber, a lógica, a física e a ética. 
2 Sócrates a Teeteto, e.g.: [...] “pois a admiração é a verdadeira característica do filósofo. Não tem outra origem a 

Filosofia. Ao que parece, não foi mau genealogista quem disse que Íris era filha de Taumante” (Pl. Tht. 155d. 

Trad. Carlos Alberto Nunes.).  
3 Ateniense a Clínias, e.g.: [...] “somos os autores de uma tragédia a um tempo superlativamente bela e boa; toda 

nossa constituição tem como única razão de ser imitar a mais bela e melhor vida, no que consiste 

verdadeiramente, a nosso ver, a mais autêntica das tragédias” (Pl. Lg. 817. Trad. Edson Bini.). 
4 Diotima a Sócrates, e.g.: [...] “o filósofo ocupa um lugar entre o saber e a ignorância” (Pl. Smp. 204b. Trad. 

Donaldo Schüler). Ou, Sócrates a Fedro, sobre aqueles que se mostram capazes de defender as verdades que 

acreditam possuir: “Chamá-los sábios, Fedro, me parece excessivo e só aplica a um deus; mas o nome de 

filósofo ou um epíteto semelhante lhes caberia melhor e seria mais apropriado” (Pl. Phdr. 278d. Trad. Jorge 

Paleikat.). 
5 Sócrates, e.g.: [...] “acontece também de ser esse o maior bem para o homem – fazer discursos todos os dias 

sobre a virtude e as demais coisas sobre as quais vocês me ouvem dialogar, inspecionando a mim mesmo e aos 

outros” (Pl. Ap. 38a. Trad. André Malta.). 
6 Estrangeiro de Eleia a Teeteto, e.g., sobre a prática da refutação como meio mais eficaz de purificação dos 

equívocos: “Propõem, ao seu interlocutor, questões às quais acreditando responder algo valioso ele não responde 

nada de valor; depois, verificando facilmente a vaidade de opiniões tão errantes, eles as aproximam em sua 

crítica, confrontando umas com outras, e por meio desse confronto demonstram que a propósito do mesmo 

objeto, sob os mesmos pontos de vista, e nas mesmas relações, elas são mutuamente contraditórias. Ao percebê-

lo, os interlocutores experimentam um descontentamento para consigo mesmos, e disposições mais conciliatórias 

para com outrem. Por este tratamento, tudo o que neles havia de opiniões orgulhosas e frágeis lhes é arrebatado, 

ablação em que o ouvinte encontra o maior encanto e, o paciente, o proveito mais duradouro. Há, na realidade, 

um princípio, meu jovem amigo, que inspira aqueles que praticam este método purgativo; o mesmo que diz ao 

médico do corpo, que da alimentação que se lhe dá não poderia o corpo tirar qualquer proveito enquanto os 

obstáculos internos não fossem removidos. A propósito da alma formaram o mesmo conceito: ela não alcançará, 

do que se lhe possa ingerir de ciência, benefício algum, até que se tenha submetido à refutação e que por esta 
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modelo, que pode ser desenhado a partir das figuras socrática e/ou erótica7, e sua diferença em 

relação a outras instituições discursivas e formadoras (poetas e sofistas, por exemplo), 

chegando o filósofo grego, por isso, a ser reconhecido como um inventor da “filosofia”, 

aquele que pensou um projeto para filosofia, tendo, inclusive, pensado uma formação 

filosófica, seu âmbito de discussão, seu lógos. 

Acreditamos que, no processo de configuração do discurso filosófico, Platão teve, 

portanto, um papel importante, não só por abordar em sua obra as diversas modalidades 

discursivas questionando seus alcances na formação do espírito grego, esboçando, assim, 

como deveria falar o filósofo (ou escrever, se fosse o caso), como exibiu ele próprio uma 

forma de comunicação para a sua filosofia, mimetizando investigações filosóficas 

configuradas dramática e dialogicamente. Uma das principais contribuições de Platão para a 

filosofia é sem dúvida o tratamento dispensado à filosofia, capaz de exibir de maneira viva a 

latência de suas questões, o rigor de sua procura, a exigência de fundamentação, e, não raro, o 

recurso à imagem, revelando, entre outras coisas, as dificuldades da busca por uma linguagem 

restrita e sempre transparente. 

Platão nasceu provavelmente no ano 427 a.C., em Atenas, numa família aristocrática. 

Segundo Aristóteles (384-322 a.C.) (cf. Metaph. I, 987a30-35), acerca do próprio mestre, 

Platão teve ainda na juventude contato com Crátilo e com o pensamento de Heráclito, para o 

qual o mundo sensível é permanente estado de fluxo, e que, sob essa condição, não teríamos 

como estabelecer um conhecimento científico da realidade. O estagirita informa ainda que 

Platão manteve esse ponto de vista por algum tempo. Por volta dos vinte anos teria se tornado 

discípulo de Sócrates (469-399 a.C.), cuja vida pública, incitando sobretudo os jovens 

atenienses à reflexão, culminou em julgamento e condenação, tornando-se um dos fatos 

históricos mais comentados sobre a Grécia Antiga. Presume-se que a sentença da morte de 

Sócrates por impiedade e por desvirtuamento dos mais jovens tenha sido percebida como uma 

ocorrência importante já à época de seu acontecimento. O surgimento substantivo de uma 

                                                                                                                                                                                     
refutação, causando-lhe vergonha de si mesma, se tenha desembaraçado das opiniões que cerram as vias do 

ensino e que se tenha levado ao estado de manifesta pureza e a acreditar saber justamente o que ela sabe, mas 

nada além” (Pl. Sph. 230bd. Trad. Jorge Paleikat e João Cruz Costa.). 
7 Sócrates é apontado como o “homem de quem podemos bendizer que, entre todos os de seu tempo que nos foi 

dado conhecer, era o melhor, o mais sábio e o mais justo” (Pl. Phd. 118a. Trad. Jorge Paleikat e João Cruz 

Costa.). E Diotima, descrevendo a Sócrates a natureza de Eros, apresenta-o como o arquétipo do filósofo (cf. Pl. 

Smp. 203d, 204ab). 
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literatura empenhada em oferecer uma imagem desse sábio extravagante e polêmico, em 

reproduzir ou recriar seus discursos, segue-se ao evento e tem nele sua origem e inspiração.  

É possível afirmar que o tratamento dado ao episódio, particularmente por Platão, 

rendeu-lhe uma poderosa perspectiva filosófica-literária, capaz de permanecer para além de 

seu tempo como tema de vigorosas discussões. Pelo menos quatro diálogos de Platão estão 

centrados claramente no processo que vai das acusações contra Sócrates aos seus últimos 

instantes, passando pelo julgamento, defesa e a estada na prisão. Tratar-se-ia da primeira 

“tetralogia” de Platão, como mencionada entre as antigas sequências dialógicas, indicadas nos 

comentários de Diôgenes Laêrtios (Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, III, 58): ela 

“começa com o Eutífron ou Da Santidade, um diálogo tentativo; em segundo lugar vem a 

Apologia de Sócrates, um diálogo ético; em terceiro vem o Críton ou Do que se Deve Fazer; 

em quarto vem o Fáidon ou Da alma, igualmente ético”.8 E mesmo que, nesse caso, a 

sequência dramática dos diálogos possa não coincidir com a ordem de sua composição, pois, 

acredita-se que o Fédon, ao menos do ponto de vista temático e formal, de tratamento mais 

complexo e extenso, pertença a um período produtivo posterior de Platão em relação aos três 

primeiros9, chama atenção o impacto da vida, dos ensinamentos e da morte de Sócrates, na 

produção escrita de Platão, e, vale dizer, na de muitos socráticos.   

A marca da oralidade socrática – a filosofia na forma conversacional e aberta à 

interlocução – parece ter inspirado sobremaneira os seguidores de Sócrates como uma 

possibilidade literária de exposição. O florescimento dos discursos socráticos, os lógoi 

sokratikói, sobretudo na primeira metade do século VI a.C., é defendido como um fenômeno 

                                                           
8 Diôgenes Laêrtios remonta a Trasilos (Trasilo de Alexandria, um helenístico erudito) a organização clássica 

dos diálogos de Platão por tetralogias, pois, assim, afirmava que Platão os teria publicado, semelhantemente aos 

poetas trágicos, que se inscreviam nas competições dramáticas com quatro peças – uma peça nas Dionísias, outra 

nas Lênaias, a terceira nas Panatenaias, e, por fim, um drama satírico no festival dos Quítroi. Também segundo 

Diôgenes Laêrtios, o mesmo Trasilos teria dito que os diálogos autênticos somavam cinquenta e seis, contando 

cada um dos dez livros da República em separado, e cada um dos doze das Leis. Agora, computando a República 

e as Leis como duas obras, forma-se nove tetralogias. Teria sido Trasilos quem propôs um duplo título às obras, 

sendo o primeiro referente ao nome de um dos personagens e o outro ao assunto abordado. É interessante ainda a 

observação de que a primeira tetralogia de Platão desenvolveria um assunto comum às quatro obras, na tentativa 

de mostrar como deve ser a vida do filósofo (cf. Diog. Laert. Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, III, 56-57). 
9 Na verdade, poucos diálogos de Platão podem ter sua ordem cronológica confirmada, e sua data dramática 

estabelecida, seja com a ajuda de fontes externas ou indicações fornecidas nos próprios diálogos. Com relação ao 

Fédon, sua data dramática deve coincidir com o episódio da morte de Sócrates indicada no próprio texto (já que 

Sócrates teria bebido a cicuta em 399). Sua temática, no entanto, por desenvolver aspectos ligados à doutrina das 

ideias e da imortalidade da alma, o situaria na produção madura do autor, com diálogos “predominantemente 

construtivos, nos quais se reconhece a presença de verdadeiras doutrinas atribuíveis a Platão” (Trabattoni, 2010, 

p. 14). Seriam esses posteriores, portanto, aos diálogos de primeiro período, onde predominam a avaliação crítica 

da cultura tradicional, resultando, muitas vezes, em conclusões aporéticas, depois de intensa refutação socrática, 

como exemplificam os outros três primeiros da mencionada tetralogia. 
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cultural de grande importância, dada sua extensão e relevância não só para a filosofia como 

também para a literatura e história antigas. Trata-se de centenas de diálogos e de narrativas 

produzidos por pelo menos uma dúzia de autores, destacando-se, além de Platão, Alexamenos 

de Téos, Aristipo, Críton, Ésquines de Esfeto, Euclides de Mégara, Glaucon, Fédon, Símias, 

Símon, Xenofonte e Lísias (cf. Rossetti, 2015, p 20). É sabido que Diôgenes Laêrtios (op. cit., 

III, 48), menciona a probabilidade de Zenão de Eleia ter sido o primeiro escritor a usar da 

forma dialogada de exposição, e que Aristóteles, numa obra intitulada Dos poetas, citada nas 

Memórias de Favorinos, teria, por sua vez, indicado Alexamenos de Téos como o primeiro. 

No entanto, o autor de Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres acredita ter sido Platão o 

verdadeiro inventor do diálogo, pois, “pelo domínio do estilo pode reivindicar para si mesmo 

o primado tanto da beleza como da própria invenção” (ibidem). 

Seja como for, e mesmo não sendo o uso do diálogo em Platão algo invariável no 

conjunto de sua obra, a forma diálogo não foi por ele jamais abandonada, tendo sido 

experimentada diversamente, talvez servindo a diferentes propósitos, embora sempre 

mimetizando diálogos, ou diálogos dentro de diálogos, mediante a dramatização, seja ela 

direta, quando o drama é diretamente representado a um leitor, ou indiretamente, quando o 

diálogo que seria a cena principal é envolvido por uma narrativa proferida num determinado 

contexto cênico, isto é, não diretamente a um leitor. No domínio da arte platônica, aliás, a 

variação é um dos grandes desafios quando se procura definir o que é característico nessa 

escrita e se é possível falar num estilo eminentemente platônico. Também pertenceria a 

Aristóteles a observação de que “o estilo [de Platão] se situa entre a poesia e a prosa” (ibidem, 

37).  

Do poético ao pedestre, da linguagem sofisticada ao uso mais informal, do diálogo ao 

monólogo, da concatenação proposicional dos argumentos ao recurso imagético dos mitos, 

Platão frequenta variados registros. Ao que tudo indica, Platão era crítico das artes miméticas 

em geral e cauteloso com os discursos poético e retórico, com a comunicação oral e escrita. 

São diversos os diálogos que abordam esses meios, ora como temas centrais, ora como temas 

secundários na discussão. De todo modo, parece lícito dizer que Platão serviu-se dos meios 

comunicativos e discursivos de seu tempo e contribui para a crítica deles, ao mesmo tempo 

que diversificou seus usos imprimindo-lhes um tratamento que, já na antiguidade, era visto 

como singular. Haja vista a nota crítica de Diôgenes Laêrtios que, mesmo concedendo a 

invenção do gênero dialógico como precedente a Platão, reconhece em seu tratamento 

obstinado certa primazia. 
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Também é antiga a observação de que Platão “expulsa Homero e a poesia imitativa, 

mas ele próprio escreveu de forma imitativa os seus diálogos”, conforme aparece num 

fragmento remanescente de Aristóteles (Fragmentos dos diálogos e obras exortativas, 72. 

Trad. António de Castro Caeiro.). Isso sugere que a forma expositiva adotada por Platão 

contradiz sua suposta doutrina acerca da mímesis. O mesmo se aplicaria ao problema que 

surge das ressalvas que aparecem em sua obra com relação à comunicação filosófica, 

sobretudo no que diz respeito à escritura, uma vez que ele próprio tenha lançado mão da 

escrita. O problema contudo não é simples, como veremos, e o discurso filosófico aparece ele 

próprio, em Platão, admitido como uma expressão mimética, diferindo de outras modalidades 

discursivas (sofistica e poética, por exemplo), somente pelo fato de apoiar sua mímesis na 

ciência, e não na opinião (dóxa) (cf. Pl. Sph. 267de).  

Platão situa-se precisamente no cruzamento de uma tradição de pensamento 

comumente nomeada de filosofia pré-socrática, cujas formas escritas em verso ou em prosa 

divergem da prática filosófica do mestre Sócrates, sempre calcada na oralidade. Além disso, 

deve-se notar que, no plano mais geral da cultura, Platão viveu no momento decisivo da 

tensão que se criara entre as modalidades oral e escrita da linguagem. Sua produção escrita 

preserva as marcas da preponderância da oralidade, bem como preserva outras práticas 

discursivas surgidas nesse mesmo momento, como a História. Entre as características do 

período ressalta-se que, apesar de a escrita já existir como uma técnica mais ou menos usual 

de comunicação, os registros de conhecimento, da memória dos antepassados, e, sobretudo, a 

educação, o ensino moral, ainda se dão principalmente pela via da oralidade. A formação do 

discurso historiográfico contemporâneo, de Heródoto (séc. V a.C.) e Tucídides (460-395 

a.C.), por exemplo, testemunha o deslocamento da poesia e de sua divulgação oral, ao 

apresentar-se como um “artefato escrito”, tomando a prosa como o meio apropriado a esse fim 

(cf. Havelock, 1996, p. 28). Sobre a tonalidade do discurso desses historiadores convém 

destacar, ainda, tanto suas raízes na matriz heroica e militar da poesia homérica, quanto seu 

desprendimento em relação ao que chamamos de fidelidade histórica, estando eles ainda numa 

posição intermediária entre a poesia (transmissão oral) e a história propriamente dita (registro 

escrito), i.e., “num ponto de transição da cambiante tecnologia da comunicação” (ibidem, p. 

32). 

O que nos interessa sobre esse aspecto é, sobretudo, a hipótese de que essas mesmas 

forças criativas notáveis na discursividade histórica, ao mesmo tempo livres em relação ao 

passado e dispostas a reconstruí-lo, sem se valer do acúmulo de documentos, vão-se fazer 
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sentir no campo da construção biográfica, que animará a redação dos diálogos socráticos do 

IV século. Assim como o historiador daquele momento nutria ainda uma relação com o 

esplendor heroico da narrativa de Homero, o escritor de biografias teria uma relação mimética 

com a vida da personalidade retratada. Nos dizeres de Havelock (ibidem): “A vida de um 

contemporâneo morto não se dava a pensar como matéria de um relato e sim de uma 

reconstrução segundo os parâmetros das convicções do escritor, que, todavia, se ligava a seu 

assunto e se identificava com ele”. Os diálogos socráticos teriam nascido dessa relação 

inspiradora, sendo composições que compartilham de um tratamento ingênuo e despretensioso 

do ponto de vista documental. Platão, nessa esteira, apresentando, pois, uma produção 

coerente com uma época letrada, permite-se inventar, por meio da escritura, uma 

documentação verossímil e alusiva ao século precedente. 

 A data que se estabelece para a invenção do alfabeto grego é de cerca de 700 a.C. (cf. 

Havelock, op. cit., p. 22). Convém observar que a “tensão dinâmica” gerada entre as práticas 

oral e letrada no mundo grego revela que o espírito integral dessa cultura, sua produção 

literária e filosófica, não se compreende como um fenômeno apenas “cingido à oralidade, nem 

como um fácil compromisso entre o oral e o letrado” (ibidem, p. 17). Apresentando a 

invenção do alfabeto grego como um acontecimento explosivo e tecnologicamente 

revolucionário, Havelock (op. cit.) descreve a modalidade escrita como aquilo que tomou de 

assalto “o espírito da composição oral”, substituindo a flexibilidade deste pelos aspectos 

rígidos do discurso escrito. Teria sido depois de Platão que o cenário de “tensão dinâmica” 

pós-letramento se orientou, finalmente, a favor do procedimento escrito, embora o processo 

de declínio da recepção pela oralidade, e a consequente aparição do leitor, tenha raízes, em 

grande parte, na prática escrita de autores como Platão.  

A expansão crescente dos hábitos de leitura pode ser contextualizada já nos fins do 

século VI e durante o V a.C., delimitando os períodos semiletrados ou de recitação letrada, 

enquanto a cultura propriamente letrada escritural teria chegado ao ápice quando do 

prolongamento da cultura helênica pelo mundo mediterrâneo dos começos do século IV a.C. 

(cf. ibidem, p. 61).  A recitação letrada, que marca o instante intermediário da passagem de 

uma prática estritamente oral para uma prática letrada, relaciona-se à suposta destinação dos 

lógoi sokratikói, que, de acordo com Rossetti (op. cit., p. 120), não eram dramas compostos 

para encenação pública em atos solenes, mas destinados a leituras individuais ou tão somente 

a sessões nas quais um ou dois leitores se empenhava em proferir o diálogo escrito em voz 

alta a outros. Tal conjectura deriva da consideração de que um lógos sokratikós parece 



20 

 

investido de disposições intelectuais (filosóficas), e não meramente de intencionalidades 

dramatúrgicas, mesmo que faça claro uso de recursos apropriados à poesia trágica e à 

comédia. 

Além de ser reconhecida como a forma da filosofia de Platão, por excelência, e de 

pertencer a uma vasta produção de diálogos dramáticos dedicados a mimetizar a figura 

socrática, multiplicando-a, a forma dialógica pode ser vista também como uma modalidade 

discursiva distanciada daquelas que vieram a se tornar as formas mais habituais de 

comunicação filosófica. Em sua Introdução aos Diálogos de Platão, originalmente escrita em 

1804, Schleiermacher considera duas formas principais pelas quais se apresenta grande parte 

daquilo que nomeamos “filosofia”, a saber, a sistemática e a fragmentária. A primeira 

caracteriza-se pela divisão da filosofia em partes específicas, sendo cada uma dessas partes 

dedicada a um aspecto definido em relação ao todo. A articulação de cada parte integrante do 

sistema assemelha-se às seções de um edifício ou de sua planta arquitetônica, onde as 

divisões, em sua individualidade, “possuem um aspecto cativante de solidez e ordem, e 

considera-se fácil não apenas entender o particular por si, mas também com as outras partes 

do edifício, contexto para o qual o próprio autor deve dar instruções claras através de 

referências inequívocas” (Schleiermacher, 2002, p. 32). A segunda, também bastante 

utilizada, consiste na forma fragmentária, cuja característica básica seria a apresentação de 

observações e sentenças individualizadas na tentativa de comunicar algo mediante fragmentos 

soltos, “dos quais dificilmente pode-se ter certeza se são realmente membros ou apenas partes 

separadas arbitrariamente e contra a sua natureza” (ibidem), não havendo explicitamente um 

sentido definido para a disposição de cada fragmento em particular e em relação aos demais.  

Os diálogos de Platão, na perspectiva de Schleiermacher (op. cit.), não poderiam ser 

lidos como se tratassem de uma filosofia formalmente sistematizada, pois nenhum dos 

escritos do filósofo grego parece obedecer especificamente a um domínio particular em 

relação ao todo. Se existe entrelaçamento entre os diferentes diálogos, tal relação não é 

explicitamente definida, dificultando, portanto, a existência de um sistema fechado com partes 

fortemente orientadas. Tampouco seria útil reduzir os diálogos a textos fragmentários como se 

não fossem identificáveis traços de uma unidade interna, apenas por ela não ser pronunciada 

explicitamente. Uma abordagem fragmentária do texto platônico faria sucumbir a relação 

entre as partes, evidenciando o aspecto de oscilação entre elas, levando umas passagens a 

contradizerem outras, e comprometendo qualquer leitura mais conciliadora, como se Platão 

tivesse sido bem mais um expositor de jogos retóricos do que um filósofo coerente. A 
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resposta de Schleiermacher (op. cit., p. 34) para esses erros metodológicos é notável para o 

nosso trabalho, pois, segundo ele, em ambos os casos, a incompreensão das obras platônicas 

se explicaria principalmente pelo desprezo e pela incompreensão da sua forma. 

O trabalho que aqui se apresenta não pretende senão dissertar sobre um tema caro aos 

interessados na obra de Platão, apresentando recortes importantes que situem a questão de sua 

escrita, focalizando ora um ora outro aspecto, sem a pretensão de fornecer uma análise 

panorâmica que contemple todo o repertório do debate até sua exaustão. Trata-se antes de 

chamar atenção para a importância da discussão acerca da forma dialógica adotada por Platão 

em seus escritos, precisamente por acreditarmos ser esta uma preocupação metodológica 

relevante para os estudos platônicos, com consequências filosóficas, fazendo notar sobre ela 

uma preocupação que é, afinal, metafilosófica. Ou seja, ao nos ocuparmos de pensar as 

formas de comunicação filosófica, especificamente sobre a forma dialógica dos escritos de 

Platão, estamos, em última instância, tratando dos meios constitutivos da filosofia e das 

condições de possibilidade do discurso filosófico, das suas formas e dos efeitos produzidos 

pelas formas adotadas. No caso de Platão, a predileção pelo diálogo não parece ser respondida 

apenas dentro de uma perspectiva. Ela tanto pode ser explicada pela suposição de pretensões 

epistemológicas quanto pode ser justificada segundo possíveis objetivos pedagógicos, ou 

ainda pelo esforço de preservação dos pontos principais de um assunto, talvez com vistas a 

auxiliar a memória de alguém já iniciado em seus conteúdos.  

De todo modo, nossa abordagem se propõe a considerar as questões relativas ao 

conhecer e ao saber, e, sobretudo, como comunicar o saber (ensinar). Isso nos leva a pensar, 

junto com Platão, entre outras coisas, a discursividade, sua apresentação e os efeitos do 

discurso, sejam eles epistêmicos ou estéticos. Para tanto, no primeiro capítulo trataremos do 

diálogo platônico enquanto drama, seu parentesco com os gêneros dramáticos disponíveis na 

cultura grega. Veremos também como o desenvolvimento de uma “literatura socrática”, 

predominantemente dialógica e dramática, explica a forma da escritura platônica. Em seguida, 

propomo-nos abordar o dilema em torno da discursividade oral e escrita, e os compromissos 

filosóficos mantidos pela forma dialógica como uma alternativa ao debate. Finalmente, no 

terceiro capítulo, abordaremos aspectos que justifiquem a elaboração de uma discursividade 

mimético-dramática, exposta mediante diálogos escritos, dado seu alcance formativo para a 

filosofia, pela promoção de um engajamento autônomo na pesquisa filosófica.  
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1. O DIÁLOGO PLATÔNICO É DRAMA 

 

1.1 Platão, vida e arte: da formação nas artes à criação de uma escrita filosófica 

 

1.1.1 A formação de Platão e a presença das artes em sua vida e obra  

 

Platão escreveu diálogos. Dele sabemos também que era filósofo, e que sua obra, a 

que nos foi transmitida, fez dele um dos maiores expoentes da prosa escrita grega, um autor 

cuja excelência é comprovada pela diversidade dos diálogos dramáticos que escreveu. Com 

exceção das treze cartas atribuídas a Platão, e cuja autenticidade é ainda bastante discutida, 

sabemos que o filósofo escreveu diálogos. E não teria apenas escrito diálogos, se for 

verdadeira a anedota de Diôgenes Laêrtios (Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, III, 5) de 

que, quando estava o jovem Platão prestes a participar de um concurso de tragédias, tornara-

se ouvinte de Sócrates diante do teatro de Diônisos e decidiu-se por segui-lo, jogando fora 

seus poemas com a seguinte exclamação: “Avança assim, Héfaistos! Platão necessita de ti!” 

(Ibidem). A frase, que foi percebida como um arremedo das palavras de Tétis, no Canto XVIII 

(392) da Ilíada de Homero, finaliza a anedota que se tornou famosa por indicar, não obstante 

o gênio inventivo de Diôgenes Laêrtios, o despontar de um novo rumo na vida de Platão, por 

sua dedicação entusiasmada à filosofia; tanto a tragédia quanto a comédia, porém, 

“acompanharão o desenvolvimento intelectual deste discípulo de Sócrates”, como aponta 

Cornelli (in Cornelli; Costa, 2013, p. 123).  

Ainda sob indicações desse comentador, vemos que a atitude de Platão transmitida por 

Diôgenes Laêrtios é frequentemente lida tendo em vista o desenvolvimento crítico do filósofo 

acerca da poesia, sobretudo com relação à tragédia, cujo ápice é normalmente situado na 

República, uma obra considerada de maturidade do autor (cf. ibidem, p. 124). Tal leitura, 

contudo, tende a afastar o interesse de Platão pela poesia, marcando a mudança dos rumos do 

jovem em direção à filosofia, talvez sem perceber que a filosofia de Platão, ou, se preferirmos, 

sua forma de comunicação filosófica, resulta de uma relação bem mais complexa, que não 

exclui totalmente os procedimentos poéticos, ou, muito pelo contrário, serve-se amplamente 

deles na procura de uma discursividade que fosse adequada a suas pretensões filosóficas. É 

verdade, como veremos adiante, que o filósofo veio a se tornar um dos maiores críticos das 

produções miméticas de um modo geral, e, especificamente, da tragédia. No entanto, Schuhl 

(2010, p. 10) observa que Platão, referindo-se à poesia imitativa na República (607c), 
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reconhece que todos padecemos de seus mágicos encantos. Semelhantemente aos apaixonados 

que penam ao se separar do que desejam, o poder da poesia é descrito com tamanha 

intensidade que o distanciamento dela deve requerer um violento esforço (cf. Pl. R. 607d). 

Schuhl (op. cit.) identifica nessa passagem da obra platônica uma espécie de confissão do 

filósofo em relação a si próprio, e sobre o quão difícil parece ser o afastamento das artes, pois 

se elas desaparecessem “a existência, hoje já tão penosa, tornar-se-ia absolutamente 

impossível de se viver”, como diria mais tarde (Pl. Plt. 299de apud Schuhl, op. cit., p. 10).  

 São destacáveis, de fato, a sensibilidade e o domínio platônico para com as formas 

mais gerais de arte, além do uso magistral da linguagem pictórica e de termos comuns às mais 

diversas expressões técnicas que povoam seus diálogos. A formação do caráter do mais 

jovem, por exemplo, é descrita nos termos das artes do gravurista e do escultor, pois se deve 

moldar (plásso) a alma, imprimindo (ensemaíno) nela o caráter, e a alma virtuosa “amolda o 

corpo da melhor maneira possível” (ibidem, 403cd).10 Pode-se ainda recordar, aqui, o caso da 

demiurgia, que reproduz na matéria pré-cósmica as formas modelares, organizando o mundo 

(kósmos) segundo arquétipos eternamente fixados (cf. Pl. Ti. 28a-29b). 

Vemos também uma importante afinidade sugerida entre as situações de indivíduos 

carecentes do conhecimento da essência das coisas, os quais não trazem na alma nenhum 

modelo claro dela, e os pintores, incapazes de ver nitidamente a verdade ideal (cf. Pl. R. 

484c). Ambos são tipos tateantes em relação aos modelos que perseguem e, mesmo que não 

tenham a vista penetrante e o conhecimento de tudo o que existe, o carecente de saber e o 

pintor aplicado diferem do cego total, cuja cegueira impede qualquer definição de modelos. 

Sócrates, também na República, aproxima seu esforço em constituir, pelo discurso, um 

paradigma da “justiça em si mesma e [d]o homem inteiramente justo”, e também dos seus 

contrários (cf. Pl. R. 368c), à tarefa assumida por um dedicado pintor em representar o tipo 

ideal do homem belo (cf. ibidem, 472c-473a). A ambos poderia ser solicitada a prova da 

existência de seus modelos e a possibilidade de sua realização. E se o pintor não deve ser 

menos digno de merecimento por ser incapaz de demonstrar a realidade do indivíduo que lhe 

serviu de modelo, também ao filósofo, cuja exposição não teve a intenção de demonstrar que 

                                                           
10 Os princípios da educação pensados na República direcionam-se claramente aos “seres novos e delicados”, 

pois é precisamente na fase mais tenra da vida “que se formam e aprofundam os traços que pretendermos 

imprimir em qualquer pessoa” (377b). Com relação às fábulas que se ouve desde a infância indica-se cautela, 

recomendando-se “às amas e às mães que contem a seus filhos somente as que lhes indicarmos e procurem 

amoldar por meio delas as almas das crianças com mais carinho do que por meio das mãos fazem com o corpo” 

(377c) (Pl. R. Trad. Carlos Alberto Nunes, sic.). Ver ainda: Ribeiro, 2007 (Acesso em: 29 jul. 2014. Disponível 

em: <http://www.revistaviso.com.br/visArtigo.asp?sArti=2>.). 

http://www.revistaviso.com.br/visArtigo.asp?sArti=2
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seus modelos realmente existem, não deve ser exigido que tudo sobre quanto dissertou tenha 

efetividade. As condições do pintor e do filósofo seriam semelhantes quanto aos modelos que 

tomam para si: os modelos de um e de outro poderiam ser indemonstráveis na realidade. Se 

existe valor na disposição do filósofo para a idealização, teria valor, também, o pintor capaz 

de delinear o tipo humano mais belo possível, mesmo que fosse improvável encontrá-lo na 

realidade.  

Schuhl (op. cit., p. 11), como veremos a seguir, observa uma série de casos dignos de 

nota, espalhados pela obra de Platão, que revelam a acuidade do filósofo em matéria artística; 

para esse pesquisador, embora os apontamentos acerca da mistura de cores no Timeu (67e-

68c)11 sejam livres e não correspondam totalmente à prática efetiva da época, não se pode 

menosprezar o seguinte: 

 

[...] não é como leigo que Platão nos mostra o escultor começando por tornar bem 

lisa a massa a modelar [Ti. 50e; R. 361d], o coroplata preparando sua molda [Ti. 39e, 

50c; Tht. 147a-b; Prt. 320d; R. 379a; Lg. 876c], o pintor limpando sua tábua [R. 

501a], traçando o contorno do seu modelo [Plt. 277c], dispondo as “carnes” [Cra. 

424d; R. 501b]; que ele transpõe, no Timeu, a prática do oleiro modelando a argila, 

utilizando o “desengordurante”[60c-d, 73e]; que ele fala de suavidade [Cra. 432] ou 

delicadeza de certas cores, tintas e valores [Lg. 769a; R. 585a, 586b-c], e do trabalho 

infindo dos retoques [Lg. 1c; R. 501b]; ou que, aludindo à arte da esquiagrafia, ele 

sublinha a impressão diferente que sente o espectador segundo o ponto de vista – 

próximo ou distante – em que ele se encontra situado [Sph. 234b; Tht. 208e; Prm. 

165c-d; Phlb. 41e-42a; Lg. 663c].  

  

Não obstante possa nos parecer tosca a famosa comparação da técnica do pintor a um 

homem que, munido de um espelho, não faria mais que revelar o reflexo do mundo a sua volta 

(cf. Pl. R. 596d-e), indicando-nos uma concepção da pintura restrita à reprodução mimética 

das coisas existentes e, contudo, perfeitamente adequada à época de Platão, diante do 

emprego de tantas expressões próprias da técnica da pintura e das artes em geral, parece 

mesmo plausível que o filósofo tivesse se ocupado das artes em sua juventude, como 

                                                           
11 As cores que, no Timeu, são tomadas como primárias são o branco, o preto, o vermelho (encarnado) e o 

brilhante (algo como dourado). “Misturando o encarnado com o brilhante e o branco, gera-se o amarelo [...]. O 

encarnado misturado com o preto e o branco dá púrpura ou bistre, quando esta mistura é queimada e lhe é 

acrescentado mais preto. O fulvo gera-se com a mistura de amarelo e cinzento, o cinzento com a mistura de 

branco e preto, e o ocre de branco misturado com amarelo. Quando se combina branco com brilhante e se 

mergulha esta mistura em preto carregado, produz-se o azul-escuro; o azul-escuro misturado com branco dá 

azul-claro, e o fulvo misturado com preto dá verde” (Pl. Ti. 67bc. Trad. Rodolfo Lopes.). A essa passagem 

Schuhl (op. cit., pp. 131-132) relaciona aquela do Fédon (110c), onde são indicadas as cores que pertencem ao 

mundo superior – púrpura, ouro, branco –, e que quase coincidem com as cores primárias já mencionadas, e 

ainda observa a informação recorrente de que os antigos pintores teriam se utilizado de pelo menos quatro cores, 

a saber, o branco, o vermelho, o amarelo e o preto.  
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mencionaram Laêrtios (op. cit., III, 5) e outros biógrafos.12 Proveniente de meios familiares 

que consideraríamos de formação erudita, sabemos que Crítias, celebrado autor de tragédias e 

um dos Trinta tiranos, é incluído no ramo familiar de Platão (cf. ibidem, III, 1). Sabemos 

também que Platão teria viajado ao Egito, conhecido no mundo antigo por sua formação 

próspera, acompanhado de Eurípedes, outro renomado tragediógrafo (cf. Diog. Laert. op. cit., 

III, 6). Essas relações não só nos levam a melhor situar a forma escrita elaborada por Platão, 

as possíveis origens de sua linguagem e de sua discursividade, como também podem 

esclarecer diversos momentos de sua postura crítica em relação à poesia, à tragédia e às artes.  

Com respeito a essa postura crítica, aliás, há uma explicação para sua procedência 

socrática. Já em Aristófanes (455-375 a.C.), o mais famoso comediógrafo da Antiguidade 

grega, o coro da peça As Rãs, datada de cerca de 405 a.C., manifesta o incômodo causado 

pelas as críticas proferidas por Sócrates à tragédia, prejudicando sua imagem: 

  

É melhor que Sócrates não 

Fique sentado jogando conversa fora 

Contra os pilares da música, 

Negligenciando a parte mais importante 

Da arte trágica. 

Jogando fora o tempo 

Em conversa fiada 

E discussões metidas 

Como um homem louco (Aristófanes, Rãs, 1490-1499 apud Cornelli, op. cit., p. 

124.) 

 

Aqui, mais uma vez, trata-se de um testemunho cômico envolvendo a pessoa de 

Sócrates e certa relação com a tragédia. Na anedota de Diôgenes Laêrtios, como vimos, o 

encontro de Platão com Sócrates levara-o ao rompante de lançar fora os escritos de tragédia 

com uma exclamação paródica inusitada. Diante dessas passagens, compreende-se em certa 

medida a visão comum de que Platão, de fato, inspirado por Sócrates, teria abandonado 

totalmente a poesia trágica e cômica e partido para uma nova forma literária – a filosofia. Tal 

visão, contudo, parece-nos apressada e desconsidera o quanto há de tragédia e comédia não 

apenas na crítica exposta pela filosofia de Platão, mas também na composição dos seus 

diálogos. Os motivos e aspectos dessa crítica vão-se fazer presentes em diversos momentos, 

ao longo de toda a nossa abordagem. Nesse instante, porém, interessa-nos rever as condições 

                                                           
12 Diz-nos Schuhl (op. cit., p. 11; p. 131): “Tudo isso nos faz pensar que, como Nicolau de Cusa já admitia, 

Diógenes Laércio e Apuleio não erraram ao dizer que, na sua juventude, o filósofo [Platão] se ocupara da 

pintura, e a escultura não lhe era estranha”. E [...] “mais tarde, Olimpiodoro acrescenta que ele devia aos artistas 

que frequentava seus conhecimentos sobre a mistura das cores”. 
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culturais e literárias da formação de Platão, na esperança de tangenciarmos algo das origens 

de seu percurso literário-filosófico, representado pelo seu tratamento da forma dialógica, e 

pela sua construção de uma filosofia dramática.  

Talvez seja oportuno lembrar brevemente, sobre este ponto, uma das primeiras 

contribuições do filósofo alemão Friedrich Nietzsche (século XIX), que, como observa 

Cornelli (op. cit., p. 125), havia comentado notavelmente a relação estreita de Platão com a 

poesia trágica, em sua obra O nascimento da tragédia.13 Nietzsche procurou explicitar, apesar 

de polêmicas, importantes impressões acerca da tragédia e acerca daquilo que muito nos 

interessa aqui: a absorção tanto pela tragédia quanto pelo diálogo platônico dos gêneros e 

formas precedentes, pairando ambos entre a narrativa, a lírica e o drama. Os objetivos de 

fundo do projeto filosófico de Nietzsche são manifestamente antiplatônicos ou antisocráticos, 

no entanto ele mostra que a obra platônica tem uma importante intimidade com a tragédia.14 

Antes de escrever tragédias e diálogos, porém, teria o nosso autor composto ditirambos e 

cantos líricos.  

Embora não tenhamos certeza, a formação de Platão deve ter incluído ginástica e 

música, como seria comum em famílias distintas como a sua.15 Na República, inclusive, em 

busca de estruturar um processo educativo adequado à cidade justa, Sócrates prefere manter o 

paradigma fundado nos pilares tradicionais – a ginástica para o corpo e a música para alma – 

pois seria difícil encontrar outro melhor do que o que foi aplicado no decurso do tempo (cf. 

Pl. R. 376e). Como observa Nails (in Benson et al, 2011, p. 18), por formação musical deve-

se entender os domínios de todas as Musas: “não somente dança, lírica, épica e música 

instrumental, mas também leitura, escritura, aritmética, geometria, história, astronomia e mais 

                                                           
13 Longe de sumarizar o mencionado estudo de Nietzsche com a acuidade e a correção que merecem, o que por si 

só, forneceria tema a outra pesquisa, nossa leitura não se propõe a percorrer em detalhes sua obra, nem se reter a 

aspectos polêmicos que, por fim, nos levaria a objetivos e alcances profundamente antiplatônicos, dos quais o 

programa nietzschiano é um dos principais expoentes modernos. Ainda assim, podemos concordar que a 

filosofia de Platão, como Nietzsche sugeriu, constitui-se em continuidade à experiência da tragédia, tendo a 

assimilado notoriamente (como também destacaremos em 1.3). 
14 Pertence a Nietzsche a consideração sarcástica de que “Platão chegou por um desvio até lá onde, como poeta, 

sempre se sentira em casa” (Nietzsche, 1992, p. 88). Tal intimidade, no entanto, não é apenas formal, pois 

revela-se também quanto aos motivos e temas instanciados e incitados na poesia trágica, retomados e redefinidos 

na obra de Platão. Trata-se, portanto, de uma continuidade percebida tanto sob o ponto de vista formal, 

considerando que o diálogo partilha, enquanto escritura, de um tecido teatral ou dramático, quanto uma 

continuidade avaliada pelos motivos, já que, em resposta aos conflitos expostos pela tragédia – entre indivíduo 

(alma individual) e divindade (destino), ou entre indivíduo e mundo dos homens (cidade) –, Platão vai procurar 

apresentar um processo de formação.  
15 Platão seria descendente de uma das famílias mais tradicionais de Atenas. Filho de Aríston, cuja ascendência 

remonta ao mítico rei Codros, e filho de Pericione, através da qual o filósofo teria parentesco com o célebre 

legislador ateniense Sólon. Sobre a família de Platão e seus primeiros anos de vida, ver, e.g.: Erler, 2013, pp. 23-

29.  
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ainda”. Da educação física à formação espiritual, a formação recebida por Platão teria sido a 

formação grega apropriada ao seu tempo, originária do mundo aristocrático da Grécia 

primitiva, conduzida essencialmente com vistas à produção da excelência na vida pública e da 

virtude (areté) (cf. Jaeger, 2013, pp. 22-23). E certamente a literatura teve um papel 

preponderante nesse processo, uma vez que, como vemos em Jaeger (op. cit., p. 16), ela era o 

princípio de toda a educação tradicional grega: 

 

A palavra e o som, o ritmo e a harmonia, na medida em que atuam pela palavra, pelo 

som, ou por ambos, são as únicas forças formadoras da alma, pois o fator decisivo 

em toda a paideía é a energia, mais importante ainda para a formação do espírito que 

para a aquisição das aptidões corporais no agón. [...] Assim, a história da educação 

grega coincide substancialmente com a da literatura.  

 

Era a poesia, portanto, cuja força educadora mais importante advinha do epos heroico, 

o componente principal no percurso autoformativo do homem grego. Estaria na poesia épica a 

matriz ética e educativa aristocrática, evocada nos modelos dos heróis aclamados, 

representada pelas sagas ornadas de cantos triunfais e a evocação de fatos memoráveis.16 O 

fato de que a educação começasse pela transmissão de histórias às crianças (cf. Pl. R. 377a) 

não apenas constitui para nós um indicativo da força da tradição oral grega, mas atesta 

também um reconhecimento do potencial do mito e, com ele, de toda a poesia tradicional, 

como a primeira forma de educação básica.  

Nesse sentido, Homero foi a expressão mais notável e o era certamente à época de 

formação do nosso filósofo, não obstante já se possa falar aí do florescimento de práticas 

educativas desvinculadas da poesia ou da religião, representadas especialmente pelos que 

serão chamados, dos tempos de vida de Sócrates em diante, de sofistas, além de um 

significativo processo de crítica aos modelos morais da poesia e à sacralidade da palavra 

poética, que deve remontar a diversos pensadores anteriores a Sócrates e Platão, com destaque 

para Xenófanes de Cólofon e Heráclito de Éfeso.17 Se a educação helênica primitiva 

                                                           
16 “As duas características comuns da tradição épica grega mais notáveis são o uso do verso hexâmetro e a 

invocação das Deusas Musas, quer esta se faça no início do canto, quer sempre que o canto exige um 

extraordinário esforço de memória, como, por exemplo, em Ilíada, II, 484ss” (Torrano, 2013, p. 21). 
17 Continua sendo Xenófanes o crítico antigo mais enérgico da poesia. Suas acusações ao conteúdo do discurso 

poético concentraram-se no que ela teria de duvidoso e imoral, além de ter ressaltado que os deuses deveriam ser 

louvados pelos homens com “mitos piedosos e palavras puras”, sendo ainda admiráveis os homens que não 

falam das “ficções criadas pelos antigos, ou de lutas civis violentas, nas quais nada há de útil” (cf. DK 21, B1. 

Trad. Anna L. A. de A. Prado.). Como ressalta Brisson (2014, p. 26), o discurso poético parece enganoso, aos 

olhos de Xenófanes, devido à sua façanha em retratar os deuses, atribuindo-lhes tudo o que é propriamente 

humano (cf. DK 21, B14), sendo ornados conforme as feições dos povos que os veneram (cf. DK 21, B16), tanto 

que se outras espécies animais pintassem, reproduziriam em suas figuras o próprio e respectivo aspecto (cf. DK 
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desconhecia a separação entre religião e cultura18, os sofistas, relativizando os princípios 

transmitidos pela tradição, bem como adotando uma postura conformada frente aos desafios e 

enigmas provenientes da religião, emergem junto com a crise desses valores educativos. A 

instituição de sua profissão, voltada para a instrução de jovens mediante pagamento, 

amparou-se no seu reconhecimento como herdeiros da educação tradicional, representada 

pelos poetas, bem quando esta tradição, em processo de dissolução, buscava uma educação 

formalizada. 

 

1.1.2 Os processos formativos no tempo de Platão: educação tradicional (poesia) e 

educação sofística (retórica) 

 

Encontra-se em Platão uma distinção notável da educação oferecida pelo sofista 

daquela que fazia parte do processo autoformativo proporcionado pelos poetas na cultura 

grega. No Protágoras (312b), num diálogo introdutório e breve com Hipócrates, Sócrates fica 

sabendo da presença do famoso sofista na cidade, Protágoras de Abdera. O filósofo enfatiza 

ao seu interlocutor que o ensino oferecido pelo tipo de educador profissional, representado 

por Protágoras e pelos sofistas, difere sensivelmente daquele que se costuma receber junto aos 

professores de primeiras letras, de cítara e de ginástica. Isso por que estas disciplinas 

fundamentais não foram instruídas como uma técnica, no sentido de tornar o mais jovem um 

profissional especializado, mas para que pudessem, ao introduzi-lo no amplo arcabouço da 

cultura, dar-lhe condições para que pudesse se desenvolver culturalmente, o que seria 

esperado de todo cidadão livre.   

De acordo com Guthrie (1995, p. 34), os sophistai também correspondiam aos 

“escritores em prosa em contraste a poetas, quando a função didática veio a se exercer cada 

                                                                                                                                                                                     
21, B15). Quanto ao plano moral, a crítica recai sobre como é retratado o comportamento das divindades, que 

costuma reproduzir o dos piores entre os homens (cf. DK 21, B11, B12). De Heráclito, são conhecidos os 

fragmentos que zombam de Homero (cf. DK 22, B42, B56) e de Hesíodo (cf. DK 22, B40, B57, B106). Sobre 

essas críticas, no entanto, Nightingale (1996, p. 66) enfatiza que os fragmentos desses pensadores, que hoje 

consideramos filósofos, não contêm objeções à poesia propriamente, mas indicam polêmicas com relação a 

poetas específicos, ora limitando-se a criticar o conteúdo moral de sua poesia, como vemos em Xenófanes, ora 

acusando-os por sua ignorância, como vemos em Heráclito. Tanto Homero quanto Hesíodo, inclusive, aparecem 

listados entre outros nomes do meio intelectual, por assim dizer, sendo alvo das mesmas suspeitas e desdém: 

“Muita instrução não ensina a ter inteligência; pois teria ensinado Hesíodo e Pitágoras, Xenófanes e Hecateu” 

(DK 22, B40); ou então quando “Homero merecia ser expulso dos certames e açoitado, e Arquíloco igualmente” 

(DK 22, B42). Vemos, aqui, então, que poetas e intelectuais têm sua autoridade questionada pelos temas que 

abordam e pelo conhecimento que não possuem, e não porque são propriamente poetas e intelectuais.   
18 Entende-se por cultura, aqui, tudo o que consistiria na paideía para os gregos; ou, nas palavras de Jaeger 

(2013, p. 5): “a totalidade das manifestações e formas de vida que caracterizam um povo”. 
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vez mais por este meio”. Sendo assim, um sophistés era provavelmente reconhecido como um 

douto que escreve e ensina, dada a sua habilidade oratória. Eram bem-vistos e, por onde iam, 

exibiam ao público mostras de sua eloquência sobre os mais diversos assuntos, sendo 

recebidos como verdadeiros portadores de uma “sophía prática”, tanto no âmbito da conduta e 

da política quanto nos domínios das técnicas mais variadas (artes). E se era comum aos gregos 

destinar o título de mestre ou sábio (sophós) a poetas, por serem eles instrutores na prática e 

no conselho moral, não seria equivocado referir-se aos sophistai também como mestres, o que 

efetivamente foi comum até o século V (cf. ibidem, pp. 33-34). Até aí, os sofistas, de fato, 

teriam gozado de certa facilidade em conquistar alunos dispostos a pagar por sua instrução, 

além de terem seduzido grandes audiências para as suas palestras públicas. Mas a recepção 

crítica começava a indicar desaprovação, e o sofista passou a significar, como veremos mais 

tarde, um tipo relativista nos fins, sem escrúpulo nos meios e oblíquo na argumentação, como 

um outro negativo do filósofo.  

Em relação ao discurso poético, de cujo substrato mítico e religioso19 sempre emanou 

a fonte primitiva da formação espiritual grega, cabe ressaltar que sua forma narrativa pertence 

à ordem do dizer, isto é, do mythos, entendido como palavra que narra, diferenciando-se, 

assim, do lógos – palavra que demonstra. Se as formas narrativas da tradição apresentavam as 

antigas concepções de mundo mediante poemas ou lições, impondo-se como boas ou 

verdadeiras, elevando o dizer àquilo que deveria bastar por si mesmo, elas acabam, então, por 

experimentar a situação de um dizer injustificado, exatamente por não explicarem porque se 

diz isto em lugar daquilo. Ocorre que, quando a palavra (lógos) torna-se o centro em torno do 

qual gravita o discurso público, a palavra poética (mythos) vai sendo circunscrita ao domínio 

divino-religioso, cada vez mais particularizado e menos difuso na totalidade do espírito grego. 

Tal rebaixamento faz a poesia perder parte de sua importância na vida da pólis e na formação 

individual, sem, entretanto, desaparecer por completo.20  

                                                           
19 Sobre esse aspecto, Brisson (2014, p. 20) nos lembra a associação sistemática do poietés ao mythólogos (e da 

poíesis à mythología) assumida na obra de Platão. Homero e Hesíodo, nesse sentido, não só são designados 

poetas como também “fabricantes de mitos”. Brisson (ibidem) ainda nos indica que a matéria do mythos é 

encontrada sempre em “um passado remoto e em um espaço longínquo, diferentes do espaço e do tempo nos 

quais evoluem o narrador do mito e seu público; e, nos livros II e III da República, Platão enumera as cinco 

classes de indivíduos que participam desse além temporal e espacial: deuses, demônios, habitantes do Hades (os 

defuntos), heróis e homens do passado”.  
20 É provável que esse embate tenha servido como o grande tema de pelo menos um dos diálogos de Platão, o 

Íon, considerado do seu período de juventude, no qual o personagem homônimo é um rapsodo interpelado por 

Sócrates. A consistência do conhecimento postulado pelo rapsodo acerca das mais variadas técnicas, oriundas de 

sua interpretação dos poemas homéricos, tem a validade questionada por Sócrates, que aceita, entretanto, que o 

desempenho hermenêutico do rapsodo tenha origem na inspiração divina (enthousiasmós), não podendo ser 
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É importante destacar, pois, que a visão do poeta como o educador de seu povo fora 

familiar aos gregos desde o começo, tendo atravessado toda a sua história. De acordo com 

Jaeger (op. cit., pp. 60-61), “a não separação entre a estética e a ética é característica do 

pensamento grego primitivo”, e a sua separação, de fato, veio relativamente depois: com 

Platão, “a limitação do conteúdo de verdade da poesia homérica acarreta imediatamente uma 

diminuição no seu valor”, delimitando-a ao âmbito da fantasia, do irreal, distanciando-a, 

portanto, do domínio ético-normativo, que é por sua vez encaminhado ao verdadeiro. Esse 

momento crítico pode muito bem ser retratado pela sequência daquela observação socrática, 

apontando a poesia, agora, como uma grande ameaça: “se aceitares as Musas açucaradas, ou 

seja na lírica ou seja na epopeia, o prazer e a dor passarão a governar tua cidade, em lugar da 

lei e do princípio racional que em todos foi considerado pela comunidade como o melhor” (Pl. 

R. 607a. Trad. Carlos Alberto Nunes, sic.). Mais uma vez, teríamos um indício da consciência 

que Platão parece possuir sobre o poder mobilizador da poesia, capaz de ameaçar não só a 

governabilidade da cidade mas também impedir a coordenação da razão sobre o equilíbrio das 

capacidades humanas presentes na psykhé. 

Os apontamentos críticos à poesia na obra de Platão testemunham o domínio do 

filósofo sobre como atua o discurso dos poetas sobre o indivíduo e sobre toda uma cultura. A 

formulação do filósofo sobre os poderes irresistíveis das artes imitativas em geral (cf. ibidem, 

601b, 603b), além de revelar-se como uma proposta que postula profundo conhecimento 

daquilo que crítica, desperta as mais surpreendentes especulações biográficas, mostrando que, 

se Platão entendia dos efeitos e alcances da poesia, ele os conhecia “de dentro”, como um 

amante das artes e, particularmente, da poesia.  

 

1.1.3 A poesia lírica e o interesse de Platão pelos mimos 

 

Além das conhecidas investidas do jovem autor na carreira de tragediógrafo, a tradição 

legou-nos um pouco do seu interesse pela poesia lírica, do que temos alguma informação 

                                                                                                                                                                                     
aceito como uma arte (tékhne). Analisando uma das figuras mais populares do processo de comunicação da 

poesia, Sócrates parece ter em vista a distinção entre esse domínio, no qual o dizer arrebatado é o bastante, e uma 

outra modalidade de saber, que seria capaz de dar razões de si. A arte do rapsodo não se sustentaria como uma 

arte sob a perspectiva do personagem socrático, que insiste na compreensão de uma tékhne como devendo ser o 

conjunto de procedimentos e saberes organizados como se pudessem ser transmitidos e explicitados. Bons 

exemplos de tékhne, nesse sentido, seriam a medicina, a navegação e a carpintaria. A rapsódia, por sua vez, e 

com ela toda a transmissão da poesia, dispensaria o domínio técnico, e, por não saber explicitar conscientemente 

as bases de sua atividade, deveria pertencer ao domínio da inspiração divina, como uma “arte” manifesta pelo 

entusiasmo, única qualificação que Sócrates acaba-lhe concedendo ao final do diálogo (cf. Pl. Ion. 541e et seq.). 
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relativamente segura a respeito, pois, embora seja provável que grande parte dos epigramas 

atribuídos a Platão pela tradição não sejam de sua autoria, Erler (2013, p. 29) destaca a 

possibilidade de os versos dedicados a Díon, por ocasião da morte deste, sejam de fato 

autênticos. 

 

As parcas verteram lágrimas 

a Hécabe e às mulheres de Ílion 

antes do nascimento. 

 

Tu, Díon, no entanto, 

estavas com os louros da vitória, 

quando os deuses, de repente 

te arrancaram toda esperança de frutos. 

 

Repousas na terra pátria, 

caro a teu povo. Com que ardor 

meu coração te amou, Díon. (X Page. Trad. Wilamowitz. 1920, I, p. 644 apud Erler, 

op. cit., pp. 29-30.) 

 

É também atribuída a Platão a introdução dos Mimos de Sôfron em Atenas.21 Inclusive 

teriam sido achados exemplares de Mimos em seu leito, sob o travesseiro (cf. Diog. Laert. op. 

cit., III, 18), sugerindo a inspiração para filósofo em muitos de seus diálogos e personagens. 

Aristóteles situa lado a lado os Mimos de Sôfron e de Xenarco, seu filho, e os diálogos 

socráticos (cf. Artist. Po. I, 1447a28-b13). Ambos consistiriam em formas miméticas, com 

palavras e o uso de metros, sem acompanhamento musical, não importando sua diferenciação 

em função do metro empregado. Considerando o que já foi dito, parece de algum modo 

pertinente a influência dos mimos no processo criativo de Platão. 

Sôfron e Xenarco, os mais antigos escritores de mimos dos quais se tem notícia, 

viveram no século V a.C., e seus minidramas, como podem ser definidos, tiveram uma grande 

sobrevida criativa no período helenístico (sécs. III-I a.C.), mediante a valorização de temas 

regionais e aspectos do cotidiano, sempre estruturados em textos, às vezes improvisados, de 

pequena extensão. Um escritor de mimos desse período foi, entre outros, Teócrito, ao qual 

pertenceriam mimos considerados bucólicos, e Herondas, cujos mimos exploram temas 

urbanos e componentes grotescos do comportamento humano. Depois deles ainda, Luciano 

teria se apropriado do ingrediente mímico do diálogo socrático, escrevendo diversos dramas 

satíricos, o que teria dado abertura a uma nova vertente para o gênero. Seja como for, é 

                                                           
21 De acordo com Dezotti (1993), os mimos, consistentes num tipo de ficção popular originária de colônias 

gregas do sul da Itália (Magna Grécia), acabaram tendo uma aceitação considerável mesmo entre as classes mais 

cultas, o que seria atestado pela admiração e divulgação empreendida por Platão dos mimos do siracusano 

Sôfron. 
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verificável de algum modo a partilha de influências ou interesses entre a produção de mimos e 

autores de diálogos socráticos, bem como entre seus autores. Se num primeiro momento os 

pequenos dramas inspiraram a escrita dos lógoi sokratikói, também num período posterior, o 

diálogo socrático teria inspirado a composição de pequenas sátiras mímicas.  

Outro ponto que merece ser observado é o interesse de Platão em comédias, que 

deixou também seu vestígio na tradição. Mais uma vez, a transmissão provém de Diôgenes 

Laêrtios (op. cit., III, 9-17), a partir de comentários de Álcimos, acerca do uso considerável 

que Platão teria feito de obras do poeta cômico Epícarmos, tendo inclusive transcrito detalhes 

de seu pensamento. Segundo Álcimos (apud Diog. Laert. op. cit., III, 17), Epícarmos teria 

previsto a apropriação de suas palavras por um que, libertando-as do metro que originalmente 

têm, vesti-las-ia “com trajes purpúreos, adornando-as com belas frases”. São mencionadas por 

Diôgenes Laêrtios pelo menos cinco passagens do poeta cômico a propósito das realidades 

sensível e inteligível, do bem e das ideias, que Álcimos identifica em excertos da obra 

dialógica de Platão, verificáveis no Parmênides (132d; 128 et seq.) e no Fédon (69b). Na 

opinião de Rossetti (2015, p. 35), são pertinentes os pontos de contato evidenciados por 

Álcimos22, não obstante as aproximações realizadas reduzirem-se a aspectos doutrinais, 

concernentes ao conteúdo, deixando à parte a fórmula dramática dos lógoi e sua estratégia de 

comunicação. Além disso, Epícarmos pertenceria a uma época distante, tendo florescido no 

período de sucesso de Ésquilo (morto em ca. 456 a.C.), e, assim como em relação aos mimos 

de Sôfron ou Xenarco, o pouco que conhecemos dele impediria uma comparação mais precisa 

e bem estruturada.  

Diante da escassez de documentação sobre Epícarmos e os autores de mimos, Rossetti 

(2015) prefere se resguardar de estabelecer uma continuidade que explique a constituição dos 

diálogos socráticos a partir da produção dramática disponível. A relação da escritura platônica 

e de cada lógos sokratikós com a tradição cômica pode ser evidente, mas de difícil 

                                                           
22 Rossetti (2015, p. 35) acredita que são pertinentes sobretudo as aproximações conduzidas nos parágrafos 12 e 

14 do livro III de Diôgenes Laêrtios (Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres). Os parágrafos 12 e 13 reproduzem 

os comentários de Álcimos concernentes à divisão das realidades existentes entre sensível e inteligível, advinda 

de observações sábias, e mantidas por Platão que, segundo ele, “dizia que quem quiser compreender os 

princípios do todo deverá primeiro discernir as ideias em si mesmas [...] que na natureza as ideias permanecem 

como arquétipos e que as coisas de nosso mundo, sendo cópias suas, assemelham-se às ideias”. O parágrafo 

seguinte revela como Epícarmos teria se expressado em relação ao bem e às ideias: “A. Tocar flauta é alguma 

coisa? / B. Com toda a certeza. / A. E um homem é tocar flauta? / B. De modo nenhum. / A. Então, que é um 

flautista? Quem te parece que ele é? Um homem, ou não? / B. Com toda a certeza é um homem. / A. Não te 

parece que seja também assim em relação ao bem? Em si mesmo o bem não é uma coisa? Quem o aprendeu ou o 

conhece já se torna bom, da mesma forma que o flautista que aprendeu a tocar flauta [...]; ele não será a arte, e 

sim o artista”.    
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caracterização.23 Cautelosos, no entanto, não ficaremos indiferentes às informações acerca do 

interesse normalmente atribuído a Platão pela literatura de seu tempo, nem à aparente, e muito 

sugestiva, aproximação que Aristóteles realiza entre os mimos e os diálogos socráticos em sua 

Poética (I, 1447a28-b13). 

 

1.2 O universo dos lógoi sokratikói: conversa socrática e escritura dos socráticos 

 

1.2.1 A origem dos diálogos socráticos: continuidade ou novidade? 

 

A densidade da produção literária, e sobretudo dramática, isto é, cômica e trágica, no 

mundo grego e no tempo de Platão, pode apontar tanto para certa confluência dos gêneros 

poéticos, em sua influência mútua, quanto para a sua concorrência e para a busca de uma 

forma discursiva cada vez mais particular. Em ambos os casos, os sentidos e as tendências 

criativas podem ser de difícil mapeamento. Dada a vasta produção mimética desse período 

grego, as variações dramáticas dentro dela são consideráveis. Destacaremos o lógos 

sokratikós, sua aparição e desenvolvimento, como um fenômeno importantíssimo não só por 

sua suposta novidade em relação às produções literárias conhecidas, mas por terem sido os 

diálogos de Platão os exemplares mais expressivos desse gênero, dentre os que chegaram até 

nós. Tal fenômeno consistente no surgimento da forma dialógica pelas mãos dos socráticos e, 

particularmente, pelas mãos de Platão, pode ajudar-nos a compreender o principal objeto 

deste estudo: a forma dialógica como uma forma de comunicação filosófica indispensável ao 

nosso autor, no sentido de fazer valer uma determinada concepção de filosofia de matriz 

socrática, qual seja, aquela fundada na formação mais autônoma possível, representada pela 

imagem do dialogar socrático, da abertura do filósofo ao outro, e, especialmente, de seu 

alcance maiêutico, cujas pretensões parecem estar afastadas de uma transmissão dogmática do 

saber. 

Pois bem, a novidade relativa que consiste no aparecimento do gênero lógos 

sokratikós pode ser abordada pelo menos sob duas perspectivas, sendo que uma aposta na 

hipótese de continuidade entre o gênero e as modalidades de escritura existentes, “baseada na 

comparação com as múltiplas experiências e modalidades de pôr por escrito as conversas 

verbais que a literatura do final do século V a.C. testemunha”, e a outra postula a 

                                                           
23 Uma boa discussão sobre o tema, e.g., pode ser vista em: Mota, 2013, pp. 139-160.  
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“descontinuidade pela qual se questiona se há pontos e referências capazes de dar conta da 

invenção do gênero”, ambas as posições apresentadas por Rossetti (op. cit., p. 33). Enquanto a 

primeira posição pretende solucionar a origem da forma dialógica de Platão e de outros 

socráticos pelo aproveitamento dos modelos de composição dramática, amplamente 

disponíveis à época, a segunda acentua a emergência dos diálogos a partir de uma prática 

peculiar e corrente no derredor de Sócrates, derivada de sua disposição infatigável para o 

diálogo e de sua figura inquiridora, que teria facilitado a padronização de uma representação 

do mestre em ação.  

A explicação de tipo continuísta poderia exigir o recolhimento de indícios do tipo 

dialógico presentes na obra de Tucídides ou num excerto dos Dissoì Lógoi, escrito que 

compõe o corpus da sofística grega, referente ao ensino de retórica e às estratégias lógico-

discursivas, datado por volta de 404 a.C. Rossetti (op. cit., p.33-34) acredita, porém, que tais 

amostras seriam discretas ante a riquíssima tradição dramatúrgica, trágica e cômica da Ática, 

que já nos forneceria um quadro suficiente para pensarmos as relações de continuidade entre 

uma certa produção dramática e os diálogos socráticos. No entanto, segundo o mencionado 

pesquisador, reconhecido descontinuísta, o componente mitológico, próprio da tragédia, não 

favoreceria uma ligação entre esse gênero e os lógoi sokratikói. Talvez, por supor que o ponto 

de partida para a narrativa mítica deva pertencer a um passado longínquo e bem mais próximo 

à origem dos deuses; enquanto os diálogos socráticos, de um modo geral, fariam referência a 

um passado imediatamente recente. Entretanto, isso não parece ser o bastante para já 

eliminarmos a poesia trágica do círculo de referências da redação dos lógoi pelos autores 

socráticos. Afinal, o que dizer da presença renovada dos mitos em um sem número de 

passagens dos diálogos de Platão, por exemplo? Há na obra do filósofo tanto referências a 

mitos correntes na tradição, às vezes sutilmente modificados, noutras vezes totalmente 

reelaborados, bem como estórias compostas no limite entre deuses e homens, muito 

provavelmente produzidas por seu espírito inventivo.  

A apresentação da perspectiva continuísta esboçada por Rossetti (op. cit., p. 34) 

prossegue no sentido de aceitar a influência da comédia sobre os diálogos socráticos, dado o 

interesse comum aos autores cômicos e socráticos numa linguagem pedestre e muito próxima 

da vida cotidiana. Também sobre este ponto sabemos o quanto é presente, em Platão, o 

recurso a elementos da comédia, capaz de colocar em questão a hipótese de uma ruptura 

acentuada entre sua produção escrita e caracteres da poesia cômica. Há, contudo, as 

divergências de Rossetti (op. cit. pp. 34-35), a propósito de o texto cômico estar voltado ao 
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riso e à criação de eventos fortuitos, desconstruindo e rebaixando personagens e modelos, 

enquanto esse não parece o escopo mais evidente na elaboração dos diálogos socráticos.  

Contrariamente a essa crítica, talvez uma leitura do Banquete de Platão possa 

exemplificar elementos de sátira e assimetria: Aristófanes, o maior dos comediógrafos 

atenienses, transformado em personagem, é acometido por uma crise de soluços (Pl. Smp. 

185c), e Alcibíades, cuja entrada em cena é fortuita, revela as mais apaixonadas confissões 

(ibidem, 212d et. seq.). Outro caso exemplar de procedimento cômico pode ser indicado no 

Íon de Platão, quando Sócrates torna o rapsodo alvo de sátira, como nos sugere a leitura de 

Mota (2013, p. 145). 

 

1.2.2 Sócrates como origem do lógos sokratikós  

 

A distância entre as formas do drama grego e os lógoi sokratikói enfatizada por 

Rossetti (op. cit.) parece reforçar a explicação descontinuísta, no sentido de entender que a 

fórmula discursiva desenvolvida pelos discípulos diretos de Sócrates constitui uma inovação; 

ponto de vista, aliás, com o qual concordamos, em parte. A nós nos parece tão relevante 

considerar a inovação representada pelo florescimento dos lógoi sokratikói quanto parece 

bastante proveitoso tomá-los também como uma produção que soube acomodar aspectos da 

literatura vigente. Tanto essa perspectiva quanto o reconhecimento da novidade do fenômeno 

parecem contribuir para uma leitura mais completa desse importante movimento criativo da 

primeira metade do século IV a.C.  

A posição de que os diálogos socráticos teriam surgido da prática corrente interna ao 

círculo socrático, quando o filósofo ainda estava vivo, apoia-se num certo número de 

testemunhos que indicam a existência de um processo de “estandardização do diálogo 

conduzido pelo mestre”, como caracteriza Rossetti (op. cit., p. 36-37). Esse autor menciona, a 

título de exemplo, um episódio retirado dos Ditos e feitos memoráveis de Sócrates (III, 8), de 

Xenofonte, onde Aristipo procura mimetizar, embora sem muito resultado, o lógos 

protreptikós de Sócrates, sua maneira discursiva própria de perscrutar, provocar e induzir o 

outro que se dispõe a expor a ele uma crença ou uma convicção qualquer. Outro caso provém 

da Apologia de Platão (29d), onde, desta vez, o próprio Sócrates diz abertamente sobre sua 

maneira de conduzir uma discussão, qual seja, interrogando, inspecionando e refutando 

(élenkhos) o interlocutor. Rossetti (op. cit., p. 37) comenta que os lógoi sokratikói exibem 

diversas outras passagens que nos permitem reforçar a existência desse comportamento típico 
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nas relações de ensino e aprendizado com Sócrates, uma certa forma que parece bem 

específica de discurso, pelo menos quanto aos seus efeitos sobre os outros: seus interlocutores 

acabam experimentando certo constrangimento e sua audiência de jovens seguidores se 

compraz em vê-lo proceder na refutação (cf. Pl. Ap. 23c, 33c; X. Mem. IV, 2, 40). 

Trata-se da possibilidade de, por meio desses casos, identificarmos não só temas e 

interesses habituais no círculo do filósofo quanto alguns modos de condução da conversa. 

Dificilmente encontrar-se-ia algo nas passagens mencionadas, ou noutras localizáveis, que 

nos permitissem recusar a existência de um suposto método socrático. As coincidências entre 

uma e outra descrição particular parecem, antes, permitir traçar paralelos notáveis retirados de 

textos de autores singulares e diversos, como é o caso de Platão e Xenofonte, capazes de 

remeter-nos ao que se passava no tempo vivido por Sócrates, cuja fama de “‘dialogador’ 

infatigável, acabou adotando modos de agir bastante reconhecíveis” (Rossetti, op. cit., p. 37.). 

Somando-se a isso, os traços singulares da figura de Sócrates teriam contribuído para que se 

criasse uma literatura relativamente eficaz em representar a atividade do mestre, ou o mestre 

em ação – a sua prâxis. 

Teríamos, nas práticas internas à comunidade de alunos formada em torno de Sócrates, 

uma explicação para a formação de um modelo básico sobre o qual se espelhariam os lógoi 

sokratikói em sua elaboração literária. Essa explicação permite-nos pensar esses diálogos 

socráticos como partícipes de um movimento de registro e de regulamentação de uma prâxis, 

um movimento que alia procedimentos de padronização, talvez na busca de uma síntese 

eficiente de informações, e a forma viva das representações dramáticas, talvez no sentido de 

restaurar uma prática ameaçada pela ausência do mestre, como veremos a seguir.  

Platão e os socráticos procuram, assim, recriar de maneira operativa uma prática, sem 

o risco de perder os seus efeitos, e, por isso, devem ter deixado de lado uma discursividade 

que fosse puramente narrativa, já que sua matriz repousava fortemente sobre uma prática 

dialogada e oral, e, portanto, dramática (em ação). A literatura produzida nesses termos é que 

nos fornece a variedade de testemunhos, onde são percebidas falas de Sócrates, e de 

discípulos seus que, na verdade, reproduzem conversas e encontros, demonstrando alguma 

predileção pela retomada mimética de diálogos que, ou pudessem ter sido efetivamente 

travados num tempo passado, ou talvez fossem frutos de pura invenção, criados 

verossimilmente, quando de uma oportunidade qualquer para o seu proferimento ou palestra. 

Nesse sentido, mesmo quando vemos o modo narrativo de enunciação nos diálogos ser 

adotado, ele é, muitas vezes, utilizado para resgatar conversas, refazendo (ou inventando) 
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cada uma das falas proferidas, compondo (ou recompondo), pela narração, a cena de um 

drama. Inclusive, existem os lógoi sokratikói que se passam inteiramente assim, como é o 

caso dos de Platão, cujos diálogos são todos eles dramáticos (cf. e.g.: Benoit, 2015, p. 33 et. 

seq.).  

Essa forma teria sido adotada nos meios socráticos como um recurso discursivo, muito 

provavelmente por viabilizar, em sua forma, um certo tipo de prática de ensino, capaz de 

exibir, mesmo sob certa moldura narrativa, não apenas um conhecimento instaurado, mas os 

movimentos pelos quais um conhecimento se instaura. Seja como for, essa prática, 

caracterizada por Rossetti (op. cit. p. 39) como uma “prática ‘endossocrática’ da narrativa de 

conversas”, encontra representações verossímeis, em Platão e em outros escritores do círculo 

socrático. Entre os exemplos platônicos, podemos observar, no Protágoras, quando Sócrates, 

numa cena introdutória composta por um diálogo direto entre ele e um amigo anônimo, 

começa a contar a conversa que tivera recentemente com Protágoras a pedido desse mesmo 

amigo (cf. Pl. Prt. 310a); Sócrates não hesita e enfatiza ter muito prazer em fazê-lo, 

agradecendo à audiência. Dentro de uma cena claramente dramática, Sócrates torna-se 

narrador de dois diálogos, um breve e um longo: pelo primeiro, retoma o encontro que teve 

com Hipócrates, por meio do qual soubera que Protágoras, o célebre sofista de Abdera, 

encontrava-se na cidade (cf. ibidem, 310b-314c); e, pelo o segundo, reproduz o encontro com 

o próprio Protágoras (cf. ibidem, 314d et seq.).  

Outro caso indicativo da existência dessa prática no círculo socrático encontra-se no 

começo do Teeteto, quando o personagem Euclides conta a Térpsion ter-se recordado 

recentemente, após um encontro com Teeteto, de um diálogo que Sócrates tivera com este, o 

qual já havia registrado, por escrito, anteriormente. Euclides diz que Sócrates havia lhe 

contado em pormenores a conversa que entreteve com Teeteto acerca das condições do 

conhecimento.24 Platão exibe-nos pelos menos três práticas de maneira bastante verossímil: a 

narração de uma conversa transmitida oralmente por Sócrates a Euclides (cf. Pl. Tht. 142d); o 

trabalho de Euclides em registrar essa conversa mantendo sua forma original, qual seja, a 

feição de um diálogo direto entre Sócrates e os dois interlocutores, Teodoro e Teeteto (cf. 

                                                           
24 A conversa teria acontecido quando Teeteto, ainda adolescente, fora apresentado a Sócrates por Teodoro, 

despertando nele, desde cedo, admiração e encanto. Euclides, que mais tarde registra por escrito essa conversa, 

vê-se na oportunidade de apresentá-la a Térpsion. Ele ainda conta que depois de Sócrates ter-lhe narrado a 

conversa com o garoto, apressou-se por, em casa, registar os apontamentos que mais lhe impressionaram, 

havendo posteriormente redigido com tudo o mais que lhe acudia à memória. O diálogo foi sendo melhorado nas 

oportunidades em que Euclides, indo a Atenas, podia encontrar-se com Sócrates e entrevistá-lo acerca do que 

não recordava com minúcias. 
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ibidem, 143a, 143c); e, por fim, a leitura (em voz alta) de um diálogo redigido (cf. ibidem, 

143b). Se o autor do diálogo optou que a cena dramática composta por Térpsion e Euclides 

servisse de moldura ao diálogo que costumamos designar como central, então essa primeira 

camada dialógica pode ter algo a nos dizer.  

O que Rossetti (op. cit., pp. 39-40) parece supor é que, com tal construção literária, se 

quisesse enfatizar um exercício de reprodução amparado num certo esforço da memória, 

capaz de reestabelecer os dados da discussão da maneira mais exata possível. Sem esse 

esforço, aliás, o diálogo principal não teria sido viabilizado a outros numa descrição viva e 

direta. Não parece ser o bastante estabelecer os alcances da conversa e enumerar suas lições. 

A importância da prática consistente na narrativa de conversas como uma forma valorosa de 

transmissão parece uma exigência desse tipo de filosofia, que demonstra ter uma concepção 

muito particular de comunicação e de ensino, pela qual é preciso representar o saber mais 

como um processo do que como uma sentença, um processo que não dispensa a questão, o 

exame e a refutação. A ênfase numa prática discursiva que preservasse a vitalidade desse 

modo de se alcançar o saber acabou sendo, por isso, tão recorrente nos diálogos. Como 

testemunha o esforço de Euclides, essa prática muito provavelmente foi a que orientou 

inclusive como deveria ser o seu registro escritural, visando à leitura ou a sua audição em 

grupo, como detalhou Platão, e como o seguiram ele e outros escritores de lógoi sokratikói. 

Cabem, aqui, algumas observações fornecidas por Cotton (2014, pp. 29-31), que 

problematiza se os diálogos teriam sido escritos para serem lidos ou encenados, em estudos 

individuais ou em grupo. Sua questão dirige-se particularmente aos diálogos de Platão, mas é 

provável que possa ser aplicada igualmente a muitos lógoi sokratikói não platônicos. Esse 

pesquisador aponta que o episódio dramático da leitura do discurso redigido por Lísias, 

realizada por Fedro a pedido de Sócrates (cf. Pl. Phdr. 230e-234d), não nos aparece como 

algo inusitado, podendo revelar uma maneira comum de se ter contato com discursos, que 

teve lugar na vida do mundo antigo, sendo ainda diferente das representações solenes do 

teatro. Trata-se, basicamente, de uma leitura em voz alta escutada por um outro interessado. É 

possível que os discursos fossem, às vezes, narrados em contextos mais privados e informais, 

como vimos há pouco representado também pelo diálogo inicial do Teeteto; e, em outras 

ocasiões, poderiam ter sido narrados para audiências maiores e pouco caracterizadas, como 

bem ilustra a prólogo do Banquete (cf. Pl. Smp. 172a, 173c et seq.).  

O que parece mais lícito assentar é que a recepção dos diálogos deve ter-se dado, 

desde suas origens, de maneiras e configurações variadas. Embora prevaleçam, nos próprios 
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diálogos, passagens que indiquem uma prática de leitura compartilhada, não temos, na 

verdade, informações determinantes que nos permitam dizer se um diálogo foi primeiro 

escutado ou testemunhado e só depois encaminhado à forma escrita, ou o contrário. Mais 

tarde veremos que talvez o mais importante de ser ressaltado no uso da forma dialógica não 

esteja em como os diálogos eram recebidos, lidos ou escutados, narrados ou diretamente 

testemunhados, pois em todos esses casos a estrutura dialogada é de alguma forma 

preservada. Para Cotton (op. cit., p. 31), o mais relevante parece ser o modo como os diálogos 

filosóficos de Platão estimulam seu receptor a engajar-se num tipo muito particular de 

aprendizado, sobre o qual, por ora, basta considerarmos que se trata de uma formação 

filosófica, na medida em que evita a mera transmissão de um conjunto sistemático de saberes 

ao receptor, apresentando-lhe, antes, a busca do conhecimento como um processo vivo no 

diálogo filosófico. Por ora, consideremos que a comunicação do diálogo envolve fortemente a 

retomada cuidadosa de discursos, ao buscar uma narrativa que preserva o aspecto dramático 

do diálogo. Isso nos permite pensar que as estratégias utilizadas no círculo socrático dizem 

algo sobre a origem da apropriação da forma dialógica enquanto forma privilegiada de 

comunicação filosófica para os membros da escola. 

Já no começo do Banquete25, um simpósio povoado de discursos sobre Eros, em casa 

de Agatão, descobrimos que Apolodoro, na verdade, vai recontar à sua audiência aquilo que 

teria contado há poucos dias atrás a um conhecido, Glauco, também satisfazendo o interesse 

deste acerca do famigerado encontro (cf. Pl. Smp. 173c). Temos, até aqui, pelo menos três 

camadas narrativas sobrepostas: Apolodoro narra a um público composto aparentemente de 

conhecidos aquilo que narrara a um companheiro (Glauco), e que soubera por meio de 

narrativa transmitida por uma testemunha ocular (Aristodemo), confirmada por um dos 

próprios oradores (Sócrates).26 De fato, se considerarmos as pistas do contexto dramático-

                                                           
25 Por uma leitura do Banquete de Platão “atenta a detalhes que não merecem o atributo de ‘meros’”, são 

inspiradores os apontamentos de Kangussu (2007, pp. 15-30). A construção do prólogo, especialmente, revela 

certa ambivalência na transmissão: o percurso do relato desde a origem parece tortuoso e antigo, quase duvidoso, 

e, ao mesmo tempo, provém de testemunhas que o validam. Nossa conjectura, na trilha seguida por Rossetti 

(2015), propõe que se perceba nisso um esboço exposto por Platão de uma prática de discurso explicitamente 

oral, de boca a ouvido, dependente fortemente da memória e de relatos às vezes escorregadios, mas que, ao fim, 

devem preservar com fidelidade o caráter vivo da prática filosófica de Sócrates e seus seguidores.  
26 Vale observar que as camadas narrativas que destacamos no Banquete de Platão tendem a aumentar no 

seguimento da narrativa, precisamente quando o discurso de Sócrates reconstrói, também por narrativa, um 

diálogo que teria tido com a sacerdotisa de Mantineia, Diotima, entendida nos assuntos eróticos (cf. Pl. Smp. 

201d et seq.). Diotima, por sua vez, evoca pelo menos três modos discursivos distintos para instruir Sócrates 

sobre as relações entre amor, beleza e bondade, são eles: os mistérios, o discurso mítico-poético, e o discurso 

filosófico. Tem-se, ainda, a camada narrativa que surge dentro do último discurso, feito por Alcibíades, quem 

introduz conversas passadas entre ele e Sócrates (cf. ibidem, 218c-219a).   
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narrativo, a validação do filósofo não passou ao largo do esforço de Apolodoro em remontar 

na memória aquele simpósio. Como também parece ter sido imprescindível tal validação no 

semelhante esforço memoriográfico, por assim dizer, empreendido por Euclides no Teeteto.  

Essas passagens testemunham, como acredita Rossetti (op. cit., p. 40), “um exercício 

destinado a refinar e a aperfeiçoar esses esforços, a fim de que fossem evocadas em detalhe e 

de modo eficaz algumas conversas, assim como de que elas fossem postas por escrito”. Esse 

pesquisador ainda recorda um testemunho, cujo registro é posterior, fornecido por Diôgenes 

Laêrtios (op. cit., II, 122) a respeito do socrático Símon, cidadão ateniense, do qual temos a 

informação de que quando Sócrates chegava à sua loja, e se entretinham em conversar, era 

comum ele anotar tudo quanto se lembrava para compor seus diálogos escritos. Dizia-se que 

seus diálogos eram “de couro”, certamente por terem nascido das conversas anotadas em sua 

loja, onde trabalhava como sapateiro remendão.  

O cuidado em remontar uma conversa e a menção disso na trama dos próprios 

diálogos, como se se quisesse assegurar a veracidade da reconstituição, coloca-nos a questão 

do limite entre o que seria puramente autêntico e o que seria meramente verossímil nessas 

construções dialógicas. Os testemunhos exemplificados quase sempre demonstram, mediante 

declarações dos personagens narradores de diálogos, que sua narrativa possui uma validade, 

assegurada tanto pela sua preparação na prática de narrar ou de reconstruir as conversas 

quanto na revisão e na consulta às fontes do relato. No diálogo platônico Fédon, o 

personagem homônimo não só se acha preparado como afirma sentir gosto em atender ao 

apelo de Equécrates e de outros interessados numa descrição dos últimos momentos de 

Sócrates (cf. Pl. Phd. 58d). 

Novamente no Banquete, Alcibíades acaba sugerindo, contudo, que mesmo se o 

expositor disposto a reproduzir as palavras de Sócrates não seja “grande coisa”, a empolgação 

não é diminuída nos ouvintes de todos os tipos, seja mulher, homem ou garoto (cf. Pl. Smp. 

215d). Nessa mesma passagem, o amante de Sócrates também ressalta que qualquer narrativa 

ou exposição discursiva que não tivesse relação com os ensinamentos e discursos socráticos 

causaria menos comoção, por mais que o orador apresentasse experiência. A declaração 

apaixonada de Alcibíades revela que a habilidade de narrar conversas não é, por si só, 

bastante nesse caso, pois seria preciso que o seu assunto tivesse vínculo e origem na prática 
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conversacional do mestre, reproduzindo as suas palavras.27 De todo modo, fica mais uma vez 

indicada ali a existência de certa atividade expositiva dos lógoi de Sócrates. Como observa 

Rossetti (op. cit., pp. 41-42), parece ter sido de fato um costume corrente refazer discursos 

socráticos, especialmente do tipo protreptikós. A admissão da efetividade desse hábito deriva 

sobretudo das referências encontradas nos próprios diálogos, cuja insistência assume feições 

que não podem ser ignoradas.  

 Além das narrativas de conversas proferidas por personagens socráticos e admiradores 

do filósofo, outras ocorrências são destacáveis, onde o próprio Sócrates conduz a narrativa, 

como, por exemplo, quando ele desempenha o papel de narrar sua conversa com Diotima. 

Não obstante toda a carga ficcional que esse encontro possa conter28, ele exemplifica o caso 

de mímesis direta, enquanto a República, toda ela consistente numa narrativa em primeira 

pessoa, com Sócrates dentro de uma cena dramática, representa o uso da forma indireta em 

todo o diálogo. Em ambos os casos, vemos no próprio Sócrates (pelo menos enquanto 

personagem platônico) certa predileção, em alguns contextos, pelo uso da narrativa de 

conversas, retomando conversas que teria travado outrora, ou apenas inventando com mestria 

jogos dialógicos para dizer mediante outros.  

 Se as passagens exemplificadas nos fornecem indícios da chamada prática 

endossocrática de narrativa de conversas, sua identificação pode ser especificada da seguinte 

maneira:  

[...] (1) narrativas feitas pessoalmente por Sócrates, (2) narrativas feitas por seus 

alunos, (3) tentativas de recriar situações de tensão emocional comprável para os 

interlocutores que não faziam parte do círculo dos frequentadores do filósofo, (4) 

tentativas de redigir narrativas escritas (dialogadas?), talvez sob a vigilância direta 

do mestre, (5) e, por fim, a possibilidade de Sócrates ter mesmo se dedicado, de 

                                                           
27 Durante o mencionado discurso de Alcibíades, vemo-lo insistir diversas vezes na validade do seu relato (cf. 

e.g. Pl. Smp. 215a-b, 215d, 216a, 216d, 217b), entre as quais interpela frontalmente Sócrates, desafiando o 

filósofo a desmenti-lo caso esteja distorcendo o acontecido entre eles. 
28 Sabe-se de pelo menos dois personagens que aparecem nos diálogos platônicos que carecem de referências 

históricas alternativas, e um deles é Diotima, cuja existência factual é improvável (o outro seria Cálicles, que 

figura no diálogo Górgias, de Platão). Entretanto, sua aparição nos diálogos não pode ser entendida como um 

lance fortuito, se admitirmos que a trama dos diálogos platônicos deve-se orientar por uma finalidade e por um 

alcance determinados, e não com vistas a qualquer fim. Pode-se indicar um caso mais explícito desse recurso no 

Hípias Maior, onde Sócrates pretende simular um diálogo dele com um interlocutor inominado (cf. Pl. Hp.Ma. 

286d et seq.), a fim de conduzir o sofista Hípias até as observações que pretende acerca do Belo em si, 

enredando-o com observações menos diretas e duras (o que fica sugerido em 292c). Nesse sentido, o que 

apontaríamos para uma futura investigação consiste em saber qual a intenção do autor na construção desses 

personagens desconhecidos. Rowe (in Benson et al., 2011, p. 28) adianta que o fundo dessa questão se estende 

pelo fato de sequer conseguirmos interpretar de maneira inequívoca as intenções de Platão, dada a dificuldade de 

podermos localizar a autêntica voz do autor, considerando que o personagem central na maioria dos diálogos é 

Sócrates, e ele mesmo, às vezes, sugere que aquilo que defende provém de outras fontes, por “meramente um 

‘alguém disse’ ou algum indivíduo nomeado como a sacerdotisa Diotima (provavelmente ela mesma uma 

ficção), ou ele sugere que são ideias somente provisórias”.   
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tempos em tempos, a fazer discursos ou monólogos a fim de lançar seu lógos 

protreptikós. (Rossetti, op. cit., p. 42.)  

 

É importante observar que o espaço interativo proporcionado por essa maneira de 

“formar na filosofia”, constrói-se na oralidade, nos domínios da arte da palavra e, claro, no 

encontro entre aqueles animados pelo mesmo desejo – o desejo de saber (philosophía). 

Rossetti (op. cit., p. 43) ainda chama atenção para o fato de que essa prática de retomada de 

conversas tenha-se firmado entre os socráticos pelo menos no período final da vida de 

Sócrates, cujo evento acabará, pois, servindo de chave para que se compreenda ainda mais 

decisivamente a singularidade da produção dos lógoi sokratikói como um tipo novo de 

escritura ou gênero literário. Embora aceitemos que os lógoi sokratikói, e, particularmente, os 

escritos dialógicos de Platão, não nos permitam tomá-los inteiramente como documentos 

fidedignos29 de Sócrates e de suas múltiplas conversas filosóficas travadas com amigos, 

jovens, sábios, religiosos, poetas e sofistas atenienses e estrangeiros, há que considerar que 

essa literatura nasce num ambiente de práticas discursivas com temas e formas específicas, de 

onde retira inspiração e de onde provém sua marca dialógica e dramática.  

Se as raízes da fórmula do lógos sokratikós podem ser mapeadas no processo de 

estandardização do diálogo e na difusão da prática de narrativa de conversas, circunstâncias 

florescidas no convívio com Sócrates, ou seja, antes de 399 a.C., então, mesmo com a morte 

do mestre não teria sido inesperada a continuidade dessas práticas, bem como de seu registro 

escrito, junto ao legado filosófico e sobretudo formativo mantido pelos seus alunos. Não são 

apenas proféticas as palavras que Platão coloca num dos discursos finais de Sócrates, na 

Apologia (39cd), são palavras que dizem muito da ineficácia da condenação lançada com o 

intuito de estancar uma prática filosófica e discursiva na sua inteireza, qual seja, em suma, a 

do exame e da refutação:  

 

                                                           
29 Platão chega a mencionar sua ausência no contexto dialógico do Fédon (59b), o que nos permite considerar 

sua provável recusa em ser lido apenas como um relator fiel de acontecimentos, como se seu texto pudesse ser 

tomado como um ponto de vista testemunhal. Gagnebin (2006, p. 198), por exemplo, fala de uma certa 

“denegação sistemática do possível caráter autobiográfico dos diálogos” em Platão. Acreditamos que isso, 

porém, pode não ser tão radical ao ponto de impedi-lo de lançar mão de numerosos personagens reais (a começar 

por seu protagonista mais frequente), eventos históricos e referências tangíveis noutras fontes e documentos (cf. 

e.g.: Erler, 2013, pp. 72-78). Entre os autores de lógoi sokratikói, e entre muitos autores que lançaram mão da 

forma dialógica na filosofia, esta é uma marca notável da composição platônica: quando seu nome é 

mencionado, o autor nunca aparece como personagem ativo e falante (cf. Pl. Ap. 3a, 38b; Phd. 59b), e sequer 

como escritor assume a voz narrativa quando ela vem compor a moldura do texto, como o faz, por exemplo, 

Xenofonte, quem se assume como testemunha, narrando em primeira pessoa (cf. e.g.: X. Mem. I, 1, 1-2 et seq.). 

(Mais sobre a ausência da voz platônica em seus textos, ver, e.g.: Benoit, 2015, pp. 85-93.)   
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[...] Afirmo que a vocês, varões (aos que me mataram), um castigo há de chegar logo 

depois da minha morte – muito pior, por Zeus, que aquele com que vocês me 

mataram. Porque vocês fizeram isso pensando que haveriam de se livrar de ter de 

submeter suas vidas à refutação, mas vai se passar com vocês inteiramente o 

contrário, conforme eu mesmo afirmo: serão mais numerosos os seus refutadores, 

aos quais eu continha, sem que vocês percebessem. E serão tanto mais duros quanto 

mais jovens forem, e vocês ficarão mais abalados ainda. Pois se vocês pensam que, 

matando homens, haverão de impedir que alguém os reprove por não viverem 

corretamente, não raciocinam corretamente; é que esse livramento não é de todo 

possível nem belo, mas aquilo sim é belíssimo e facílimo: não podar os outros, mas 

se equipar para ser o melhor possível! (Trad. André Malta.) 

 

Pois, calando o mestre, restariam duas opções: ou sua prática se extinguiria, ou seria 

reavivada pelos seus herdeiros. Platão inscreve essa adivinhação no discurso moribundo de 

Sócrates muito provavelmente por estar consciente de sua realização, tornando-se, aliás, num 

dos seus maiores artífices, pode-se argumentar. Por esse aspecto, se podemos falar em 

consequências acarretadas pelo episódio dramático da morte de Sócrates, certamente a 

enorme produção literária dos lógoi sokratikói deve ser pensada como uma delas. É nessa 

trilha que Rossetti (op. cit., p. 43) propõe que se leia a relação entre o fenômeno do diálogo 

socrático e os acontecimentos da primavera de 399. Sob o risco de uma condenação histórica 

ao esquecimento, dadas as circunstâncias negativas aferidas ao julgamento e às acusações30, é 

que teria se engendrado o fôlego para anular a ameaça que incidia sobre a bagagem de 

memórias pessoais e compartilhadas bem como sobre o brilho da imagem socrática. 

Por outro lado, pode-se observar que, num primeiro momento, deve ter havido um 

interesse de os ex-alunos do filósofo explicarem sua própria posição, justificando seu 

comportamento no decorrer do processo, tornando manifesta sua própria versão dos fatos, 

bem como satisfazendo certa meta apologética. Nesse sentido, Rossetti (op. cit., p. 44) chama 

atenção para algumas passagens que demonstrariam que os alunos não teriam se omitido ou 

                                                           
30 Considera-se pelo menos três atos de acusação à pessoa de Sócrates, normalmente a partir de três fontes 

principais: a Apologia de Platão (24bc), os Memoráveis (I 1, 1) e a Apologia (10) escritos por Xenofonte, e, mais 

posteriormente, o relato biográfico dedicado ao filósofo em Vidas e doutrinas dos filósofos ilustres, de Diôgenes 

Laêrtios (II 40). Sócrates teria sido acusado de (1) não crer nos deuses da cidade e não render-lhes culto, (2) por 

comunicar-se com algo numinoso e crer em divindades novas, em concorrência com as da tradição, e (3) por 

uma representação contra a sua relação com os mais jovens, por influenciá-los e corrompê-los com ideias 

suspeitas e pouco de acordo com a tradição. O ato oficial da acusação teria sido levado a cabo em 399 por 

Meleto, Lícon e Anito: “Meleto tomando as dores dos poetas, Anito as dos trabalhadores e dos envolvidos com a 

política, e Lícon as dos oradores” (Pl. Ap. 24a). Sócrates, porém, queixa-se de muitos acusadores e difamações 

sofridas no decorrer de anos. Vinte e quatro anos antes teríamos os ataques contidos nas Nuvens de Aristófanes 

(423 a.C.), comentados na Apologia de Platão como as primeiras calúnias sofridas (cf. Pl. Ap. 18b et seq.). 

Ainda, depois do processo e da morte do filósofo, teria circulado em Atenas um panfleto do sofista Polícrates 

(cerca de 393 a.C.) com acusações de caráter mais político e que são respondidas por Xenofonte (cf. Mem. I 2, 9-

64). Seja como for, é possível que a imagem de Sócrates tenha sido depreciada por segmentos sociais diversos 

por pelo menos trinta anos (cf. Dorion, 2011, pp. 14-18).  
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assistido a tudo passivamente. Não seria sem razão a ênfase, no começo da Apologia de 

Platão, na recusa de Sócrates em proferir um discurso belamente formulado como aqueles que 

são feitos sob encomenda a algum especialista (cf. Pl. Ap. 17b), o que está de acordo com o 

que se conta de sua recusa a um discurso de defesa preparado por Lísias, que sequer viria de 

um meio propriamente filosófico (cf. Diog. Laert. op. cit., II, 40-41). Seriam também notáveis 

as hesitações, aliás, bem provocativas, da parte do filósofo em propor para si mesmo, como 

seria seu direito, uma pena pagável, por exemplo, com o exílio, ao invés da morte (cf. Pl. Ap. 

36b-38b), mesmo diante da insistência de seus amigos, e o empenho destes em negociar com 

a guarda, em último caso, pela salvação do mestre, respeitando, é claro, sua autorização e 

consentimento (cf. Pl. Cri. 44b-46a; X. Ap. 23; Diog. Laert. op. cit., II 60, III 36). A sua 

opção pela narrativa dramatizada possibilitaria reconstituir não apenas os traços pessoais de 

uma pessoa memorável para os seus alunos (os próprios autores), como também recriar e 

fazer reviver uma prática filosófica para a posteridade, o “jeito socrático” de pensar e fazer 

pensar. 

 

1.2.3 A meta apologética dos lógoi sokratikói  

 

A meta apologética é provavelmente uma das metas principais desta literatura, pelo 

menos nos seus primórdios. Ela parece conseguir construir uma imagem de Sócrates 

alternativa, em muitos aspectos, à dos acusadores, e alternativa, sobretudo, àquela imagem 

negativa, e talvez a mais antiga, proveniente da comedia ática, da qual os textos de 

Aristófanes foram os que mais se conservaram até os nossos dias (cf. Dorion, 2011, p. 26 et 

seq.). Os lógoi sokratikói buscam responder a todos os difamadores de Sócrates, sejam eles do 

passado, sejam eles seus contemporâneos, e acabam constituindo-se como documentos 

apologéticos para o futuro, ao ressaltar os traços do mestre capazes de comprovar seu caráter 

exemplar, transformando seu processo num dos eventos mais questionáveis do ponto de vista 

da realização da justiça, já que longe de corromper seus jovens alunos, sua filosofia e sua vida 

teria sido a eles salutar. Entre os contemporâneos atenienses a imagem socrática parecia estar 

de fato comprometida, como Platão nos faz crer pelo discurso que coloca na boca de Sócrates, 

mediante referências que indicam ter sido as Nuvens de Aristófanes (423 a.C.) a peça mais 

causadora de danos ao filósofo (cf. Pl. Ap. 19b-c). Os diálogos socráticos não se restringem, 

pois, a ultrapassar somente as representações formais de Meleto, Anito e Lícon contra 

Sócrates acatadas em tribunal em 399. Buscariam replicar também ao panfleto de Polícrates, 
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de 393, como vemos especialmente em escritos de Xenofonte (cf. Mem. I 2, 9-64), e aos 

ataques difusos de que era vítima, ainda em vida, derivados das representações cômicas.   

Seria esta a conjunção de circunstâncias, que, para Rossetti (op. cit., p. 44), seriam 

“singularmente necessárias e coletivamente suficientes” para explicar a novidade representada 

pelo surgimento do lógos sokratikós no contexto maior da produção escrita e literária grega: 

um processo de estandardização da maneira socrática de conduzir os diálogos com os 

interlocutores, configurada sobretudo pelo seu lógos protreptikós, reforçada pela prática 

endossocrática recorrente de criar e recriar conversas a fim de expor um ensinamento ou, mais 

simplesmente, a forma desse ensinamento, e o movimento dos alunos em reabilitar a memória 

do mestre, desconstruindo a opinião negativa comum que pairava como uma sombra sobre ele 

e, por extensão, sobre seus seguidores. Tudo isso, claro, possibilitado pelo sucesso das 

primeiras construções literárias que se propuseram a recriar o fascínio das conversas 

socráticas. 

 

1.2.4 Por uma leitura complexa do fenômeno da literatura dramática e dialógica 

socrática 

 

Antes de prosseguir nossa investigação, é importante, pois, que fiquem claras as 

percepções até agora esboçadas com relação às origens dos diálogos socráticos, fenômeno no 

qual Platão teve uma participação fecunda e indiscutível, inscrevendo-se nessa “escola 

literária”, contribuindo sobremaneira no seu prolongamento, bem ornamentando esse gênero 

de escrita com seu gênio criativo.  Duas são as linhas que pretendem situar a emergência dos 

lógoi sokratikói: a linha continuísta e a descontinuísta, apresentadas como opostas na leitura 

de Rossetti (op. cit.).  

Diferentemente de Rossetti (op. cit., p. 47), que acentua a diferença entre as 

explicações para as origens do diálogo socrático escrito, chegando a afirmar uma “distância 

verdadeiramente espetacular dessa literatura em relação às práticas de escritura conhecidas na 

época”, parece-nos possível sustentar que o fenômeno da forma dialógica possa ter seu 

substrato extraído tanto do contexto mais amplo da produção literária grega quanto da prática 

dos socráticos e de seu esforço apologético. As duas explicações, se entrelaçadas, não 

comprometem o caráter inovador dos lógoi sokratikói quando pensamos que esses escritos, 

não obstante sua forma mimético-dramática, mantêm, no limite, pretensões de conteúdo 

fortemente intelectual ou filosófico. Isto pelo menos deve ser reconhecido na produção dos 
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diálogos de Platão: não se negligencia neles o interesse pelo saber, o compromisso 

apaixonado com a procura pela sophía, evidenciado pelos usos da dialética, como veremos 

adiante. A filosofia, enquanto compromisso com a verdade, não fica neles obscurecida, e isso 

tornaria esses dramas (filosóficos) os melhores entre os dramas, como quisera o Ateniense (cf. 

Pl. Lg. 817), e talvez, por isso, seriam eles radicalmente especiais e descontínuos em relação à 

produção literária disponível, pois operam, sob o aspecto do conteúdo, uma verdadeira 

ruptura. 

Tanto o poeta quanto um escritor de lógoi sokratikói são imitadores, reprodutores de 

realidades aparentes ou verossímeis. E provavelmente Platão sabe que ele é também um 

mimetés, um imitador. Tal reconhecimento, contudo, não é o bastante. O esforço do filósofo 

ao compor seus dramas não se restringe apenas em imitar ações como se essa realização se 

bastasse a si mesma. Diferentemente da prática discursiva poética, comum aos diversos 

produtores de dramas de seu tempo, a técnica de Platão não pretende explorar as aparências 

sensíveis nelas mesmas, mas, por meio delas, pretende “tornar-se imitador daquilo que é 

efetivamente (as formas inteligíveis, o bem) e, ao fazê-lo, ‘manifestar verdades’ ou pelo 

menos boas semelhanças”, como observa Marques (2006, p. 153). A grande novidade dos 

dramas filosóficos, representados pelos lógoi sokratikói, reside na tentativa de transformar o 

discurso numa imagem que comunique a verdade.31 Trata-se de mobilizar a capacidade de o 

discurso ser verdadeiro orientando a técnica da mímesis para a objetividade do ser e do bem, 

já que se admite que o problema da mímesis discursiva tanto comporta a possibilidade do 

falso quanto do verdadeiro. Novamente: tanto o poeta quanto o filósofo lançam mão de 

recursos miméticos no que diz respeito à forma. Sua distinção decorre de como cada um deles 

mobiliza tais recursos em direção à verdade (como deve ser o caso do filósofo) ou em direção 

à aparência (como se limitaria a atividade do poeta), e essa separação constitui uma ruptura 

entre as discursividades, mesmo que a discursividade filosófica em foco deva muito aos 

processos miméticos habituais entre os poetas de seu tempo.  

Gagnebin (2006, p. 202), no entanto, adverte sobre os riscos de uma descrição que 

oponha de maneira caricata as figuras e os ofícios do poeta e do filósofo, como se à literatura 

correspondesse uma linguagem com fins meramente espetaculares, carecente da seriedade que 

                                                           
31 Não mais a verdade revelada, de origem divina, que espera ser comunicada apenas e sem discussão, pois isso 

corresponderia ao estatuto mais antigo da verdade, conferido pela palavra do poeta (mythos). A verdade sob a 

perspectiva filosófica é nova, pois a sua fundamentação reside precisamente em sua abertura à revisão e a 

constante disponibilidade para avaliação, o que seria possível pela via do “diálogo dialético”, entendido, aqui, de 

modo simples, como a contraposição das opiniões com vistas a apontar suas limitações, clarificando 

progressivamente as concepções e posições apresentadas no debate. 
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só se encontraria na atividade e no discurso puramente intelectual do filósofo. Sabemos do 

problema que tal descrição pode ocasionar, ainda mais em se tratando de Platão, cuja filosofia 

lança mão explicitamente de diversos recursos identificados como “extra filosóficos”, por 

assim dizer, revelando a filosofia como uma atividade de formação híbrida, não obstante com 

pretensões de afirmação do aspecto racional da palavra.     

Os diálogos de Platão compartilham abertamente de diversos aspectos das formas 

dramáticas, exploram igualmente os jogos de linguagem possíveis, desdobrando-se também 

em mitos e imagens. Se eles visam apenas ao intelecto, e nunca ao espetáculo, fica sem 

explicação o uso de recursos mais convenientes ao divertimento e ao ornamental. Ao 

admitirmos que a forma do diálogo filosófico platônico é uma forma literária, estamos 

observando que a constituição dessa filosofia relaciona-se intimamente com as formas de 

exposição, enunciação e representação advindas da estrutura dramática. Também a poesia 

trágica, essencialmente dramática, problematiza, a seu modo, certos problemas filosóficos, 

como o valor das escolhas morais, mesmo que, diferentemente, obtenham de nós uma 

resposta emocional. Os diferentes domínios discursivos convivem e se relacionam, e, embora 

visem a práticas diferentes, não se distinguem muito nitidamente pelos aspectos formais ou 

pelos interesses temáticos, mas, antes, talvez, segundo o status que cada um postula para si, i. 

e., em como cada fala/escrita arroga para si uma competência que pode ser tanto social ou 

política, quanto epistêmica ou pedagógica.  

  

1.3 Platão e a forma dialógica: uma forma dramática para a filosofia 

 

1.3.1 A obra dos diálogos de Platão é mimético-dramática 

 

Talvez seja o uso constante e variegado da forma dramática e dialógica em quase 

todos os escritos de Platão o maior indício que nos permite supor, ao menos num primeiro 

contato, o enorme interesse do filósofo pela representação e pelo drama, bem como sua 

familiaridade com os diversos gêneros poéticos de seu tempo. Localiza-se em Platão uma das 

formulações mais clássicas dos gêneros literários de representação, e que poderá ser valiosa 

por fornecer preliminarmente algumas observações definidoras do drama, numa perspectiva 

interna à obra do filósofo. A classificação básica acerca dos modos de composição literária é 

apresentada por Sócrates no contexto do Livro III, da República, constituindo um dos marcos 

fundantes da teoria dos gêneros literários.  
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Antes de pensar a poesia em suas formas, o personagem socrático tratou de discutir 

com seus interlocutores, Glauco e Adimanto, sobre aquilo que é e aquilo que não é louvável 

em Homero e, por conseguinte, nas produções de todos os outros poetas, considerando que 

pelas grandes histórias pode-se julgar as pequenas (cf. Pl. R. 377d). E, só depois de 

exemplificadas diversas passagens dignas de censura, expondo os conteúdos que indicam 

como as grandes histórias têm tratado sentimentos e comportamentos atribuídos aos deuses e 

heróis, ou como os sucessos e insucessos dos homens são retratados (cf. ibidem, 392a-b), 

Sócrates faria considerações sobre o estilo, para que se pudesse contemplar a composição 

discursiva de modo integral, i.e., no conteúdo e na forma. Forma e conteúdo, vale dizer, são 

domínios igualmente consideráveis para uma abordagem completa das discursividades (cf. 

ibidem, 392c). Temos, aqui, a distinção que comumente se faz em um texto literário qualquer, 

em dois planos básicos: o plano da forma, reunindo os aspectos que envolvem a construção do 

texto, isto é, seu vocabulário, sua sintaxe, sua sonoridade, as imagens, a organização das 

palavras e a disposição das frases no suporte de que lança mão; e o plano do conteúdo, 

comportando o argumento, a tese, o tema.32  

Os interlocutores de Sócrates concordam que tudo o que os mitólogos e poetas contam 

consiste em relatos de acontecimentos que se passam em tempos diversos (cf. ibidem, 392d): 

os textos literários, poéticos e míticos, compreenderiam, de um modo geral, narrativas de 

acontecimentos passados, presentes e futuros. E, na categoria geral da diegese, são 

diferenciadas pelo menos três modalidades, quais sejam, a simples narrativa, a imitação ou 

                                                           
32 Uma das questões que eventualmente se coloca consiste em saber se é possível admitir que a alteração de um 

dos planos (da forma ou do conteúdo) possa incidir sobre o outro, alterando substantivamente seu significado, 

sua percepção/recepção. No caso de Platão, e.g., perguntaríamos se poderia o conteúdo de seus diálogos ser 

informado fora dos quadros dramáticos e dialógicos originais, sem o prejuízo do conteúdo e dos significados tal 

como dispostos pelo autor. Retornaremos ao problema no terceiro capítulo, quando se pretende abordar as 

implicações de uma metodologia disjuntiva, que separa o texto literário (ou um texto ao mesmo tempo literário e 

filosófico, como são os diálogos de Platão) de sua forma e configurações originais. Nossa abordagem busca 

partir da posição crítica de Schleiermacher (2002, pp. 39-40) em relação ao equívoco daqueles que empreendem 

um método disjuntivo sobre o conteúdo filosófico das obras platônicas, apresentando-o “sem forma, de modo 

fragmentado e isolado, despido de seu ambiente e de suas relações. [...] De modo que essas pessoas, de modo 

algum, conhecerão a filosofia de Platão, pois, se, em algum lugar, forma e conteúdo são inseparáveis, é nessa 

filosofia, e cada frase somente poderá ser compreendida em seu lugar e nos contextos e limites estabelecidos por 

Platão”. Ainda com relação à forma que um texto pode assumir, ele também é geralmente classificado ou como 

texto em prosa ou como texto em verso. O verso, originalmente, consiste na organização e na ordenação das 

palavras de um texto segundo um ritmo determinado ou um efeito melódico correspondente. Tal organização 

pode ser fixada e medida pela divisão silábica constante no verso. A essa medição chama-se métrica. De acordo 

com o número de sílabas poéticas os versos foram sendo classificados em diferentes épocas e culturas, recebendo 

nomes que indicam sua métrica: uma redondilha menor, por exemplo, possui cinco sílabas e uma redondilha 

maior, sete; um decassílabo possui dez; um verso alexandrino, doze; etc. Há também construções textuais 

poéticas em versos livres, ou seja, cujos versos apresentam tamanhos variados. Um texto em prosa, por sua vez, 

pode prescindir de recursos métricos ou rítmicos; sua organização está assentada numa forma mais livre, menos 

medida, podendo flertar com o ritmo na organização e ordenamento das palavras, porém, não necessariamente. 
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mímesis e uma modalidade que mistura essas duas. A narrativa simples ocorre quando o 

poeta, ele próprio, fala, e não procura disfarçar sua emissão (cf. ibidem, 393a). A segunda 

forma corresponde à imitação, i.e., quando o poeta se oculta e faz com que outra voz fale, ou 

faz outras vozes falarem, representando uma cena mediante um ou mais personagens, 

abstendo-se, ao menos diretamente, do contexto por ele composto. Seria o caso, então, de 

quando desaparecem as palavras do poeta no meio das falas, permanecendo apenas o diálogo 

(cf. ibidem, 394b).33 Por fim, a modalidade mista entre narrativa e mímesis dramática 

comporta segmentos de simples narrativa intercalados por segmentos de imitação (cf. ibidem, 

394c), como ocorre na epopeia e noutras formas de poesia que assim procedem pela 

combinação das duas primeiras formas.  

Essas três modalidades do discurso conformam, por assim dizer, três grandes 

estruturas literárias, a partir das quais podem ser discriminados os gêneros da poesia e da 

prosa miméticas, representadas pelos dramas trágico e cômico, da poesia ditirâmbica e da 

lírica, que exemplificam quando a voz do poeta emite o discurso sem uso de imitação, e a 

composição típica ao gênero épico, quando são mesclados narração e drama. Assim, Platão 

acaba lançando as antigas bases para uma classificação dos gêneros literários, ao distinguir e 

identificar os gêneros imitativo ou mimético, no qual são incluídas a tragédia e a comédia, o 

narrativo puro, representado principalmente pelo ditirambo, e o gênero misto, exemplificado 

pela epopeia. Nisso teríamos expressa, por assim, dizer, uma “consciência” do autor quanto 

aos modos e meios de representação e discursividade, já que há uma discussão crítica 

relevante sobre eles, seja do ponto de vista temático, seja sob uma perspectiva formal. 

Diante dessas considerações preliminares, importa perceber que Platão, como autor de 

uma vasta obra de diálogos dramáticos, soube aliar, a partir das motivações que teriam 

impulsionado o círculo dos discípulos de Sócrates a escrever, a um só tempo, sua mestria 

poética e seu espírito crítico. O autor não dissimula os meios que ele próprio utiliza para 

comunicar sua mensagem, dando importância à sua forma, o que parece ficar claro naqueles 

casos em que, mediante algumas cenas como as dos prólogos, o narrador chega a chamar a 

atenção do receptor/interlocutor para o modo como a mensagem é organizada, talvez 

explicitando algo do seu processo criativo. Apresentando ainda em sua obra preocupações de 

                                                           
33 De acordo com a fala socrática (Pl. R. 394c), “a poesia e a mitologia podem constar inteiramente de imitação, 

tal como se dá na tragédia e na comédia [...], ou apenas da exposição do poeta”, caso esse no qual o poeta se 

insere como voz narrativa preponderante ou intermediária às vozes dos personagens por ele representados. 

Homero, nesse caso procede por narrativa e não dispensa, em determinados momentos, a imitação da palavra e 

dos gestos dos personagens de sua poesia (cf. ibidem, 393a-c). 
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ordem literária, percebidas nos discursos dedicados a investigar sobre como eram produzidas 

e apreendidas as criações dos poetas, de comediógrafos e tragediógrafos, dramaturgos de um 

modo geral, torna-se realmente atrativo pensar os diálogos de Platão em relação à tradição da 

poesia e do teatro gregos.     

Na busca de uma descrição genérica do diálogo socrático, Rossetti (op. cit., p. 120) 

caracterizou-o da seguinte maneira: 

 

[...] um tipo de drama a meio caminho entre a tragédia e a comédia, não mais 

versificado nem destinado a formas solenes de representação pública, mas reservado 

à leitura privada ou simplesmente a sessões durante as quais provavelmente um ou 

dois leitores-autores se empenhavam em recriar em voz alta – mas sem cenografia 

particular nem figurinos de cena, máscaras ou partes cantadas, e que faz frente a um 

público decididamente mais restrito – um diálogo escrito por um socrático. 

 

O primeiro ponto, portanto, a ser destacado nessa descrição do diálogo socrático é a 

sua forma dramática, cujos precedentes literários mais imediatos são a tragédia e a comédia 

áticas.34 E, diferentemente dessas formas dramáticas, os escritos dialógicos que têm sua 

origem e desenvolvimento entre os socráticos destinam-se a um tipo particular de 

comunicação e recepção com vistas também a uma formação específica, que, em linhas 

gerais, consiste na formação filosófica. Como nos descreve Jaeger (op. cit., p. 524), a 

literatura socrática, em todo o seu conjunto, expressa a ideia de que filosofia e filosofar são 

indissociáveis, ou seja, não se separa, nos diálogos, o método que se aplica na investigação, as 

                                                           
34 De acordo com Jaeger (2013, p. 292), não teríamos nenhuma ideia exata das mais antigas manifestações da 

tragédia grega. O juízo que fazemos de suas formas refere-se ao estágio superior da sua evolução. Nesse sentido, 

a forma acabada que temos em Ésquilo já refletiria o renascimento do mito, com Sólon (cerca de 638-558 a.C.), 

pela renovada visão de mundo e de homem ático, “cujos problemas morais e religiosos atingem em Ésquilo o 

mais alto grau” (ibidem). A tragédia ática foi hegemônica por pelo menos um século inteiro, correspondente 

histórica e espiritualmente com o desenvolvimento, culminância e decadência do poder civil do Estado ático. A 

comédia, por sua vez, pode ser entendida como resultante da fusão artística de elementos até mesmo 

contraditórios. Na comédia literária, como a conhecemos em Aristófanes, vê-se a reunião de diversos elementos 

oriundos das mais antigas festas dionisíacas: junto à exaltação festiva do kósmos, de onde vem seu nome, tinha-

se a parábase, os cortejos do coro que, rodeado pelo público, manifestava livremente todo tipo de escárnio, 

alguns bem pessoais, na forma mais antiga, com o dedo em riste contra espectadores. O figurino com motivos 

fálicos e o vestuário bestial do coro, o uso de máscaras inspiradas em animais, teriam origem na tradição mais 

antiga de autores cômicos. Jaeger (op. cit., pp. 417-418) comenta a esse respeito que o componente dramático 

“mais apto a desenvolver-se sob a forma de comédia era o iambo jônico, de origem dionisíaca, ao qual já 

Arquíloco [por volta de 680-645 a.C.] dera forma poética dois séculos antes”, e que, no entanto, o verso trímetro 

da comédia sugere, em sua livre estrutura, não ter derivado daquele iambo literariamente mais elaborado, mas 

provavelmente de um ritmo popular e improvisado, desde o início utilizado para a sátira. Teria sido na segunda 

geração de poetas cômicos a apropriação dos conteúdos da troça pessoal de Arquíloco, e não de sua forma 

elaborada, direcionada inclusive às figuras do alto escalão político, o que acabou rendendo uma atenção especial 

à comédia, convertendo-a em instituição do Estado, podendo competir com a tragédia e formando, com ela, por 

meio da diferenciação e da integração, uma das maiores manifestações culturais operadas no drama ático. Na 

comédia de Aristófanes teríamos, por fim, o enobrecimento daquelas forças dionisíacas originárias. 
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doutrinas constituídas com tal método, e a pessoa que o sustenta e o aplica ativamente. O 

caráter dramático dessa literatura permite, pois, que a exposição não comunique apenas a 

filosofia de Sócrates, mas reproduza também o seu espírito, a sua atuação como parte 

inseparável de sua filosofia. Temos, portanto, uma produção filosófica que é também “arte 

dramática”, dado o seu apelo em personalizar as ideias mediante ações e situações 

verossímeis ou reportáveis ao passado. Nesse sentido, não se separa o discurso das discussões 

entre os personagens. Vale lembrar que, para o próprio Sócrates de Platão, sua vida perderia o 

sentido caso fosse impedido de filosofar, revelando nesse personagem grego a ideia de que 

vida e filosofia são inseparáveis ao verdadeiro filósofo (cf. Pl. Ap. 29d); é esse o protótipo que 

será reiterado por uma parte substantiva da obra platônica e pelos demais lógoi sokratikói.35 

Deve-se observar que Sócrates, logo após afirmar não conseguir conceber a própria vida 

distante da filosofia, no mesmo contexto da Apologia platônica (29e), fornece-nos indicações 

explícitas daquilo em que consiste sua atividade filosófica, a saber, a exortação (protreptikós) 

e a indagação (élenkhos). Tanto uma quanto outra caracterizam a habilidade do filósofo em 

perscrutar, em formular questões, em problematizar.36  

O autor da Paideia aponta o Protágoras como um diálogo emblemático de Platão em 

que são justapostas duas maneiras socráticas identificáveis de dialogar (Jaeger, op. cit., p. 

525). Nele, teríamos configurado um diálogo elênctico, mais voltado para a refutação e a 

análise, entre Sócrates e o jovem Hipócrates (cf. Pl. Prt. 311b et seq.), seguido de um diálogo 

protréptico, mais estimulante e exortativo, desenvolvido entre o filósofo e o sofista que dá 

nome à obra (cf. ibidem, 313a et seq.). Tanto com base na passagem do discurso socrático 

indicado há pouco na Apologia quanto a partir dos dois diálogos elaborados no Protágoras, 

pode-se apontar que a filosofia de Sócrates não tinha como alcance apenas a realização de um 

                                                           
35 Se entendemos por filosofia, à maneira dos antigos, como um modo de viver, em que discurso e vida procuram 

manter uma relação estreita (Hadot, 2014, p. 89 et seq.), então Sócrates pode sintetizar tal procura. Além disso 

estar configurado de maneira especial na mencionada Apologia platônica, outras passagens em outros autores são 

notáveis. Xenofonte, e.g., não deixa passar despercebido o esforço do filósofo em conciliar sua vida com seus 

discursos (cf. Mem. I 2, 18; I 3, 1; I 5, 6), levando ainda outros a se tornarem melhores (cf. ibidem, I 4, 1; I 4, 19; 

I 5, 1; I 6, 14; I 7, 1; II 1, 1; IV 3, 1-2; IV 3, 18; IV 4, 25; IV 5, 1; IV 8, 7; IV 8, 10-11). A propósito, o filósofo 

francês do século XVII, Pascal (1967, XXV, 36), chamou ainda atenção para a ideia de as doutrinas políticas e as 

proposições mais legislativas de pensadores antigos como Platão e Aristóteles terem sido “a parte menos 

filosófica e menos séria de sua vida”; a mais filosófica teria sido “viver simples e tranquilamente”. Suas obras e 

sistemas sobre política, por exemplo, seriam como uma fatia de seu pensamento, apenas direcionada a um 

mundo composto por “homens loucos”. A adoção de uma linguagem séria se justificaria, segundo Pascal, pela 

consciência daqueles pensadores de que “os loucos a quem falavam julgavam ser reis e imperadores”. Isso 

corrobora e amplia a concepção socrática, muito influente no helenismo, de que importaria mais viver a filosofia 

do que comunicar discursos sem valor. 
36 Sobre esse caráter indagador, tipicamente socrático, Jaeger (op. cit., p. 525) observa sua inserção “na forma da 

parênese mais antiga, que, através da tragédia, podemos seguir até a epopeia”. 
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processo meramente teórico do pensamento, pois incorporava, ao mesmo tempo, exortação e 

instrução. 

Os aspectos elêncticos e protrépticos perceptíveis na discursividade socrática 

partilham da parênese antiga, das formas de exortação moral, que encontramos especialmente 

na poesia trágica. Não são eles mais notáveis nas representações da atividade discursiva do 

filósofo do que as presenças de ironia e de paródia, figuras comuns ao universo da comédia. 

Estando, pois, a meio caminho entre a tragédia e a comédia, os dramas da literatura socrática 

podem ser lidos a partir das contribuições dessas formas dramáticas, e, no entanto, concorrem 

com elas na formação de uma prática ou de um saber moral, conquanto se fundam na 

percepção (ou na autoconsciência) dos limites do próprio saber, exigindo que sejam dadas 

razões ao que se pretende como verdadeiro. Essa exigência tanto se expressa pelo discurso 

refutativo e pelo exame das posições, quanto resulta de uma determinada compreensão 

filosófica do conhecimento, que estimula e exorta, incessantemente, à procura do saber. As 

relações entre a estruturação dessa discursividade de matriz socrática, tornada literatura sob a 

forma dialógica de Platão, e os seus alcances (práticos ou epistêmicos) em termos de uma 

formação filosófica particular, serão tema do nosso terceiro capítulo. Agora, caberá salientar 

um pouco mais a relação dessa produção literária com aspectos da poesia dramática em geral. 

Embora possa não haver algo como uma forma uniforme de diálogo no conjunto da 

produção escrita platônica, salta aos olhos a constante recorrência àquilo que podemos chamar 

de moldura dramática dos discursos, pela qual as falas são geralmente distribuídas entre os 

personagens em diálogo direto, havendo ainda diversos casos em que os diálogos são narrados 

e as falas entre os personagens são reproduzidas indiretamente, sempre, no entanto, dentro de 

um contexto dramático. A multiplicidade de modos como Platão usa o diálogo não nos 

permite, portanto, falar da forma dos diálogos de Platão de maneira muito genérica, como se 

encontrássemos na obra desse filósofo um uso homogêneo da forma dialógica (McCabe in 

Benson et al., 2011, p. 52 et seq.). Mesmo o texto dramático da Apologia de Sócrates, que é 

considerada um monólogo dentro da produção dos escritos de Platão, devido ao discurso ser 

inteiramente exposto por meio de um só personagem (Sócrates), que discorre de maneira 

ininterrupta, não abandona por completo certa relação com a estrutura do diálogo, evidenciada 

em momentos cruciais da defesa do acusado, sobretudo quando pretende demonstrar à sua 
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audiência sua maneira de dialogar e os alcances obtidos por meio dela.37 Tal como Benoit 

(2015) indica, o recurso narrativo na elaboração de uma exposição platônica surge sempre 

envolvido por uma cena dramática, como ocorre mais explicitamente no Protágoras, cujo 

prólogo dramático introduz e justifica o recurso à narrativa (Sócrates o faz atendendo ao 

pedido de um amigo inominado), e num caso menos óbvio, teríamos a República, que 

dependeria de uma demonstração mais elaborada, se se quer defender que toda a narrativa em 

primeira pessoa ali exibida por Sócrates é, na realidade, dirigida a uma cena que só ficará 

mais clara num diálogo que julgam pertencer a uma data dramática imediatamente posterior: o 

Timeu, que, diegeticamente, seria sua continuidade (cf. e.g. Benoit, op. cit., pp 38-39; Cerri, 

2007, p. 59 et seq.).  

O próprio encarte dramático da narrativa apresenta-se bastante variado ao longo da 

obra platônica. Às vezes, Platão desdobra a narrativa em níveis duplos e triplos, como vimos 

no complexo caso do Banquete, que apresenta a narrativa de Apolodoro composta ora por 

dois níveis de narrativa ora por três, considerando que ele narra um episódio (o simpósio na 

casa de Agatão) que lhe fora narrado e, dentro do qual, houve ainda pelo menos duas outras 

narrativas de conversas, em momentos distintos, uma no discurso de Sócrates e outra no de 

Alcibíades. De todo modo, a narrativa surge no texto platônico sempre como um relato de um 

personagem a outro, configurando-se, assim, dentro de um contexto dramático determinado. 

A narrativa impostada pela voz de um personagem e direcionada a uma audiência, seja ela 

manifesta ou implícita, supõe uma cena em que o discurso atua na relação entre os 

personagens (o que fala e o que escuta), não se tratando, pois, de uma voz externa ao contexto 

                                                           
37 Como observa McCabe (in Benson, op. cit., p. 55), o próprio Sócrates chega a explicar sua preferência pelo 

diálogo no discurso que apresenta para sua defesa na diegese da Apologia de Platão. O filósofo descreve aos 

jurados como teria obtido a fama de sábio entre os atenienses, e procura defender-se das acusações que foram 

feitas a ele, explicando a origem dos “mal entendidos” nos diálogos que entreteve com os que considerava 

sábios. Sócrates afirma que, por ter ele mesmo duvidado da revelação do oráculo de Delfos, comunicada a ele 

pelo amigo Querofonte, e segundo a qual era ele o mais sábio entre os sábios, fora conversar com os que eram 

tidos por sábios a fim de confrontar a sentença oracular. Questionando os pretendentes ao saber e pedindo 

alguma demonstração daquilo de que eram mestres, Sócrates acabava verificando o fracasso deles “pelo processo 

de questão e resposta”. Assim, o filósofo faz do “perguntar e o responder a questões” sua forma de alcançar 

alguma explicação e algum conhecimento. Nesse processo, então, “a meio caminho de sua defesa (24c9), ele se 

imagina tendo uma conversa direta com um de seus acusadores – Meleto – e o exibe como incapaz de explicar 

com coerência o que quer dizer ao acusar Sócrates de corromper a juventude” (ibidem, p. 56). Haveria, aqui, uma 

relação entre a forma como o filósofo examinava os supostos sábios e o diálogo direto com seu acusador que 

solicita que seus ouvintes no tribunal imaginem acompanhando sua reconstrução. Desse modo, como talvez em 

outros, percebemos que, embora se trate de um dos escritos platônicos que mais se afaste da forma dialógica (a 

Apologia é drama monologado), essa maneira discursiva jamais é posta de lado por completo por Platão, pois, 

em momentos como o mencionado, ela permite reproduzir de maneira viva o processo iniciado por uma questão 

seguida de sua resposta e, assim, sucessivamente, importando muitas vezes, vale notar, o exame por si mesmo, 

sem soluções finais definitivas aos problemas abordados ao longo de um diálogo (aporia). 
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diegético. Talvez tal recurso seja muitas vezes adotado por Platão por que ele jamais assume a 

voz como personagem em seus diálogos, sequer como narrador extradiegético, i.e., como um 

autor que se dirige diretamente a um público externo à sua obra (leitor).  

 

1.3.2 Platão, crítico da poesia  

 

Platão é um pensador das formas discursivas de seu tempo.38 Já no primeiro item deste 

capítulo falamos de Platão como interessado em poesia, o que é sugerido pelos indícios de sua 

formação, consoante à educação tradicional dos gregos de seu tempo, bem como pelas 

especulações em torno de ele mesmo ter-se envolvido em produções teatrais. Não podemos 

deixar de lado, também, que esse interesse, dentro de sua filosofia, assume feições 

profundamente críticas, ainda que espontaneamente incorpore, em sua própria forma, aspectos 

da poesia e da mímesis dramática. E, precisamente, pelo fato da querela de Platão com a 

poesia envolver um misto de admiração e recusa, não podemos deixar de reconstituí-la, ainda 

que sumariamente, admitindo os riscos de uma abordagem grosseira da nossa parte. 

Platão é tomado entre os antigos como o mais pertinaz crítico da poesia, 

especificamente, da poesia de Homero e, a partir deste, dos tragediógrafos em geral. Homero 

não é só apontado como o educador de toda Hélade, como também a principal referência e 

inspiração para todos os poetas trágicos (cf. Pl. R. 606e-607a). Os antigos críticos de Homero 

consideravam-no como o pai da tragédia devido aos elementos miméticos da epopeia, 

sobretudo o diálogo, incluídos na poesia trágica. A epopeia homérica é, muitas vezes, vista 

como um “prelúdio à objetivação do trágico”, um prelúdio de grande importância (Lesky, 

1990, p. 20). A influência da poesia homérica, aliás, se faz sentir de modo abrangente sobre a 

cultura grega, conforme constata Xenófanes (fragmento B10; trad. Anna L. A. de A. Prado): 

“Desde o início todos aprenderam seguindo Homero...”. 

A tradição remonta, ainda, a este filósofo pré-socrático a querela entre poesia e 

filosofia por sua crítica feita a Homero e Hesíodo, acusados de imputar aos deuses um caráter 

                                                           
38 Por ora, trataremos tanto da presença quanto da rejeição dos elementos da poesia e da mímesis dramática 

(trágica/cômica) localizáveis na obra de Platão. Em diversos diálogos o filósofo coloca em discussão a 

discursividade mítico-poética, seguindo uma linhagem de pensadores críticos, que costumamos remontar a 

Xenófanes e Heráclito, por exemplo. A mesma postura crítica pode ser percebida quando se trata de outra 

modalidade discursiva tão forte quanto presente em seu tempo, a sofistica, sobre a qual Platão se mostra 

igualmente severo. Trataremos com mais atenção esse debate quando formos pensar, em nosso terceiro capítulo, 

o esforço socrático/platônico na distinção entre erística – maneira de confronto de posições adequada à prática 

sofistica – e o diálogo propriamente dialético e, portanto, filosófico.  
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digno de censura (atestada, sobretudo, pelo fragmento B11), e essas objeções se farão sentir 

também depois nos posicionamentos críticos de Sócrates, na República, em relação à poesia. 

A tragédia, de um modo mais particular, foi, na Antiguidade, um gênero, como nenhum outro, 

tão cedo teorizado e tão abundantemente, que se tornou alvo de discussões metapoéticas, seja 

por tragediógrafos (Sófocles), seja por espectadores (Górgias), merecendo atenção especial 

nas investigações da República de Platão e da Poética de Aristóteles (Most in Rosenfield, 

2001, p. 20). 

Se toda a formação dos gregos passava necessariamente pela comunicação da poesia, a 

filosofia nascente teria de se ver com essa forma dominante de discurso a fim de se 

estabelecer também como um outro discurso. De acordo com Casertano (2010, pp. 17-18), 

podemos compreender o projeto filosófico platônico, que, por quase quatro décadas, foi sendo 

articulado em diálogos, como o esforço de estabelecer, por um lado, um limite “contra uma 

tradição antiga que se apresentava com os caracteres do sagrado, da sapiência, da revelação e, 

por outro, sobretudo contra os resultados teoréticos e políticos do relativismo da cultura 

sofística”. A figura do filósofo constitui-se, em vista disso, em contraponto ao poeta, ao 

sofista e ao tirano, tendo uma postura carecente e desiderativa em relação à sapiência, e não 

acomodada em relação à ignorância. 

 Frontalmente à tradição poética, o discurso filosófico elaborado por Platão terá de 

garantir uma força de verdade tal que possa ser acolhido pela tradição vigente. A prosa 

platônica vê-se como que cerceada por um discurso preponderante, mas indemonstrável, da 

ordem do mythos, embora, por uma fresta, busque vislumbrar a verdade de modo 

demonstrável, i.e., mediante um discurso capaz de dar razões de si mesmo (lógos). Sua prosa, 

portanto, surge entre um discurso mentiroso, que se apresenta como doutrina, com aparência 

de verdade, e um discurso verdadeiro, que tenta estabelecer sua veracidade. Quando Sócrates 

constrói o modelo da cidade filosófica, a cidade regida pela razão, o filósofo acaba por 

estabelecer um limite bem traçado entre essa cidade e a cidade tirânica – a cidade dos desejos 

à solta. A princípio, o lugar da mímesis39 na filosofia platônica será o mesmo destinado a ela 

na cidade idealmente constituída, o lugar da desconfiança e da restrição.  

A doutrina da mímesis refere-se ao procedimento de fabricação de imagens. Trata-se 

do processo em que o poeta, enquanto produtor, está engajado em sua ação, podendo 

                                                           
39 Entendida como produção de imagens e não de coisas, bem como a encontramos definida pelo Estrangeiro de 

Eleia no Sofista (cf. Pl. Sph. 265b). 
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responder por isso. A natureza dessa atividade se assemelha mais a uma tékhne.40 Nesse ponto 

temos a identificação da atividade mimética com a produção poética.41 No contexto da 

República, a poesia é entendida como a arte da reprodução (mímesis) de uma realidade 

(aparente) que não é, em si mesma, essencial, visto que engana aos nossos sentidos. A arte só 

pode ser, então, cópia daquilo que já é cópia de uma primeira realidade. A conhecida teoria 

platônica da arte mimética dependeria, assim, da visão geral do mundo da qual está munido o 

autor. Tanto a pintura quanto a poesia são ajuizadas no âmbito da metafísica e da teoria do 

conhecimento arquitetadas nos escritos de Platão, não sendo a arte criticada, em qualquer 

momento, a partir dela mesma. A paideía filosófica é pensada contra uma formação que 

utilize a poesia como instrumento, sem qualquer advertência ou crítica. A fim de manter a 

ordem e a estabilidade dessa Cidade-Estado, cujo propósito é assegurar o acesso ao 

conhecimento mais elevado – a ideia de Bem e de Justiça –, a preocupação central será a 

educação (cf. Pl. R. 376c-e). Se na Grécia do tempo de Platão a educação era mediatizada pela 

poesia, entendida aqui como a poesia sobretudo de Homero (cf. ibidem, 607a), o maior dos 

poetas gregos, o filósofo irá relacionar a finalidade dessa arte com sua funcionalidade 

pedagógica também na formação daquele Estado ideal.  

A crítica arrasadora exposta no Livro X da República (595 et seq.) é uma implicação 

inevitável das críticas presentes nos Livros II e III da mesma obra, nos quais melodias e 

versos são revistos de acordo o caráter almejado para os guardiões da cidade. A poesia, o 

ritmo e a música seriam capazes de aflorar as temíveis forças da fantasia, o lado obscuro e 

irracional da alma (cf. ibidem, 605ac). E se a ginástica constitui a educação apropriada para o 

corpo, as artes miméticas, como a poesia e a música, moldam a alma (psykhé42), merecendo, 

por isso, a atenção crítica do filósofo, ao pensar na melhor maneira de se formar um caráter. 

Com a famosa passagem da “expulsão” dos poetas da cidade ideal, só haveria espaço no 

                                                           
40 Geralmente traduzido por “arte”, o termo tékhne não coincide com aquilo que costumamos chamar de arte, 

pois compreende um conjunto de procedimentos e saberes organizados de tal modo que possa ser transmitido, 

didaticamente, para a feitura de produtos práticos. Bons exemplos de tékhne seriam a medicina e a carpintaria 

(cf. Muniz in Haddock-Lobo et al., 2010, p. 20). 
41 Talvez seja oportuno salientar que a noção de poesia enquanto uma atividade mimética é nova em relação às 

investigações apontadas no Íon, considerado um diálogo de juventude de Platão. Nele, a poesia seria uma arte 

desprovida de domínio técnico, e por não se saber explicitar conscientemente as bases de sua atividade, ela 

pertenceria ao domínio da inspiração divina, como uma arte manifesta pelo entusiasmo (cf. Pl. Ion, 535c, 538a). 
42 Sobre esse aspecto deve-se ter em vista a concepção da psykhé em Platão. Ele expõe a divisão da alma em pelo 

menos três partes: o princípio racional, e os princípios irracionais, o irascível e o concupiscente – o que tem sede 

no coração e que preside a vida afetiva e a sensibilidade; e o que tem sede no ventre, presidindo à vida 

vegetativa, respectivamente. Só há justiça no indivíduo se cada parte da alma desempenhar a função que lhe é 

própria: o princípio irascível deve servir ao racional, e o racional deve dominar o concupiscente (cf. Pl. R. 439a-

441c, 580c-583a). 
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Estado perfeito à arte que acabasse por se submeter às leis do Bem e do verdadeiro, e só 

imitasse o estilo moderado, restringindo-se, em sua exposição, a copiar os modelos 

estabelecidos por lei (cf. ibidem, 398ab). Se a influência da poesia na alma do receptor, leitor 

ou expectador, sobretudo na alma tenra e plástica da criança e do adolescente, pode ser 

decisiva e profunda, para o seu retorno à cidade ideal, cabe a ela o direito de resposta, caso 

apresente um argumento ao menos em favor da tese de que ela é útil em toda a cidade bem 

constituída (cf. ibidem, 607b-608b).  

Na perspectiva de Goldschmidt (1970, p. 106), porém: 

 

A cidade platônica expulsa de seu território os poetas trágicos porque ela representa, 

por si própria, na paz e na guerra, o mais belo dos dramas [cf. Pl. Lg. 817b]; do 

mesmo modo, o homem livre não se fará autor nem ator [cf. Pl. R. 395bc], porque 

ele deverá, pela sua própria vida, compor o único poema dramático que é digno dele; 

o que imita, não imagens, mas os Valores. Mas esse drama vivido parece isento de 

todo elemento dramático: nada irreparável pode acontecer à alma; ele não comporta 

peripécias trágicas, nem mesmo desenlace, pois a morte não lhe põe termo. (Grifos 

nossos.) 

 

 A constituição da cidade voltada para o bem deve ser ela mesma uma reprodução do 

bem, do belo, do verdadeiro, de modo que a presença de qualquer elemento dramático – lê-se: 

poético-mimético – far-se-ia dispensável. A poesia trágica, vista como produção de imagens 

nessa perspectiva platônica, não tem por objetivo as formas ideais, perfeitas e imutáveis, pois 

sua imitação restringe-se a produzir aparências da realidade e, por conseguinte, ilude os 

homens da cidade. Nas Leis, um Estado constituído pelos valores essenciais já produziria, por 

si próprio, “a melhor das tragédias”, pois voltado estaria para a mais alta realidade, a que ele 

imita e reproduz (cf. Pl. Lg. 817b. Trad. Edson Bini.). De todo modo, vale notar que a noção 

de drama trágico é fundamental para que o filósofo estabeleça sua distinção entre a imitação 

da verdade essencial, própria do comprometimento filosófico, e a imitação das aparências, 

própria do fazer poético. E essa mesma distinção parece acusar também certa aproximação: o 

discurso filosófico está para a verdade do mesmo modo que a poesia está para o sensível, pois 

ambos partilham, em sentidos diversos, do mesmo caráter mimético.  

 

 1.3.3 Os diálogos de Platão e seu parentesco com os gêneros mimético-dramáticos 

 

Um dos aspectos que podem indicar a proximidade do discurso trágico com o discurso 

filosófico de Platão diz respeito à busca do conhecimento ou do autoconhecimento. Embora o 

drama filosófico exposto em Platão não possa ser confundido com a poesia trágica, listada 
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entre as artes do engano, é defensável que a filosofia de Platão tenha incorporado algo do 

ambiente da tragédia em seu discurso, pois se não culmina no desespero, também não oferece 

respostas seguras e conclusivas, preservando suspenso, muitas vezes, o desafio da questão. 

Pode-se pensar, aqui, sobretudo, nos diálogos aporéticos, geralmente caracterizados pelo 

inacabamento da investigação. As aporias em Platão consistem numa verdadeira exortação à 

filosofia, e, no entanto, se nenhum fracasso nessa filosofia é absoluto, teríamos de admitir, de 

igual modo, que nenhuma descoberta é, de certo, uma aquisição. Nesse sentido, Nussbaum 

(2009, p. 112) observa que o diálogo socrático-platônico: 

 

[...] estabelece, no fato de seu final aberto, uma relação [...] dialética com o leitor, 

que é convidado a participar crítica e ativamente do intercâmbio, assim como o 

espectador de tragédia é convidado a refletir (com frequência ao lado do coro) sobre 

o significado dos acontecimentos para o seu próprio sistema de valores. [...] 

Podemos, pois, afirmar com justiça que os diálogos [...] despertam e avivam a alma, 

incitando-a à atividade racional, em lugar de a embalarem em entorpecida 

passividade. Devem isso ao seu parentesco com o teatro.  

 

 O efeito ou o estímulo à reflexão geralmente atribuído à forma dialógica platônica é 

tributário, em alguma medida, da poesia trágica, uma vez que tanto nessa poesia quanto no 

texto platônico encontra-se preservada certa interlocução da obra com seu público/leitor, bem 

como é garantido um espaço de ajuizamento acerca do conflito dramatizado. A tragédia 

clássica, considerada em suas diversas feições, e não tomada como um fenômeno unitário, 

pode ser pensada como ocasião de grande reflexão cultural e pública sobre a ética e a política 

para aquela sociedade.  

Os gêneros ultrapassam os limites que os distinguem, e isso também está presente na 

produção dos diálogos de Platão, como um indicativo da atenção crítica e do interesse do 

autor sobre outras produções, sobre seus recursos, suas inovações. Importará mostrar, 

portanto, não apenas o seu tratamento temático, mas também o parentesco da escrita platônica 

com as formas disponíveis na literatura de seu tempo. A obra do filósofo dá indícios de seu 

interesse pela poesia em geral, pensada em seus modos representativos, em seus efeitos e nos 

valores que veicula. O que também pode-se confirmar ao levarmos em consideração as 

especulações de caráter biográfico transmitidas pela tradição, segundo as quais Patão 

frequentou os meios artísticos, sobretudo poéticos, seja como escritor de poemas e tragédias, 

seja como leitor apaixonado e divulgador de mimos. 
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 Nightingale (1995, pp. 172-192), em estudo acerca das aproximações e influências de 

outros gêneros que a obra platônica manifesta em sua letra e em seu espírito, aponta na forma 

multigenérica da comédia, por sua vez, certo substrato importante para a forma dialógica de 

Platão. A comédia antiga refletiria um modelo crítico e irônico de encenação frente à disputa 

de vozes públicas, o ambiente agonístico ateniense, para o qual o filósofo vislumbrava a 

inserção de uma nova e privilegiada voz: a do discurso filosófico. Assim como a comédia 

soube incorporar diversos gêneros discursivos, criando uma polifonia não encontrada com a 

mesma força noutros gêneros contemporâneos a ela, de modo a dramatizar o debate político 

próprio da democracia ateniense, Platão empreendeu seus dramas a partir de procedimento 

semelhante: a mescla de gêneros, dentre os quais, também este que tratamos aqui, a tragédia, 

cujo tópos é frequentemente incorporado com o intuito de estabelecer interlocuções num 

debate político ou ético, provavelmente pela máscara séria que esse gênero teria representado 

para os gregos. 

 Em vista disso, o tratamento de temas morais mediante o uso de vozes que se orientam 

a contestar outras vozes, conferindo uma profundidade filosófica ao debate, ao mesmo tempo 

que procede como um drama trágico, tende a se distanciar dele. É notável que Platão não 

apenas tenha percebido que uma obra dramática fosse capaz de contribuir significativamente 

para a compreensão de um tema como os valores morais, e a formação de caráter subsequente 

a essa compreensão, como, também, soube usar tal recurso para recolocar esses problemas 

sob a perspectiva que chamou filosófica. Pela concepção exposta, sobretudo nos livros II, III e 

X da República, e nas Leis, nenhum drama trágico poderia ser tomado como um paradigma de 

sabedoria ética. Se seus diálogos são uma espécie de teatro, pois devem algo aos modelos 

trágicos, são teatros constituídos, entretanto, como modelos antitrágicos, pois propõem a 

destituição da tragédia como paradigma de ensino ético. Nussbaum (op. cit., p. 119) chama 

atenção para o fato de que o teatro antitrágico de Platão é representativo de um estilo 

filosófico peculiar: 

 

[...] um estilo que se opõe ao meramente literário e expressa o compromisso de um 

filósofo com o intelecto como uma fonte de verdade. Ao escrever a filosofia como 

drama, Platão clama a todos os leitores que se empenhem ativamente na busca pela 

verdade. Ao escrevê-la como drama antitrágico, adverte o leitor de que apenas 

alguns elementos dele são apropriados para essa busca. 

 

 Esses “elementos apropriados” ao drama, e empreendidos na busca filosófica pela 

verdade, ficarão mais claros, espera-se, logo mais na discussão acerca da Apologia de 



60 

 

Sócrates. Tanto a poesia trágica quanto os diálogos dramáticos de Platão implicam, cada qual 

a seu modo, numa escolha ou numa avaliação, diríamos, moral. No entanto, a poesia trágica 

obtém de nós uma resposta emocional, pois apela aos elementos não intelectuais da alma; sua 

abertura para a escolha e para a avaliação moral é, portanto, uma ilusão, e seu ensinamento, 

qualquer que seja ele, é facilmente assimilado, uma vez alimentada e fortalecida nossa 

sensibilidade pelo contato, por exemplo, com a representação de uma catástrofe, em 

detrimento da racionalidade, tornando-se difícil à alma conter-se em limites razoáveis. O 

ensinamento moral veiculado pela tragédia tem sucesso, pois: 

 

[...] atua a imitação poética no domínio do amor, da cólera, e de todas as paixões da 

alma, agradáveis ou penosas, que consideramos inseparáveis de nossas ações: 

alimenta e irriga o que devia ficar seco; fá-las dominar sobre nós, quando elas é que 

deviam ser mandadas, para que nos tornemos melhores e mais felizes, em vez de 

maus e miseráveis. (Pl. R. 606d. Trad. Carlos Alberto Nunes.) 

 

 A filosofia dramática atua de outro modo, a saber, quando se esforça para que a nossa 

escolha seja feita pelo elemento mais elevado em nós – o intelecto. E o personagem socrático 

pode ser tomado como exemplo de um caráter orientado por valores racionais, como se verá. 

Sendo assim, “o estilo de Platão não é neutro em conteúdo [...]; é estreitamente ligado a uma 

concepção definida de racionalidade humana” (Nussbaum, op. cit., p. 119); sua direção é, 

portanto, diversa à da tragédia. Seu sentido é a verdade, e esta parece apenas possível de ser 

alcançada pelo lado racional da alma. 

 Argumenta-se, todavia, que a posse da verdade também aparece diversas vezes, em 

Platão, como aplicável apenas a um deus; somente a divindade pode ser definitiva e 

seguramente sábia – “Deus algum filosofa ou deseja tornar-se sábio, pois já é”, indica, por 

exemplo, Diotima a Sócrates (Pl. Smp. 204a). E aos homens é facultado tornar-se “filósofos”. 

Casertano (2010, p. 241) observa que o amor à sapiência e à verdade consiste precisamente 

em jamais desistir; se a verdade é relativa, o será pela dificuldade de alcançá-la e porque, se 

alcançada, poderá ser vislumbrada apenas em parte, por não ser totalmente visível. Não se 

trata, portanto, de uma verdade que seja válida para uns e não para outros, mas de uma 

verdade que, se não se mostra totalmente, 

[...] deve constituir sempre a paixão dominante dos homens filósofos. Dizer que a 

verdade é somente dos deuses e não dos homens não significa renunciar à verdade. 

Pelo contrário, compromete o homem que a escolhe como horizonte da própria vida 

a persegui-la sempre, a conquistá-la. (Ibidem, p. 14.)  
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Aqui, encontra-se um aspecto do trágico: desejar algo impossível e não conseguir 

deixar de desejar. Com essa observação, passamos ao seguinte: o sentido trágico (ou o trágico 

como tópos) parece gravitar sempre em torno da afirmativa do poder e do saber divinos. É 

típico à tradição épica, e na tragédia, que nela tem inspiração, o fato de o humano sempre 

estar “às voltas com o divino”, sendo capaz apenas de “compreender sua condição efêmera à 

luz desse mesmo divino e de sua superioridade” (Bolzani, 2008, p. 154). No desenvolvimento 

da tragédia, via de regra, tem-se como base temática uma afronta humana à determinação 

divina, um erro (hamartía) que frequentemente leva à condenação do agente e à sua 

irremediável punição. A expectativa é de que, “ao fim e ao cabo”, “o divino reafirme seu 

poder e saber” (ibidem). Deparando-se com o famoso episódio da consulta ao Oráculo de 

Delfos, na Apologia de Sócrates, tem-se que, após a tomada de consciência da revelação a 

Querofonte, qual seja, a afirmação do deus de que ninguém era mais sábio do que Sócrates, o 

filósofo conta ter ficado por muito tempo em aporia, e, com muito custo, decidiu-se por 

refutar a sentença oracular pelo fato de não se reconhecer sábio (cf. Pl. Ap. 21a-c). O desafio 

ao oráculo constitui ação típica ao protagonista trágico por ser, a princípio, desmedida e 

arrogante. De acordo com Bolzani (op. cit., p. 154), essa narrativa comporta, inicialmente, 

uma espécie de “anticlímax ímpio” bastante comum à já tradicional produção discursiva da 

época de Platão, e que muito provavelmente seria identificável por um conhecedor das 

tragédias, formado na poesia homérica e no contato com suas divindades quase sempre 

implacáveis. 

 Se o trágico lida com uma visão de mundo caracteristicamente homérica, na qual a 

prevalência do divino é esperada e percebida pelo homem em toda parte, mesmo 

incompreensivelmente, seu resultado não é outro senão a sua reafirmação mediante o culto 

piedoso – e, aqui, pode-se apontar o mecanismo básico da tragédia e o seu efeito religioso. 

Uma das acusações que pesa sobre Sócrates é a impiedade. O filósofo é julgado precisamente 

por sua descrença nos deuses da cidade, enquanto crê “em coisas numinosas, diferentes, 

novas” (Pl. Ap. 24b). Mas Sócrates só resolve discordar da revelação oracular depois de muito 

custo, profundamente convencido está, por “saber consigo mesmo”, de que nada sabe. Sua 

“arrogância” caracteriza, na verdade, aquilo que a posteridade identificará como 

“socratismo”: o valor do autoconhecimento. Nesse sentido, Sócrates age conforme o caráter 

que lhe é próprio: ele posiciona-se perante a sentença oracular do mesmo modo como 

efetivamente guarda posição, nos vários diálogos chamados “socráticos”, frente a qualquer 

um que lhe afirme algo ou se julgue sábio acerca de determinado assunto. O divino, portanto, 
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não escapa ao modo socrático de ser; a palavra divina, tanto quanto a opinião proferida por 

qualquer mortal, é objeto de questão e investigação do filósofo.  

 Nesse sentido, o caráter socrático, por assim dizer, acena para o valor da reflexão e da 

investigação, implicando até mesmo na recusa ao cego assentimento à autoridade divina. 

Submetendo à dúvida sábios notórios e, indiretamente, deus mesmo, a interrogação socrática é 

o que garantirá a verdade da fala do deus e sua compreensão pelo filósofo. Sócrates 

compreende que sua suspeita primeira – saber que nada sabia – não apenas não contradizia a 

revelação do deus, como expunha e confirmava a verdade dessa revelação. Sócrates constitui, 

assim, pela pena platônica, o paradigma de homem e de filósofo que, amparado por uma 

sentença divina, tem sua postura interrogativa ressignificada: não se trata mais de uma afronta 

impiedosa, e sim de uma aceitação dos proferimentos divinos, ou, em última instância, um 

serviço ao deus. E essa notável solução pode ser pensada sob o ponto de vista do tópos 

trágico. Na tragédia, a axiomática primazia da palavra e da vontade dos deuses é sempre 

confirmada pelos homens, imperando o desfecho punitivo. No caso da Apologia, é reservada 

certa distância entre humano e divino, como também se conserva a circunstância na qual a 

busca humana por contornar a divindade malogra e retroage pelo reconhecimento da verdade 

de seu oráculo.  

A noção de que a vida com sentido deve estar fundada no exame e na investigação 

incessantes (cf. Pl. Ap. 38a), encontra raízes no discurso trágico. Temos um caso exemplar 

que pode confirmar isso em Édipo-Rei, de Sófocles, em que a obstinada procura do herói pela 

verdade direciona toda a trama. A investigação edipiana enreda o inevitável final trágico, não 

sem tentativas de evasão. Da mesma forma, no drama filosófico, o herói persegue a verdade e 

seu enredo termina numa percepção trágica: a consciência da própria ignorância. O 

reconhecimento, por parte de Sócrates, da verdade da sentença oracular ocorre de maneira 

bela, se pensarmos nos moldes que ficaram mais tarde definitivamente configurados pela 

Poética aristotélica: o reconhecimento junto com a peripécia (cf. Arist. Po. 1452a23-34).43 

 O episódio de Delfos trataria da “transformação de Sócrates, de um refutador convicto, 

mas ainda tateante, num filósofo autêntico e pleno” e terminaria reconfigurando a “ideia 

mesma do divino” (Bolzani, op. cit., p. 160). Tais reformulações, mesmo que tributárias ao 

discurso trágico, servem bem ao projeto filosófico antitrágico de Platão na medida em que a 

natureza divina é essencialmente dotada de benevolência, o suficiente para ver, no desafio 

                                                           
43 Além desta, outras comparações nesse sentido são sugeridas por Bolzani no artigo referenciado. 
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socrático, a ocasião oportuna de possibilitar aos homens conhecerem-se a si próprios (dando-

se conta de sua ignorância), fazendo de Sócrates uma referência a ser imitada, e não um 

soberbo merecedor de repreensão. A um só tempo, Platão fornece um protótipo filosófico para 

a posteridade e uma concepção do divino inteiramente distinta em relação àquela da tradição 

homérica, da qual sucederia a poesia trágica. 

 A prosa platônica, como pretendeu-se apresentar aqui, constitui um esforço de 

delimitar o terreno filosófico das demais instituições de seu tempo. Para tanto, Platão 

polemiza com as variadas formas discursivas, como ocorre com relação à poesia, e empreende 

uma crítica direta aos efeitos sugeridos pelos discursos na mentalidade grega. É provável que 

o caráter dramático com o qual o filósofo reveste sua filosofia tenha como intento o alcance 

do leitor formado nessas circunstâncias conhecidas (na poesia, na sofística, na retórica), 

propondo-lhe discussões críticas acerca da tradição, mas mediante a ela. A Apologia é 

exemplar quanto aos usos que o filósofo grego faz de ingredientes da tragédia com vistas a 

conferir ao seu discurso, contudo, uma compreensão diversa das significações vigentes.  

Uma abordagem da obra platônica nesses termos não parece de todo descabida se 

pensarmos que o trágico é frequentemente incorporado como um tópos por outros discursos e 

formas literárias que não somente a poesia trágica. Nightingale (op. cit.), mencionada 

brevemente aqui, procurou demonstrar, inclusive, a forma multigenérica do diálogo platônico, 

que, assim como a comédia, opera, por exemplo, se apropriando da máscara trágica em 

determinados contextos dramáticos. Outro ponto que nos permite problematizar a ideia de um 

tópos trágico e sua apropriação por outras formas relaciona-se ao fato de os limites entre os 

gêneros discursivos não serem definitivos por si mesmos, sobretudo para aquele que cria – o 

poeta, em sentido amplo. Nesse sentido, é notável aquela constatação de Aristóteles de que 

toda arte que se vale do simples verbo, sob metros ou não, ou que, metrificada, mistura metros 

diversos ou serve-se de uma só espécie métrica, consiste numa arte que permaneceu 

inominada (Arist. Po. 1447b7-13). Todavia não haja denominador comum que permita ao 

Estagirita classificar os mimos de Sófron e de Xenarco e os diálogos socráticos, estão eles, em 

última análise, entre os exemplos de arte mimética. 

Até aqui, tratou-se de delinear o contexto da produção dos diálogos de Platão, suas 

influências possíveis, e as inovações que ressaltam sua singularidade dentro da produção 

literária contemporânea a eles. Nossa abordagem também buscou reconstituir, sumariamente, 

a discussão clássica acerca dos gêneros e formas literárias pré-filosóficas e contemporâneas a 

essa filosofia que acabou assumindo para si a prerrogativa de demarcar os próprios contornos, 
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firmando-se como uma modalidade discursiva na história do pensamento. Caberá, agora, 

pensar essa discursividade que se apresenta como nova e que requererá para si um meio de 

comunicação e uma linguagem tão novos culturalmente quanto ela própria.  

Se o seu modelo discursivo foi forjado tanto das formas dramáticas conhecidas quanto 

de uma prática oral específica que se estrutura pelo movimento alternado de pergunta e 

resposta, então, uma vez encaminhado à escritura, o diálogo platônico irá prezar, em certa 

medida, pela preservação do caráter investigativo e vivo. Aqui será importante pensar Platão 

mais como um inventor de certa forma discursiva do que o autor de uma doutrina filosófica 

acabada e transmitida com precisão sistemática. A essa parcela investigativa será importante 

agregar a discussão da forma dialógica enquanto uma solução possível encontrada pelo autor 

para o suposto conflito entre oralidade e escritura – um problema histórico e cultural que será 

abraçado por essa filosofia. Levando em consideração os apontamentos acerca das 

peculiaridades e consequências de um discurso escrito em relação ao discurso oral, possíveis 

de serem extraídos da própria obra platônica, tratar-se-á de propor a escrita dramática e 

dialógica como uma saída viável à preservação do caráter agonístico e vivo da discussão oral, 

lançando mão do registro escrito, contudo. 
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2. O DIÁLOGO PLATÔNICO É ESCRITURA 

 

2.1 Platão, entre oralidade e escritura  

 

2.1.1 A obra escrita de Platão: os Diálogos 

 

Platão deve ter escrito seus diálogos por um período aproximado de quarenta anos. 

Logo em seguida à morte de Sócrates (399 a.C.), teria ido a Mégara na companhia de outros 

socráticos, quando contava com cerca de 29 anos de idade. Nessa época empreendeu uma 

série de viagens, incluindo uma visita a Creta, outra ao Egito e ainda outra por cidades da 

Magna Grécia, o que rendeu-lhe contato com ambientes culturalmente variados e os mais 

avançados saberes de seu tempo, destacando-se a escola matemática de Cirene e o círculo 

pitagórico de Tarento, onde manteve contato com Arquitas, importante político e filósofo 

pitagórico, com quem estabeleceu amizade. No seu retorno a Atenas, e provavelmente entre 

os anos de 395 e 388, com pouco mais de trinta anos, Platão teria iniciado a produção escrita 

de seus Diálogos; são considerados dessa fase a Apologia de Sócrates, o Críton, o Íon, 

Êutifron, Cármides, Laques, Lísias, o Hípias Maior e o Hípias Menor, além do primeiro livro 

da República, o Protágoras e o Górgias.  

Depois de fundar em Atenas a sua Academia (387), assim denominada por situar-se no 

bosque dedicado ao herói ático Academo, Platão viajou pela primeira vez a Siracusa, onde 

governava o velho tirano Dionísio, e lá teria feito amizade com Díon, o cunhado do tirano, 

que ficara fascinado pelas ideias políticas de Platão. A corte de Dionísio, porém, teria se 

incomodado com as críticas realizadas por Platão, o qual se viu obrigado a regressar a Atenas. 

No período que vai de 387 a 367, quando deveria estar entre os 40 e 60 anos de idade, 

acredita-se que o filósofo tenha escrito os diálogos: Menon, Fédon, Eutidemo, o Banquete, os 

livros II ao X da República, o Crátilo e o Fedro. Sua volta a Siracusa ocorre a convite de 

Díon, então tio de Dionísio (o filho), que sucede a Dionísio (o pai). Díon solicita as 

contribuições de Platão para a realização de reformas na constituição política, e isso desperta 

suspeitas no sobrinho, agora receoso da relação do tio com Platão. Díon acaba se exilando, e, 

com dificuldades, Platão consegue retornar a Atenas. A esta altura, entre 365 e 361, já com 

mais de 60 anos, o filósofo teria escrito Teeteto, Parmênides e Sofista.  

Em 361, Dionísio procura convencer Platão a fornecer-lhe conselhos, em troca de 

anistiar o tio Díon que ainda estava exilado. Por amizade a Díon, e também na esperança de 
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poder empreender suas ideias políticas, Platão aceita realizar sua terceira viagem a Siracusa. 

Novamente, entretanto, é frustrado e, frente às discordâncias sempre maiores entre Dionísio e 

Díon, torna-se prisioneiro sob a ordem do tirano. Pela intervenção do amigo Arquitas, Platão 

consegue, finalmente, regressar a Atenas. Os eventos relacionados a essas viagens e a defesa 

oferecida por Platão de sua perspectiva política e filosófica são testemunhados na Carta VII, 

uma das poucas cuja autenticidade é reconhecida44, cujas linhas são dirigidas a amigos de 

Siracusa, certamente após a morte de Díon (353). No período que vai de 360 até sua morte, 

em 348/347, Platão, que tinha entre 70 e 80 anos, teria escrito, além da carta mencionada, os 

diálogos Político, Timeu, Crítias, Filebo e as Leis. Essa última e extensa obra é composta por 

doze livros e ficará incompleta. De acordo com Casertano (2011, p. 9), Platão teria, ainda, 

nesses últimos anos de sua vida, revisto e reescrito em parte todos os seus diálogos escritos.  

Como vimos, a obra de Platão, à exceção das cartas que teria escrito, é essencialmente 

dramática. Seus Diálogos, que somam quase trinta composições dramáticas45, enquadram-se 

perfeitamente naquele segundo tipo poético, proposto por Sócrates entre os gêneros básicos de 

composição, no conhecido contexto do livro III da República. Estruturados diversamente da 

narração simples (o primeiro dos gêneros poéticos), em que a voz narrativa não recorre à 

mímesis, os Diálogos de Platão compõem-se das palavras e discursos proferidos por 

personagens mimetizados, omitindo-se a voz do seu autor. Assim como ocorre em toda poesia 

dramática, cômica ou trágica, que “omite as palavras insertas pelo poeta entre os discursos 

deixando apenas o diálogo” (Pl. R. 394b), também a obra filosófica de Platão é 

essencialmente dramática, ao preço de a mímesis não poder jamais ser por ele dispensada, já 

que, enquanto autor de diálogos dramáticos, estaria o filósofo na mesma situação do poeta que 

se oculta (cf. ibidem, 393c). 

Outro ponto que não pode ser ignorado ao tratarmos dos Diálogos de Platão é o seu 

meio de exposição, ou aquilo que chamaremos de seu suporte comunicativo, o texto escrito. 

Platão foi escritor de diálogos dramáticos e serviu-se extensamente dessa forma de 

composição encaminhada à escritura, provavelmente não com vistas à sua encenação, como o 

                                                           
44 Uma discussão introdutória a esse respeito, bem como sobre outros aspectos notáveis da referida carta, pode 

ser conferida na “Introdução à Carta VII, de Platão” (Irwin in Platão, 2008, pp. 7-43). 
45 De acordo com Santos (2012, pp. 23-24), “Platão é autor de 26 (ou 27) diálogos, presumivelmente compostos 

ao longo de uns três quartos de sua vida (427 a.C.-347 a.C.), versando tópicos muito variados: culturais, 

políticos, científicos e propriamente filosóficos. [...] Com poucas exceções, cada diálogo é composto como uma 

unidade literária, uma narrativa ficcionada, mas não fictícia, na qual se reproduzem debates, por vezes 

investigações, inseridos num contexto dramático. [...] Três ‘diálogos’ são constituídos por discursos (Apologia 

de Sócrates, Menéxeno, Timeu). No entanto, a nenhum dos diálogos falta um enquadramento dramático 

definido”. (Grifo nosso.) 
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faziam os dramaturgos da tragédia e da comédia, mas certamente deve ter endereçado seus 

diálogos a um público de leitores, proporcionando-lhes, entre outras coisas, a imagem 

(mímema) de alguma experiência filosófica. A leitura dos diálogos poderia ser feita 

individualmente ou de maneira compartilhada num grupo, por um ou vários leitores em voz 

alta, cada um assumindo uma das vozes do diálogo, tanto para audiências restritas quanto 

abertas. Alguns desses encaminhamentos podem ser presumidos a partir da diegese mesma 

percebida em variados diálogos, nomeadamente naqueles em que o diálogo principal, por 

assim dizer, é todo ele uma leitura ou fruto de uma reconstituição narrativa, numa cena 

povoada de ouvintes, como fica claro nos prólogos do Teeteto ou do Banquete de Platão, ou 

quando o hábito da leitura em voz alta direciona-se exclusivamente a um outro, como aparece 

representado no encontro entre Sócrates e Fedro, no Fedro. De todo modo, a leitura de cada 

diálogo, como ela deve ser feita e seu encaminhamento mais adequado, não são 

especificações que aparecem determinadas pelo autor dos Diálogos.  

Uma vez encaminhados à escritura, porém, esses diálogos destinam-se, como todo 

discurso escrito, a certo tipo de comunicação entre autor e leitor, podendo alcançar qualquer 

tipo de leitor graças ao seu suporte.46 É evidente que Platão lançou mão da escrita como o 

suporte para suas composições dialógico-dramáticas ou dialógico-miméticas, mas isso 

esbarra, por sua vez, no problema que emerge de uma certa leitura de sua obra, pela qual se 

entende que o filósofo, grosso modo, tenha sido um crítico assaz importante da discursividade 

escrita e, por conseguinte, do ato de escrever, ao menos sobre alguns assuntos e sob 

determinados fins. Esse problema ganha contornos na modernidade entre os estudiosos de 

Platão, que quase sempre buscam escapar à polêmica originada das supostas restrições à 

escrita, localizáveis em momentos relevantes da obra do filósofo, bem como conciliá-las ao 

considerável uso desse suporte de comunicação pelo autor dos Diálogos. Aquilo que 

caracterizaria, na verdade, uma contradição, levará a percepções e consequências 

radicalmente distintas tanto em relação ao valor da escrita quanto sobre o uso que dela é feito 

pelo filósofo. Enquanto, para alguns, Platão teria visto na escrita um mal necessário, para 

outros a escrita seria um mal desnecessário. Outros, ainda, defendem que o uso platônico da 

escrita, sob a forma dos diálogos, está longe de ser um mal, e sua obra sequer seria atingida 

                                                           
46 Por suporte entendemos aqui, basicamente, uma superfície escrita, ou a escrita ela mesma, não apenas 

enquanto meio de fixação discursiva (um discurso inscrito ou gravado sobre uma superfície qualquer), mas 

também como meio de circulação, permitindo ao discurso rolar de mão em mão, como pode ser lido com clareza, 

e.g., na descrição do Fedro: “Uma vez escrito, um discurso sai a vagar por toda parte, não só entre os 

conhecedores mas também entre os que não entendem e nunca se pode dizer para quem serve e para quem não 

serve” (Pl. Phdr. 275e).  
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pelas críticas que emergem dela mesma, precisamente pelo uso que o filósofo faz da escritura, 

como veremos adiante.  

Antes de passarmos ao ponto seguinte, onde trataremos das diferentes propostas 

metodológicas ou hermenêuticas no tratamento da filosofia de Platão e de sua obra escrita, 

deixaremos claro que nosso trabalho se concentra na forma dialógica e dramática de sua obra 

escrita. Mesmo que aceitássemos a existência de uma filosofia platônica “esotérica” e diversa 

daquela que pode ser vislumbrada mediante o contato com sua obra escrita, dado nosso estudo 

sobre a forma escrita adotada por esse autor, fica claro que os objetivos aqui perscrutados 

limitam-se à apreciação do “Platão escrito”, não cabendo na presente discussão detalhar o 

legado da transmissão indireta de sua filosofia, nem a validade do “Platão não escrito”. Agora, 

se considerarmos que a maior parte da filosofia que chamamos platônica nos fora legada pelo 

próprio, ou seja, pela sua obra escrita, compreendida basicamente pelos seus Diálogos, e que 

às suas preleções orais, sua doutrina ensinada internamente à Academia, correspondem 

escassos fragmentos extraídos, sobretudo, dos comentários de discípulos diretos como 

Aristóteles, então, os escritos de Platão parecem superar, ao menos quantitativamente, os 

elementos dessa filosofia que estariam dispostos apenas indiretamente. Não pretendemos, 

assim, calcular, aqui, o que seria mais ou menos importante de ser considerado em se tratando 

das fontes da filosofia de Platão. A nós interessa tão somente pensar sua forma discursiva 

escrita, pela qual nos é sensivelmente exposta a verve dramática desse filósofo escritor. 

Além dos quase trinta diálogos, pelo menos treze cartas, das quais somente duas (a VII 

e VIII) podem ser tomadas como autênticas (cf. Brisson, 2008, pp. XIV-XVI), também 

compõem a produção escrita atribuída a Platão. A tradição, na verdade, nos transmitiu 

praticamente tudo o que Platão teria escrito, com o acréscimo, inclusive, de diversos escritos 

transmitidos em seu nome, mas que não seriam de sua autoria, sendo suspeitos desde os 

antigos. Ademais, sabemos que a obra platônica fora organizada pelo gramático Trasilos 

(também chamado Trasilo de Alexandria, um helenístico erudito), quem, no começo do século 

I d.C., dispôs os trinta e seis escritos em tetralogias, resultando, portanto, nove grupos de 

quatro textos, dos quais trinta e quatro compreendem o corpo dos Diálogos, mais um 

monólogo (a Apologia de Sócrates, texto não menos dramático, como vimos, e que não 

abandona o recurso à forma dialógica por completo), e ainda o conjunto das Cartas (cf. 

Trabattoni, 2010, p. 13).  

Como informou Diôgenes Laêrtios, em sua célebre Vidas e doutrinas dos filósofos 

ilustres (III, 56-60), a organização clássica dos diálogos de Platão por tetralogias seguiria 
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certa hipótese de Trasilos de que o filósofo teria publicado sua obra sob tal divisão, pois assim 

era comum entre os poetas trágicos. De fato, os poetas se esforçavam por inscrever uma peça 

em cada uma das competições dramáticas existentes – uma peça nas Dionísias, outra nas 

Lênaias, a terceira nas Panatenaias (ou Panateneias), e, por fim, um drama satírico no festival 

dos Quítroi. Ainda segundo Diôgenes Laêrtios, o mesmo Trasilos teria dito que os diálogos 

autênticos somavam cinquenta e seis, se fossem tomados de modo unitário cada um dos dez 

livros da República e os doze livros das Leis. Considerando a República e as Leis como duas 

obras, teríamos, ao todo, nove tetralogias. Também são atribuídos a Trasilos o duplo título 

que acompanha praticamente todas as obras, sendo o primeiro referente ao nome de um dos 

personagens e o outro ao assunto abordado. É interessante ainda a observação de que a 

primeira tetralogia de Platão desenvolveria um assunto comum às quatro obras, na tentativa 

de mostrar como deve ser a vida do filósofo. É curioso que essa não deve ter sido a única 

maneira clássica de organizar os escritos de Platão. Diôgenes Laêrtios (op. cit., III, 61-62) 

remonta a um gramático chamado Aristófanes, de Bizâncio, um agrupamento arbitrário dos 

diálogos platônicos em trilogias. A ordenação trilógica dos diálogos proposta por esse 

alexandrino abrangia, porém, somente quinze diálogos, deixando a outra parte sem ordenação 

(cf. Erler, 2013, p. 43). 

Desde a antiguidade parece haver sinais de alguma tentativa de listar os escritos 

apócrifos. Diôgenes Laêrtios (op. cit., III, 62) teria conhecimento do juízo crítico sobre, pelo 

menos, uma dezena de diálogos, cuja autoria platônica era usualmente rejeitada. Não se 

abordará neste trabalho, entretanto, a extensa discussão acerca da autoria das obras platônicas, 

que se encontra basicamente acordada entre os estudiosos que subsidiam nosso estudo, 

tampouco pretendemos reconstituir o debate acerca da cronologia dos diálogos, talvez ainda 

mais extenso e polêmico do que o problema da autoria (cf. Brandwood in Kraut [Org.], 2013, 

pp. 113-146; Erler, 2013, pp. 41-65) ou, ainda, do que o problema da datação dramática, 

aproximada à própria diegese dos Diálogos (cf. Benoit, 2015, pp. 121-171). Importa 

destacarmos que nosso objeto de estudo, a forma dos diálogos compostos por Platão, nos leva 

a pensar como o autor mobiliza, a um só tempo, a forma dramática (mimética) de 

representação literária e interesses filosóficos e metodológicos em termos de conhecimento, 

ou da transmissão de algum conhecimento, apostando numa interlocução entre a produção 

escrita resultante desse esforço e o público leitor/ouvinte destinatário desses escritos. 

Qualquer abordagem minuciosa da letra platônica, entretanto, deverá confrontar-se com os 

aspectos depreciativos da forma de comunicação escrita. O problema surgido da postura de 
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Platão como um profícuo escritor e as reprovações da discursividade escrita perceptíveis em 

sua obra definiram diferentes percursos seguidos pelos estudiosos e interessados em sua 

filosofia.   

É sobre esse problema que vão divergir os que rejeitam a exclusividade da obra escrita 

do filósofo para fins de compreensão de seu pensamento e aqueles que defendem estar 

concentrada na obra escrita, sobretudo nos Diálogos, tudo aquilo que o filósofo teria dado a 

conhecer. Os segundos admitem que os escritos comportem uma dimensão filosófica apenas 

exotérica, ou extra-acadêmica, destinada à circulação irrestrita, havendo Platão se resguardado 

de publicar uma doutrina filosófica interna (esotérica) à Academia, e, portanto, acessível 

apenas aos iniciados na filosofia. Os primeiros fariam a distinção entre aquilo que pertenceria 

ao pensamento platônico por excelência e aquilo que estaria contido nos Diálogos, 

reconhecendo, antes, na obra escrita de Platão, os gérmens de seu verdadeiro pensamento.  

 

2.1.2 Platão e os limites de sua obra escrita: a origem de uma divergência 

metodológica 

 

Platão foi, sem dúvida, um profícuo escritor. Como escreveu Schleiermacher (2002, p. 

28), em sua Introdução aos Diálogos de Platão, é natural que o leitor entendido comece a 

conhecer os pensamentos do filósofo a partir mesmo de suas obras, notória é a obra escrita 

com que o filósofo presenteou a posteridade. Deve-se, em grande parte, às ideias de 

Schleiermacher, teólogo e filósofo alemão da primeira metade do século XVIII, a defesa de 

uma leitura de Platão que privilegiasse os seus escritos dialógicos. Teria sido ele o primeiro a 

se posicionar mais claramente em favor de uma “autarquia do diálogo”, expressão cunhada 

posteriormente pelos opositores a esse método de leitura, que desprivilegiava a tradição 

apoiada na transmissão indireta. Ocorre que, paralelamente ao legado textual de Platão, a 

tradição teria conservado uma linha de transmissão oral, cuja reconstituição filológica os 

intérpretes se empenham por realizar, pelo menos desde o século XVIII. Partindo de 

passagens específicas da obra de Aristóteles, e de autores posteriores, que atribuíram a Platão 

uma coleção de asserções teóricas, estudiosos modernos argumentaram em favor da existência 

de um conjunto de princípios que conferisse forma a uma doutrina jamais exposta por Platão 

em seus escritos dialógicos, e que teria sido transmitida apenas oralmente aos seus alunos. 

Essa posição, que ainda se mantém como uma grande divisa na comunidade platonista, é 
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frequentemente cognominada por uma expressão extraída da Física de Aristóteles, 

relativamente às “doutrinas não-escritas” (ágrapha dógmata) (cf. Arist. Ph. IV 2, 209b14-15). 

As chamadas doutrinas não-escritas têm como principais inspirações a referida 

passagem da Física aristotélica e uma seção dos Elementos de Harmonia (39, 10), de 

Aristóxeno de Tarento, reforçada por testemunhos de Simplício (Comentário à Física), que 

fazem referência a uma preleção de Platão Sobre o Bem.47 As demais fontes usadas para 

postular a existência dessas doutrinas esotéricas estariam em autores posteriores, que, na 

maioria das vezes, somente ecoam os comentários de Aristóteles. Além dessas pistas 

extrínsecas à obra escrita de Platão, os pesquisadores modernos também costumam evocar as 

duas célebres passagens que problematizam a relação entre escrita e oralidade, surgidas em 

contextos relevantes da exposição platônica, sendo um de tipo dramático (Fedro, 274b-278e) 

e o outro de caráter epistolar (Carta VII, 340-345).  

É o excerto da Física, porém, que representa o testemunho mais importante sobre as 

possíveis doutrinas que Platão teria exposto oralmente e de maneira exclusiva aos alunos, não 

encontrando qualquer correspondência textual nos Diálogos. A partir da passagem aristotélica 

estariam ancorados todos os testemunhos posteriores. No passo IV 2, 209b14-15, quando o 

filósofo estagirita comenta a identificação entre matéria e espaço evocando uma leitura do 

Timeu, acrescenta, muito rapidamente, que Platão teria dito algo diverso “nas chamadas 

doutrinas não-escritas”. Vale notar, aqui, que Aristóteles não esclarece qual seria a novidade 

exposta por Platão fora dos escritos, nem descreve as circunstâncias dessa diferente 

formulação. Como observam Lopes e Cornelli (2016, p. 264), se esse testemunho faz, por um 

lado, uma referência explícita à existência de “doutrinas não-escritas”, por outro lado, deixa 

obscuro o conteúdo exato dessas doutrinas. A insucesso teórico dessa formulação da Física 

acabou levando alguns estudiosos a buscarem uma alternativa metodológica, consistente no 

preenchimento das doutrinas não-escritas com conteúdos extraídos de algumas interpretações 

aristotélicas de Platão; tratam-se de formulações resultantes do trabalho teórico de Aristóteles 

sobre elementos do pensamento de Platão que não aparecem registrados como tal nos 

Diálogos. O pressuposto metodológico adotado nesse caso seria o seguinte: [...] “quando 

                                                           
47 Simplício (490-560 d.C.), profícuo comentador de obras aristotélicas, no seu Comentário à Física, 

caracterizava a “lição” platônica Sobre o Bem, ou “os discursos sobre o Bem”, como “seminários não escritos” 

ou como “seminários não-escritos sobre o Bem” (cf. Lopes e Cornelli, 2016, p. 267). Já, ainda antes, Aristóxeno 

de Tarento (360-300 a.C.), tratando da importância de um escritor/orador estar sempre preparado para o público 

ao qual se dirige, assegurando-se do alcance e entendimento de sua exposição, menciona, curiosamente, como 

exemplo mal sucedido a famosa “conferência sobre o Bem”, afirmando tê-la escutado de Aristóteles, que 

costumava recontar aos outros essa palestra (cf. Lopes e Cornelli, op. cit., p. 268; Cornelli, 2016). 
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Aristóteles atribui a Platão uma determinada posição teórica que não está registada na sua 

obra escrita, isso significa que ela foi defendida apenas oralmente e, por isso, pode ser 

considerada uma doutrina não-escrita” (ibidem).  

A questão das doutrinas não-escritas acabou definindo os inícios da filologia sobre a 

obra e sobre o pensamento platônicos na virada do século XVIII, desdobrando-se por mais 

algumas gerações de estudiosos até resultados mais sólidos. Foram importantes, nesse 

começo, as hipóteses de Tennemann, expostas em seu System der platonischen Philosophie, 

de 1792, e as de Trendelenburg, em publicação posterior, Platonis de ideis et numeris, 

doctrina ex Aristotele illustrata, de 1826. Esses autores chamaram atenção para algumas 

provas, em Aristóteles, da existência de um pensamento pertencente a Platão, mas 

indisponível nas linhas dos Diálogos. A sistematização dessas intuições ganharia corpo, em 

1908, mediante o famoso estudo La Théorie platonicienne des Idées et des Nombres d’après 

Aristote, de Léon Robin. Pelo novo método, propunha-se analisar passagens da Metafísica de 

Aristóteles, sem, no entanto, buscar ponderá-las com os escritos dramáticos e dialógicos de 

Platão. O resultado mais evidente da aplicação desse método foi o conhecimento de um 

“Platão neoplatônico”, i.e., uma interpretação da filosofia platônica mais fortemente 

influenciada por formulações neoplatônicas (cf. Robin, 1908, p. 600 apud Lopes e Cornelli, 

op. cit., p. 272). E, um pouco mais tarde, em 1935, quando Robin teria buscado dar um 

tratamento comparativo das passagens “platônicas”, localizáveis em Aristóteles, com os 

próprios escritos de Platão, as conclusões levaram-no a desenvolver uma versão para a 

ontologia do filósofo ateniense aproximada, agora, do pensamento de Parmênides, cujo 

substrato encontra-se no testemunho aristotélico.  

Como comentam Lopes e Cornelli (op. cit., p. 272), esta “nova ontologia” acaba 

imprimindo uma percepção evolucionista ao pensamento de Platão, já que Robin propõe que 

as doutrinas formuladas por Aristóteles, originadas supostamente de ensinamentos esotéricos 

ou intra-acadêmicos, quando não expostas em confronto com a obra escrita conduzem Platão 

a desenvolvimentos neoplatônicos. Enquanto, se se busca um paralelo entre as mesmas 

passagens com referência aos excertos dos Diálogos, chega-se a uma ontologia mais 

parmenídica, portanto pré-platônica. O primeiro método de Robin, ao se afastar do Platão 

escrito, acabaria levando a uma leitura mais avançada (ou historicamente posterior) do 

pensamento do filósofo, como se indicasse que o Platão recebido indiretamente fosse mais 

maduro em relação ao Platão estudado diretamente nos diálogos, já que a segunda aplicação 
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do método, a que busca uma aproximação com o Platão textual, produz uma leitura mais 

próxima das origens teórico-ontológicas às quais se vincula esse pensamento. 

Representando uma visão um pouco mais conciliadora entre o “Platão esotérico” (oral) 

e o “Platão exotérico” (escrito), podemos retomar a tese de Jaeger, exposta nos Studien zur 

Entstehungsgeschichte der Metaphysik, de 1912. Esse estudioso das fontes do pensamento 

antigo chama atenção para a importância de se considerar os testemunhos indiretos, que não 

apenas os Diálogos, a fim de enriquecer o pensamento de Platão no que diz respeito a 

determinados aspectos, como as ideias e os números (Jaeger, 1912, pp. 140-141 apud Lopes e 

Cornelli, 2016, p. 273). Posições semelhantes a essa são manifestadas por Burnet (1914, pp. 

312-313) e Taylor (1926, pp. 503-504), para os quais, uma vez admitido o percurso histórico 

do pensamento de Platão, seria indispensável considerar o testemunho de Aristóteles, na 

esperança de, somando-se a ele, atingir uma visão mais completa dos alcances do pensamento 

platônico.  

As críticas ao resgate de um “Platão esotérico” via Aristóteles podem ser observadas 

inicialmente na obra inaugural de Paul Shorey, The Unity of Plato’s Thought (1903), sendo 

mais tarde resgatadas e aprofundadas nas formulações de Harold Cherniss. Este autor expôs 

sua tese em três conferências realizadas na cidade de Berkeley, no ano de 1942, vindo a 

publicá-las pouco depois, em 1944, mais detalhadamente, no importante Aristotle’s Criticism 

of Plato and the Academy. Nessa obra, o autor é enfático na defesa de que é fortemente 

impossível conferir qualquer validade filológica às fontes indiretas e extra-dialógicas como se 

fossem confiáveis para uma reconstrução adequada do pensamento de Platão. O autor 

argumenta que o testemunho de Aristóteles sobre Platão é sempre fadado a uma parcialidade 

suficiente para retirá-lo da mesma condição de um testemunho direto, pois sua formulação 

obedece a uma agenda filosófica particular, aplicando-se o mesmo à abordagem que o 

estagirita faz dos pensadores chamados pré-socráticos no primeiro livro da Metafísica.  

A posição de Cherniss (1966, pp. 59-60 apud Lopes e Cornelli, 2016, p. 274) vai 

sendo reforçada pelos seguintes argumentos: o texto aristotélico não pode ser tomado como 

documento fiel ao pensamento de Platão, por ser estar comprometido ideologicamente, i. e., 

Aristóteles é muito mais filósofo do que doxógrafo. Numa abordagem de Fink (2012, pp. 174-

196) sobre como Aristóteles teria lido os diálogos de Platão, vale notar que as considerações 

de Aristóteles sobre Platão seguem, evidentemente, um percurso unilateral, ou não dialógico; 

seu foco estaria muito mais nos argumentos filosóficos do que nos aspectos literários. Fink 

(op. cit., p. 174) observa, porém, que isso não deve nos fazer concluir que Aristóteles não 
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tivesse conhecimento das qualidades literárias dos escritos de Platão ou do potencial 

filosófico desses escritos. Além disso, em sua formulação do pensamento de Platão, 

Aristóteles parece fazer referência tanto a materiais escritos quanto a informações de outra 

natureza, não localizáveis facilmente na obra escrita. Isso dificulta que se verifique se ele está 

fornecendo uma interpretação de um diálogo específico ou se ele está remontando uma 

doutrina a partir do que ele acredita pertencer a Platão, afinal, sua única interpretação 

extensiva direta de diálogos consiste nas observações sobre a República e sobre as Leis em 

sua Política (cf. Arist. Pol. 2, 2-5; Fink, op. cit., p. 186).  

Como vimos anteriormente, Aristóteles foi o primeiro autor que sabemos ter-se 

referido aos diálogos socráticos escritos como uma forma literária mais ou menos bem 

definida, ou, em último caso, como um tipo de mímesis. Tal observação parece-lhe oportuna 

naquele momento de sua Poética, onde trata da diferença entre as artes miméticas segundo os 

meios. Os diálogos socráticos, entre outras artes, que empregam discursos em prosa, 

desprovidos de acompanhamento e de metro, oferecem certa dificuldade na definição (cf. 

Arist. Po. 1, 1447a25-1447b10). E embora Aristóteles tenha dado relevância à conjunção 

entre forma e conteúdo, como um dos aspectos influentes na persuasão da audiência (cf. Arist. 

Rh. 3, 1, 1403b14-18), isso mesmo não parece ter sido completamente observado em sua 

leitura dos diálogos platônicos. Seu foco nos argumentos, inclusive, mostra-se incompatível 

com posicionamentos dele próprio acerca de princípios salutares na interpretação poética, 

valorizando o cuidado crítico nessa matéria (cf. Arist. Po. 25, 1461a4-9), como chama 

atenção Fink (op. cit., p. 186).  

Não se trata, porém, de afirmar que Aristóteles desconsiderava a forma dialógica 

separando-a da filosofia de Platão. Fink (op. cit., p. 188) considera que Aristóteles, ao menos 

na leitura que realiza de Platão, revela-se pioneiro na metodologia de ler os diálogos e 

transcendê-los, admitindo que o diálogo exprime informações explícita e implicitamente, e 

considerando que eles, muitas vezes, sugerem sentidos ao invés de demonstrar soluções. É 

provável que o método de Aristóteles em reconstruir a teoria e os argumentos platônicos, 

distanciados de sua forma literária original, tenha como mérito o desejo de fazer render, a 

partir dali, os argumentos, encaminhando-os numa direção teoricamente mais produtiva, por 

assim dizer, configurando uma alternativa em relação a outra forma de interpretação, que 

também teria sido utilizada por seus colegas da Academia, para a compreensão de Platão: “a 

interpretação metafórica”. De acordo com Fink (ibidem), essa outra abordagem parece ter sido 

comum entre alunos da Academia em sua interpretação do Timeu e do mito da criação: 
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“Xenócrates, presumivelmente, e Espeusipo, possivelmente, interpretaram o mito da geração 

do universo, presente no Timeu, de uma forma não literal, a fim de evitar a alegação 

aparentemente impossível de que o universo é tanto gerado quanto eterno” (Tradução nossa). 

Essa abordagem não seria menos problemática, nem menos arbitrária, talvez, do que a 

maneira aristotélica de apresentar as teorias e argumentos platônicos, como se eles estivessem 

explicitamente dispostos no texto da forma como o estagirita os expressa. Em suma, parece 

que a leitura aristotélica dos diálogos de Platão não parece dispor de condições que nos 

permitam separar nela aquilo que advém do contato direto com a obra escrita de Platão e 

aquilo que seria fruto de sua atitude desprendida hermeneuticamente e filosoficamente livre. 

Isso torna também difícil discernir, por fim, o que sua interpretação contém dos ensinamentos 

não-escritos por Platão, que teriam sido transmitidos apenas oralmente ou internamente na 

Academia. E embora Aristóteles frustre as exigências dos que o procuram para uma 

reconstrução filológica mais precisa do pensamento filosófico de Platão, ele certamente 

deveria saber o que estava fazendo ao lidar com obras de Platão.  

Assim, parece lícito dizer que Aristóteles não teria sido insensível ao aspecto poético 

da forma dialógica, como também não foi ingênuo na sua apresentação dos argumentos. 

Talvez com algumas exceções, na opinião de Fink (ibidem), entre as quais as abordagens de 

passagens das Leis, do Timeu, do Sofista e do Político, além de uma interpretação referente à 

segunda parte do Parmênides, Aristóteles parece reconhecer nos diálogos, em geral, sua 

função protréptica (convidativa ou propedêutica) e “paradigmática”, no sentido dos diálogos 

fornecerem um modelo de conversa filosófica (cf. Fink, op. cit., pp. 182-185). Diante disso, 

Aristóteles parece não fornecer o suporte mais confiável de leitura e de interpretação de um 

diálogo platônico, ao menos se julgarmos relevante o ponto de vista que considera a forma da 

escrita platônica e não apenas as teorias filosóficas e argumentos que sustentam essas teorias. 

Então, por que seria um testemunho confiável para remontar à suposta doutrina de Platão que 

teria sido ensina apenas oralmente?  

 Talvez considerando todo esse problema que cerceia de dúvidas o testemunho 

aristotélico, alguns comentadores sugeriram que a base para sustentar a existência de uma 

filosofia de Platão extra-dialógica, e transmitida apenas oralmente, estivesse de alguma 

maneira indicada na própria obra escrita do filósofo. O Fedro e a Carta VII conteriam os 

autotestemunhos mais célebres de que Platão teria reservado aspectos importantes de sua 

filosofia ao espaço esotérico.  
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Ambos os textos podem ser lidos como as críticas mais contundentes da filosofia 

platônica à escrita e, ao mesmo, tempo, a revelação de certa valorização da discursividade 

filosófica que permanece oral. O protagonista do Fedro, por exemplo, colocando em causa o 

valor da escrita logográfica, representada pelo discurso escrito de Lísias, em posse do jovem 

Fedro, desde o começo da diegese, chama atenção para o caráter bastardo dessa eloquência 

(logográfica) que, desprovida do pai (seu verdadeiro emissor), sai a vagar entre leitores de 

toda sorte, prudentes e imprudentes, espalhando palavras sem responsabilidade, i.e., sem 

disposição para defender-se a si mesmo, se indagado por alguém (cf. Pl. Phdr. 275e-276a). 

Sócrates, aqui, também chama atenção para a outra espécie de discurso, referido como irmão 

legítimo daquele, e que é tido como melhor e mais poderoso por ser escrito na alma daquele 

que aprende, sendo ainda capaz de defender a si próprio, pois “sabe diante de quem convém 

falar e diante de quem é preferível ficar calado” (ibidem, 276a).  

A modalidade discursiva melhor e mais poderosa à qual se refere o protagonista do 

Fedro é a da oralidade, do discurso vivo e animado, distinto, portanto, do discurso escrito que 

pode ser considerado seu simulacro. Ambas as formas, enquanto formas de discursividade, 

seriam irmãs, distinguindo-se, porém, pelos seguintes aspectos: a efetividade pedagógica, pois 

uma forma é escrita tão somente na psykhé e a outra não; a abertura à interrogação e a 

habilidade da reposta, que é possibilitada pela oralidade e restringida pela escrita; e a 

“versatilidade pragmática”, que envolve a atenção sobre a audiência, o conhecimento do 

público perante o qual convém falar ou calar (cf. Lopes; Cornelli, op. cit., p. 269). O ponto 

que mais interessa, nessa passagem, ao debate acerca das doutrinas não-escritas é saber qual 

das modalidades discursivas empreendidas nessa fraternidade metafórica corresponderia à 

classe dos Diálogos de Platão. Os Diálogos se filiam ao irmão mais forte ou ao irmão mais 

fraco? São os Diálogos algo como a escrita logográfica em questão no contexto do Fedro, não 

passando de eloquência bastarda? Ou estariam eles mais sintonizados àqueles critérios que 

conferem mais força e efetividade à discursividade viva e animada da oralidade, a saber, a 

dimensão pedagógica, a abertura hermenêutica e a versatilidade de sua prática (como 

oposição à rigidez da escrita)?   

 Os defensores da existência de doutrinas não-escritas, e, portanto, transmitidas por 

Platão apenas oralmente, postulam a superioridade delas em relação àquilo que o autor expôs 

em seus Diálogos, ressaltando que o filósofo não teria confiado os conteúdos mais caros de 

sua filosofia a um suporte discursivo tão fragilizado quanto a escrita, cuja eficiência na 

transmissão de algum saber é apenas aparente (cf. Pl. Phdr. 275ab), chegando a partilhar do 
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mesmo inconveniente da pintura, o de conservar-se estático quando o conhecimento 

pretendido pelo filósofo não deveria se comportar assim (cf. ibidem, 275de). Por outro lado, 

há aqueles que tendem a admitir os Diálogos como representantes legítimos da filosofia de 

Platão, seja qual for a consistência dessa filosofia. Por essa perspectiva, a crítica à escrita não 

é de modo algum ignorada, mas o filósofo, embora revele-se consciente dela, assume o 

recurso à escrita como a uma espécie de “mal necessário”, que ou poderia servir de auxílio à 

memória dos que já foram iniciados no saber, do qual, ali, só possuiriam indicações sumárias, 

já que os melhores discursos escritos seriam “os que servem para acordar as lembranças dos 

conhecedores” (ibidem, 278a), ou então servisse a fins especificamente didáticos, i. e., 

discursos destinados ao ensino e pronunciados em vista da instrução. Tais fins didáticos, que 

se esperaria dos melhores discursos escritos, devem estar conformes àquela noção de ensino e 

instrução, recorrente em diferentes contextos dialógicos (e.g. Pl. Phdr. 278a; R. 518cd; Smp. 

175d), segundo a qual “todo aprendizado é sempre e somente um auto-aprendizado, um 

movimento espontâneo da alma que rememora parte de um saber perdido”, como formula 

Trabattoni (2003, p. 151), e que é corroborado pela teoria da reminiscência (cf. Pl. Men. 81d) 

e também pela metáfora da centelha que se acende na alma, presente na Carta VII, como 

veremos.  

Nesse sentido, o saber que a escrita veicula leva a apenas uma ilusão de aprendizado, 

uma vez que quem deposita confianças num conhecimento transmitido sob a forma escrita 

revela-se, como o jovem Fedro em relação ao discurso de Lísias, escondido sob seu manto (cf. 

P. Phdr. 228e), um tanto ingênuo, pois seria tolo aquele que acredita que a verdade possa ser 

contida, clara e profundamente, num livro, cujas palavras possuem um apelo não mais do que 

mnemônico. Diferente da expectativa inicial de Fedro, o conhecimento autêntico não se 

aprenderia pelo esforço de memorização, tendência comum aos discursos escritos que, uma 

vez fixados, são dados à repetição, mas seria, antes, alcançável pelo esforço de recordação, o 

que é possibilitado pela arte da dialética, entendida, aqui, muito mais como um movimento do 

pensamento e do discurso – um processo ou uma “maneira de compor e decompor ideias” (cf. 

ibidem, 266bc) – do que um pensamento ou um discurso que se estagnou. 

É seguindo nessa esteira de pensamento que é construída a argumentação de que a 

crítica à escrita sequer colocaria em questão o valor dos diálogos platônicos, pois seria 

precisamente a forma dialógica e dramática adotada por Platão o indicativo de sua recusa 

constante em tornar sua escrita filosófica algo que a filosofia não deve ser – rigidez e 

interdição do pensamento –, aproximando sua escrita do movimento apropriado à dialética e à 
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persuasão que deve acompanhá-la. Sobre esse aspecto, Trabattoni (2003, p. 144) observa que 

a fixidez da escritura seria negativa, não apenas por simular uma posse estável do saber, mas 

também por retirar ao ensinamento “aquela capacidade de persuadir que é própria da situação 

oral, em que o mestre vem ao encontro de dúvidas particulares do discípulo e as resolve de 

modo convincente”, tal como ocorre de modo paradigmático nas trocas de perguntas e 

respostas entre Sócrates, Símias e Cebes no Fédon, Adimanto e Glauco na República, 

exemplificadas pelo nosso comentador (cf. ibidem). Segundo essa perspectiva, os diálogos, 

embora sejam discursos encaminhados à escritura, parecem respeitar certos princípios da 

comunicação oral. Platão teria procurado em sua escrita não simular a posse estável do saber, 

lançando mão de uma representação sempre problematizante e ciente de suas fronteiras e 

provisoriedades, levando a discussão muitas vezes a aporias e/ou a relatos míticos, cujos 

efeitos parecem acabar expondo muitos mais os limites da argumentação do que encaminhá-la 

para soluções definitivas.48   

Nessa mesma direção, Cherniss (1944 apud Lopes e Cornelli, op. cit., p. 274), com 

respeito aos chamados autotestemunhos platônicos do Fedro (274b-278e) e da Carta VII 

(340-345), defendeu que, de acordo com o contexto do referido diálogo, os Diálogos não 

seriam afetados pela crítica à escrita, enquanto que, no caso da carta, as suspeitas sobre sua 

legitimidade colocariam em xeque sua validade enquanto documento capaz de fundamentar as 

doutrinas não-escritas. Essa teria sido uma das defesas mais enfáticas no sentido de 

reconhecer as fragilidades das fontes escritas, frequentemente utilizadas para firmar a crença e 

a pesquisa acerca de uma doutrina oral de Platão. Uma resposta a essa posição, porém, não 

tardou em ser apresentada. David Ross, propondo estudar com insistência a chamada “Teoria 

das ideias”, foi buscar suas bases mais sólidas na tradição da transmissão indireta, na mesma 

linha de Jaeger. Realizando uma leitura comparativa de passagens retiradas de Aristóteles e 

excertos dos Diálogos, particularmente das passagens que refletem a condenação à escrita no 

Fedro e na Carta VII, Ross buscou reforçar a hipótese de uma “nova ontologia platônica” que 

não estava detalhada nos Diálogos (cf. Ross, 1951, pp. 142-153, 206-224 apud Lopes e 

Cornelli, op. cit., pp. 274-275). Sua proposta teria sido a mais influente nos estudos que se 

desenvolveram na famosa Escola de Tübingen, na Alemanha, na segunda metade do século 

XX. 

 

                                                           
48 Essa hipótese da adequação da forma do diálogo platônico a uma concepção “não dogmática” da filosofia será 

tradada especificamente em nosso terceiro capítulo: “O diálogo platônico é filosofia”. 
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2.1.3 A Escola de Tübingen-Milano, a consolidação das doutrinas não-escritas, e as 

críticas a ela 

 

Formalmente fundada em 1959, a Escola de Tübingen tem como nomes de destaque 

Konrad Gaiser e Hans Krämer. A tese defendida pelo primeiro, intitulada Protreptik und 

Paränese bei Platon, e a Arete bei Platon und Aristoteles, defendida pelo segundo, marcam os 

começos de um dos movimentos mais influentes no sentido de dissolver os impasses 

filológicos formulados por Cherniss, que contestavam a viabilidade de se reconstituir uma 

suposta doutrina platônica ensinada oralmente. Tanto Krämer quanto Gaiser se articulam 

metodologicamente, esforçando-se por validar as referências escritas que assegurariam a 

possibilidade das doutrinas não-escritas e, do mesmo modo, empenham-se em estabelecer os 

conteúdos definidores dessas doutrinas. Seus trabalhos admitem os pressupostos já presentes 

em estudos anteriores, como os de Léon Robin, reforçando, por exemplo, a validade filológica 

daquela passagem da Física (IV 2, 209b14-15), onde Aristóteles, tratando de interpretar a 

identificação entre matéria e espaço a partir do Timeu, menciona que Platão teria chegado a 

dizer algo diferente “nas chamadas doutrinas não-escritas”. Além disso, apoiam-se igualmente 

naquelas menções às preleções que Platão teria ministrado acerca do Bem (Sobre o Bem), 

perceptíveis em comentários de Aristóxeno de Tarento, nos Elementa Harmonica, e de 

Simplício, no seu Comentário à Física, pois ambos testemunhariam a existência de um 

ensinamento oral em Platão.49 Outro pressuposto que vai se consolidar na pesquisa dos 

tubingueses consiste na consideração de que os posicionamentos teóricos atribuídos a Platão, 

especialmente por Aristóteles, e ausentes dos Diálogos, devem corresponder ao conteúdo 

dessas lições ensinadas apenas oralmente.  

As contribuições mais significativas que se seguiram a Gaiser e Krämer, nessa direção, 

vieram da Universidade Católica de Milano. Na metade da década de 1980, o professor 

Giovanni Reale publica a obra Per una nuova interpretazione di Platone, vindo a constituir 

um marco importante para o desenvolvimento dos estudos das doutrinas não-escritas, 

adotando estratégia relativamente nova, ao tentar demonstrar, por sua vez, não apenas a 

necessidade de se recorrer às fontes indiretas para uma efetiva reconstrução do pensamento 

platônico, mas detectar nos próprios diálogos os indicativos da precariedade de sua escrita, 

acusando-os de falhar na comunicação de uma doutrina bem definida e consistente. Desde 

                                                           
49 Uma relação completa das fontes do Sobre o Bem podem ser vistas em Richard (2008, pp. 277-316). 
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então, nos meios platônicos mais contemporâneos, convencionou-se designar como “Escola 

Tübingen-Milano”50 à grande representante do esforço colaborativo de desenvolvimento dos 

estudos em torno das doutrinas não-escritas. Do lado alemão, surgiu, ainda, Thomas Szlezák, 

cuja pesquisa aponta para a existência de certa estrutura inerente aos diálogos de Platão, tanto 

os de juventude quanto os de maturidade, pois teriam sido todos eles compostos em 

observância às diferentes condições da comunicação discursiva (oral e escrita), revelando as 

limitações da escritura em relação à oralidade. 

  A distinção traçada entre os esotéricos e os antiesotéricos, passando por León Robin 

e o eixo Tübingen-Milano, de um lado, e a linha teórica de Cherniss, de outro, pode ser 

entendida sem grandes dificuldades, considerando a diferença marcante entre as duas posições 

hermenêuticas. A discordância fundamental entre as perspectivas pode ser percebida, 

principalmente, com relação ao valor que cada uma das tendências irá conferir aos Diálogos 

escritos por Platão, pois, se os esotéricos entendem que os Diálogos devem estar incluídos nas 

críticas do filósofo à escrita, os anti-esotéricos acreditam que não. Outro ponto de 

distanciamento entre eles, igualmente possível de ser elencado, refere-se ao fato de os 

esotéricos vincularem o sentido máximo da dialética platônica (a arte de dar e receber 

discursos) à oralidade, enquanto os anti-esotéricos argumentam que a escrita dos diálogos 

acabou justamente contribuindo para dar corpo à dialética e à estreita relação desta com a 

conversa e com a forma dialogada, mesmo se valendo da escrita. 

É importante salientar que o maior atrativo da perspectiva esotérica continua sendo a 

articulação dos dois suportes de que lança mão e que parecem se ajustar perfeitamente: a 

tradição indireta e alusões identificáveis na própria obra escrita de Platão. Se a escritura 

platônica parece não satisfazer totalmente os contornos da doutrina que se busca nela, a 

tradição indireta seria, então, fundamental para esclarecer aqueles pontos que, no escrito, 

estariam obscuros. Assim, “à crítica da escrita corresponde a existência de uma tradição oral, 

às lacunas doutrinais presentes nos diálogos correspondem as doutrinas não escritas” 

(Trabattoni, 2003, p. 30). O inconveniente dessa perspectiva viria, contudo, de sua própria 

                                                           
50 Deve ser observado, aqui, que a determinação de uma agenda comum entre os estudiosos de Milano e 

Tübingen, embora encontre dificuldades, pois não temos uma formulação unívoca e definitiva a todos os 

comentadores modernos agrupados nesse eixo, a ponto, também, de o critério geográfico ser ariscado para dar 

conta desta tendência historiográfica ou filológica, pode-se, ao menos, propor como termo comum o esoterismo. 

Nesse sentido, seriam esotéricos os estudiosos seguidores do paradigma hermenêutico que, de saída, acredita ter 

sido mais autêntico o platonismo divulgado entre as paredes da Academia, do qual os Diálogos, seriam apenas 

imagens parciais e incompletas, destinadas a uma finalidade exotérica, mais adequadas à publicação (cf. Ferrari, 

2012, pp. 362-363 apud Lopes e Cornelli, 2016, p. 276). 
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interpretação como “esotérica”. Os expoentes da Escola Tübingen-Milano acabaram 

percebendo que a designação que lhes parecia adequada vinha acompanhada de questões, as 

quais, cedo ou tarde, deveriam ser enfrentadas. A perspectiva esotérica incomodaria não por 

envolver alguma exigência iniciática para o saber, a qual poderia ser percebida com certa 

simpatia, considerando o toque de distinção conferido pelo projeto pedagógico platônico, 

mas, principalmente, pelo fato de o tratamento esotérico supor, em níveis mais apurados, 

“uma superação no místico, ou seja, uma condição de efetiva indizibilidade”, como aponta 

Trabattoni (op. cit., p. 31). 

A saída dos esotéricos para tal impasse se configura em sua interpretação da suposta 

predileção platônica pela oralidade, que seria de caráter histórico e não filosófico. Assim, as 

reservas de Platão em relação à escrita se explicariam historicamente, i. e., pelas tendências 

aristocráticas que fariam parte do universo platônico ou de algum ideário distinto grego ao 

qual Platão se filiara. Aos poucos, a expressão “doutrinas esotéricas” foi incorporando um 

sentido menos problemático, na visão dos esotéricos, ao ser substituída pela expressão 

“doutrinas intra-acadêmicas”. Embora se argumentasse, também, que o momento histórico de 

Platão, caracterizado por um processo gradativo de introdução e divulgação da escrita, 

estivesse colocando a conservação oral do saber em desvantagem, e que, diante disso, o 

filósofo teria tomado parte numa discussão levantada no seio de sua própria cultura, 

preferindo desconfiar da eficácia do novo suporte discursivo, não foi essa a chave de 

raciocínio adotada pelos esotéricos. Sua hipótese sobre a preferência platônica pela 

comunicação oral permaneceu, contudo, histórica, e empenharam-se, nesse sentido, em 

demonstrar, sobretudo pelo próprio texto de Platão, os indícios da desconfiança em relação à 

divulgação irresponsável e irrestrita da escrita, desconfiança essa que teria orientado todo o 

percurso de Platão como escritor. Entre as consequências disso, os Diálogos passariam a ser 

lidos, agora, sem qualquer expectativa de neles encontrar o que seria mais caro ao seu autor.  

Ao sustentar a predileção platônica pela oralidade dentro de sua significação histórica 

e não filosófica, os intérpretes de Tübingen-Milano percebem que ela é fundamental para 

justificar o seu esoterismo intra-acadêmico, e, ao mesmo tempo, distanciá-lo de sua porção 

mística e avessa à clareza de comunicação. A impossibilidade de comunicar o que deve ser 

cognoscível contradiz os objetivos dos intérpretes esotéricos, já que reconstituir com clareza a 

doutrina platônica não pode deixar de ser exequível por eles. A objeção que se lançaria sobre 

os esotéricos, caso a opção platônica em não escrever sobre determinados assuntos fosse, na 

realidade, justificada filosoficamente, seria a de que não se poderia escrever sobre aquilo que 
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Platão considerava intraduzível pelos caracteres da linguagem escrita. Portanto, uma 

significação filosófica para o ceticismo de Platão com relação à escrita, comprometeria o 

projeto esotérico ele mesmo, por mais que também estivesse indicada a primazia do discurso 

que permanecesse na oralidade. Sobre tal objeção, Trabattoni (op. cit., p. 33) diz-nos o 

seguinte: 

 

[...] Ora, se a intenção de não escrever sobre determinado assunto fosse devida a razões 

filosóficas, a objeção não seria em nada ingênua mas totalmente coercitiva. Tomemos o 

exemplo de um autor de quem possuímos algumas obras escritas e, além disso, um 

manuscrito jamais divulgado, porque aquele autor, em uma carta, declara não se 

reconhecer nas ideias expostas neste escrito. Certamente não seríamos autorizados a 

usar a obra manuscrita como representativa de sua filosofia, mas, se tanto, apenas como 

testemunho histórico de um percurso equivocado. Mas, em relação a Platão, observam 

os tubingueses, encontramo-nos em uma situação totalmente diversa. Não temos motivo 

para dizer que Platão não reconhecesse como suas as opiniões que expunha oralmente, 

mas somente que não queria comunicá-las por medo de ser mal compreendido. Por isso, 

uma vez superados os prejuízos da época e do homem, desaparecidas as cautelas 

práticas que poderiam impedir o autor de expor-se de um certo modo, o estudioso 

moderno tem todo direito de catalogar como platônicas as ideias que encontra expostas 

na tradição indireta. Mas isso é defensável, bem entendido, apenas se a desconfiança 

platônica em relação à escrita não tiver um significado filosófico. 

 

 Nosso comentador, portanto, insiste em que, não obstante os tubingueses justifiquem 

sua interpretação esotérica sob condições temporais, permanece o limite de sua postura quanto 

às motivações filosóficas, também atribuíveis ao posicionamento platônico em relação à 

oralidade e à escrita. Uma das motivações para os tubingueses ignorarem esse problema 

funda-se no fato de pensarem o caso de Platão como algo semelhante ao de filósofos que se 

expressaram unicamente pela fala, e não escreveram, entre os quais, Pirro, Amônio, Arcesilau 

e Carnéades.51 Ora, dificilmente poderíamos tratar o caso de Platão e sua relação com a 

oralidade tão-somente como um caso de escolha circunstancial, correlativa às tendências de 

época, ou como resultado de um movimento histórico. Como vimos, Platão foi um escritor 

considerável, talvez um dos mais fecundos de seu tempo. Além disso, as reservas em relação 

à comunicação e ao ensinamento escrito são extraídas de sua obra escrita, e, uma vez mais, 

nos deparamos com a pertinência de a questão ser tratada também de um ponto de vista 

filosófico, e não a reduzindo à mera contingência histórica. Finalmente, parece fazer bastante 

sentido que as escolhas platônicas tenham a ver com as suas concepções filosóficas ou 

                                                           
51 De acordo com Trabattoni (op. cit., p. 34), “no caso dos céticos como Arcesilau e Carnéades o ato de escrever 

a sua filosofia contém problemas em nada triviais: há o risco de atribuir-lhes determinadas opiniões, enquanto é 

possível que não tenham desejado escrever nada, precisamente porque, como céticos, não queriam defender 

nenhuma posição em particular”. 
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metafilosóficas, isso porque Platão não legou à escrita um papel menor, dado tomá-la como 

uma forma de expressão de que pôde se servir largamente. E a presença, em sua obra, de 

reflexões acerca das condições discursivas da filosofia (e do ensino de filosofia) só reforçam a 

possibilidade de ele ter conferido à forma discursiva que adotou um sentido filosófico e 

refletido, para além de tendências historicamente dadas. 

 Quando se procura traçar outro paralelo, desta vez, entre as escolhas discursivas de 

Platão e Aristóteles, tal esforço, porém, tampouco escapa à exigência de abordar se o 

problema da relação com a escrita denota aspectos históricos e contingentes ou se se baseia 

em motivações teóricas e filosóficas. Sabe-se que a obra escrita de Aristóteles comporta, pelo 

menos, dois grupos distintos, a saber, seus escritos exotéricos, preparados sob a forma de 

diálogos para publicação, cujos exemplares desapareceram e não chegaram até nós; e os 

escritos esotéricos, que, em grande parte, chegaram até os dias atuais, tendo sido deixados 

pelo estagirita, porém, em condições mais ou menos inacabadas, sem que tenham sido 

publicados de fato, destinados, principalmente, à leitura e ao estudo intra-acadêmicos (cf. 

Trabattoni, op. cit., p. 34). Conjectura-se que os escritos exotéricos de Aristóteles, seus 

diálogos perdidos, coincidem, em seu exoterismo, com os diálogos escritos por Platão, 

enquanto sua vasta obra intra-acadêmica, cuja maior parte temos efetivamente contato, 

encontram correspondência nas preleções ministradas oralmente na Academia.  

Os problemas que se colocam a esse paralelo, aparentemente simples, entre as práticas 

discursivas dos dois autores, não podem ser ignorados, sob a pena de esconder o problema 

mais central em nossa abordagem: o posicionamento platônico em relação à escrita e à sua 

opção pela forma dialógica de escrita possuem uma significação teórica e filosófica. Como 

observa Trabattoni (op. cit., p. 35), a proposta comparativa desenhada entre os autores 

desconsidera que, no caso de Aristóteles, jamais houve restrição em escrever as doutrinas 

escolares, ao passo que, com respeito a Platão, não podemos dizer o mesmo, pois é sabido que 

o filósofo, em sua produção filosófica e acadêmica, nada escreveu além de diálogos 

dramáticos.52 Acrescenta-se a isso, ainda, as manifestações acerca da superioridade da 

                                                           
52 Não pode ser tomado como produção propriamente acadêmica o conjunto de cartas legadas pela tradição, cuja 

maioria possui autenticidade questionável, como já vimos. Embora elas sejam instrutivas e reflitam perspectivas 

sobretudo morais e políticas do filósofo, pode-se argumentar que sua motivação, seu alcance, além, é claro, do 

seu gênero literário, tornam-nas substantivamente diferentes dos Diálogos. Outros escritos foram atribuídos a 

Platão, como vimos no nosso primeiro capítulo; são epigramas e fragmentos líricos igualmente duvidosos e, 

possivelmente, estariam mais ligados à juventude do autor, não coincidindo propriamente com o período de sua 

vida na Academia ou com o mesmo período de produção filosófica (a escrita dos diálogos, que se inicia por volta 

do ano 395 e se estende até o final de sua vida, em 348/347, num arco de quarenta anos, portanto, como nos 

lembra, entre outros, Casertano [2011, p. 6 et. seq.]). 
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discursividade oral e as desconfianças dirigidas à escritura enquanto instrumento auxiliar à 

recordação e comunicação filosófica, posição jamais demonstrada por Aristóteles.53 Nesse 

sentido, o paralelo parece falhar, pois as relações com os discursos oral e escrito não podem 

ser equiparáveis entre Platão e Aristóteles, tornando difícil atribuir, nos dois casos, um 

significado meramente histórico e não filosófico.  

Em suma, é preciso dar-se conta do verdadeiro motivo pelo qual Platão teria sido 

levado a desconfiar da escrita e apresentar elogios à oralidade. E o motivo, como se 

argumenta contra os tubingueses, não deve ser reduzido a uma significação histórica e 

contingente, como se Platão apenas tivesse feito uma escolha eventual e arbitrária, apenas por 

não querer difundir suas doutrinas indiscriminadamente. A desconfiança em relação à escrita 

procederia, ao contrário, de uma compreensão filosoficamente fundada. Platão teria 

consciência da dificuldade que toda doutrina enfrentaria para ser verdadeiramente persuasiva. 

Seria cara ao filósofo a noção de que a verdade filosófica deve estar sempre disponível ao 

exame e à demonstração, ou seja, sempre aberta ao outro que se engaja em compreendê-la. É 

essencial para a verdade, nessas condições, a iminência do debate e a possibilidade de 

refutação, o que é incompatível, portanto, com doutrinas fixas e prescrições de ensinamentos, 

pois o verdadeiro conhecimento só pode se efetivar na interioridade da alma (psykhé) daquele 

que se sente, por ele, persuadido. 

Temos, por ora, em linhas gerais, uma abordagem que nos permite ir além da 

existência de um sentido meramente depreciativo da escrita e, por conseguinte, além de um 

sentido simplesmente positivo em direção à oralidade, a partir mesmo de contextos dialógicos 

específicos da obra de Platão. Como havíamos dito, pensar que a obra escrita de Platão 

coincide em alguma medida com o seu projeto filosófico exige, cedo ou tarde, que se 

apresente uma solução possível para o impasse que emerge da consideração da vasta produção 

escrita do filósofo e as críticas à possibilidade de a escrita apreender e comunicar com eficácia 

os objetos da filosofia. Como pudemos ver, embora haja, de um lado, aqueles que, animados 

                                                           
53 Vale notar que uma das poucas reflexões de Aristóteles com respeito à escrita pode ser conferida em seu 

Tratado da Interpretação (ou De interpretatione), um pequeno tratado que compõe o Organon, onde a escritura 

estaria para as palavras faladas, assim como as palavras faladas estariam para com as afecções da alma numa 

relação simbólica; ele, propõe, ainda, uma distinção entre a linguagem (oral ou escrita), que aparece sempre 

diversificada entre os homens, e as afecções da alma, que seriam invariáveis de homem para homem: “As 

palavras faladas são símbolos das afecções da alma (pathemata psychai) e as palavras escritas, símbolos das 

palavras faladas. Assim como a escrita não é a mesma para todos os homens, as palavras faladas não são as 

mesmas; mas as afecções da alma, das quais as palavras faladas são diretamente sinais (semeia), são as mesmas 

para todos, e as coisas de que as afecções da alma são semelhanças são as mesmas” (Arist. Int. 1. 16a3-6 in 

Marcondes, 2009, p. 24). 
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pela depreciação da escrita, procuram reconstruir uma doutrina supostamente platônica a 

partir de fragmentos da tradição indireta, que tenham sido originados de comunicações orais e 

privadas do filósofo, atribuindo aos Diálogos um papel menor nesse processo, há, por outro 

lado, aqueles que investem esforços na reconstrução de uma filosofia platônica, com relativa 

certeza, a partir mesmo daquilo que o autor escreveu (seus Diálogos), prescindindo de 

interrogar à tradição indireta, muitas vezes vista como fragmentária e, de alguma forma, 

aproximativa. A solução de Trabattoni (2003) parece deslocar a compreensão sobre o filósofo 

grego dessa bifurcação formada entre oralidade e escritura, indicando que o problema pode 

estar na própria natureza dúctil da filosofia concebida por Platão, por assim dizer, e não numa 

opção simples por esta a ou por aquela mediação discursiva. 

 

2.2 O saber escreve-se na alma  

 

2.2.1 Psicagogia, persuasão, Eros e escrita: a escritura dos Diálogos como esforço 

persuasivo dentro dos limites da escrita 

 

É importante ressaltar que uma das motivações principais do diálogo entre Sócrates e 

Fedro, no Fedro, é o interesse por discursos. É por esse interesse que Sócrates acaba sendo 

atraído pelo jovem até fora dos muros da cidade. Interesse que leva o filósofo a refletir junto 

com o jovem sobre “o que seja recitar ou escrever bem um discurso, e o que seja recitar ou 

escrever mal” (Pl. Phdr. 259e). A investigação, aqui, é dedicada igualmente a ambos os casos: 

oralidade e escritura. Seria tolo reprovar o discurso de Lísias lido por Fedro tão somente por 

se tratar de um discurso escrito. Deve-se antes saber qual a maneira mais adequada, tanto para 

pronunciar discursos quanto para escrevê-los, bem como identificar qual não é. Trabattoni 

(op. cit., p. 125) chama atenção sobre o fato de a questão colocada neste ponto não indicar que 

escrever discursos seja um mal por si mesmo, conquanto, fique claro, isso não poupe a escrita 

no caso dela não seguir os princípios corretos. A crítica de Sócrates, portanto, parece 

esclarecer que escrever não é, de saída, vergonhoso ou desonesto (cf. Pl. Phdr. 258d). O que 

irá marcar, então, a diferença entre as modalidades discursivas nesse contexto platônico é se 

tanto uma quanto a outra modalidade discursiva em jogo podem ser bem ou mal sucedidas em 

sua empresa. O discurso que mais vai se aproximar do verdadeiro conhecimento é aquele 

saber inscrito na alma, cuja fonte reside na memória viva e conhecedora, e não em discursos 

rígidos.  
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 De acordo com Cerri (2007, p. 99), a parte final do Fedro é dedicada a uma análise da 

escritura como meio de expressão e comunicação do pensamento (cf. Pl. Phdr. 274b et. seq.). 

A conclusão a que chega parece indicar que a escrita não é um instrumento muito adequado, 

estando em condição inferior ao discurso oral, cuja natureza “mais dúctil, e, por conseguinte, 

mais penetrante”, é devida à viva interação entre os participantes, proporcionada pelo contato 

dialógico. A oposição percebida em Platão entre comunicação oral e comunicação escrita 

parece se explicar pelo fato de que, uma vez entendido o aprendizado como um 

acontecimento da alma, espontâneo e interno a ela, de forma que nenhum dispositivo seria 

capaz de determiná-lo de modo previsível e mecânico, estaria em jogo dizer qual meio 

discursivo resultaria melhor no estímulo ao aprendizado, apresentando maior capacidade 

persuasiva – uma persuasão genuína, capaz de causar reflexão. 

É, aqui, que a comunicação oral acaba ultrapassando largamente a escrita, 

precisamente pelas capacidades que o discurso vivo e dialogado parece oferecer aos discursos 

filosóficos: a capacidade de adaptar-se às características de cada alma individual, devendo ser 

diferentes, portanto, em cada caso. Essa possibilidade parece ser admitida com alguma força 

no contexto dialógico do Fedro. Agora, deve-se ressaltar que o poder da palavra, visto como 

psicagogia, i. e., como a capacidade de conduzir as almas (cf. Pl. Phdr. 271cd) ultrapassa a 

competência meramente retórica. A retórica, enquanto arte (tékhne) de compor discursos de 

modo eficaz e mecânico, difere, por esse aspecto, da capacidade psicagógica, que leva em 

conta as circunstâncias da exposição dos discursos às condições anímicas de cada indivíduo.  

O retor ou orador, para ser completo, deve conhecer a psykhé (alma) à qual se dirige e 

pretende convencer, e tal conhecimento não está previsto na arte retórica como aponta o 

protagonista do Fedro. Para Sócrates, seu complemento deve vir da habilidade filosófica (cf. 

ibidem, 261a), que, afinal, revela-se dupla – retórica e psicagógica. Uma das críticas ao 

“meramente retórico” parte da consideração de que um bom artista nas palavras deve estar 

comprometido com o conhecimento da verdade, o que deve valer, aliás, para qualquer 

modalidade discursiva, oral ou escrita (cf. ibidem, 259e), sendo também exigida a capacidade 

de conhecer a audiência para bem conduzi-la (psicagogia): 

 

[...] Discursos bons são não somente aqueles que pressupõem o conhecimento da 

verdade, mas também aqueles que são capazes de conduzir a alma, isto é, de persuadi-la 

de modo estável e duradouro. Ou, antes, de certos pontos de vista, pode-se dizer que as 

duas condições são permutáveis: de um lado só quem possui o verdadeiro pode 

persuadir, de outro, só quem consegue ser verdadeiramente persuasivo pode, com isso, 

demonstrar conhecer a verdade. (Trabattoni, op. cit., p. 127.) 
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O defeito do retor, por conseguinte, não seria o de não possuir método, mas não saber 

persuadir com vistas à verdade, precisamente porque não está comprometido com ela. Se 

estivesse, seria ele um filósofo. Não é interesse do retor, em seu preceder técnico, distinguir a 

validade das opiniões, opondo verdade à falsidade, mas, tão somente encontrar combinações 

de palavras que sejam eficazes, por exemplo, na aprovação de uma lei, ou garantam a vitória a 

uma parte interessada num processo; ao passo que o filósofo perscruta uma verdade que, em 

todo caso, deve ser reconhecida como demonstrável, resultante de um compromisso pessoal e 

acordado em comum, ou que, além disso, esteja sempre disponível como o fim dessa busca. 

Isso afasta a filosofia da efemeridade dos interesses meramente persuasivos e, ao mesmo 

tempo, expõe a verdade filosófica perante uma exigência persuasiva que ela se obriga a ter, 

pois, do contrário, seria impositiva e sem qualquer necessidade de discussão, prescindindo, 

por fim, de qualquer trabalho dialógico ou dialético.54 

A importante relação sugerida entre a discursividade filosófica e a persuasão seria a 

principal demanda para que a filosofia permaneça, em boa parte e preferencialmente, no 

domínio da oralidade. Se o poder da palavra é entendido como poder de condução da alma, e 

se se admite que as almas estão inseridas em circunstâncias ou disposições sempre diversas, 

então: 

 

[...] a verdade filosófica deve estar sempre disponível para apresentar-se e expressar-se 

de maneiras igualmente diversas. Por isso não pode ser fixada em uma doutrina e não 

pode ser escrita, porque o escrito tem precisamente o efeito de fixar a palavra e torná-la 

definitiva. Se fosse possível distinguir, na palavra, a função de verdade da função 

persuasiva, então seria possível fixar a doutrina de um modo qualquer, mesmo mediante 

o escrito [...]. Parece, por isso, natural esperar que a preferência pela palavra oral, 

expressa nas últimas páginas do diálogo [Fedro], corresponda a essa exigência de 

ductilidade, de não fixar prematuramente em uma doutrina aquilo que não pode ser 

objeto de percepção clara e distinta, mas pode ser alcançado somente com o impulso de 

éros, ou com o fatigante e incessante trabalho da persuasão. (Trabattoni, op. cit., p. 135. 

Grifo nosso.)  

 

                                                           
54 Vale a pena, sobre esse ponto, considerar a aproximação que Trabattoni (op. cit., p 133) realiza entre a ciência 

dialética e o diálogo. Para esse comentador, no Fedro Platão estaria cuidando de indicar que a palavra filosófica 

comporta uma “cientificidade específica”, capaz de diferenciá-la da retórica em sentido amplo. Tal cientificidade 

teria, no entanto, seus limites naturais, “seja porque o conhecimento intelectual do objeto, ou da ideia, não mais é 

imediatamente disponível ao homem na sua condição encarnada, seja porque a dialética [...] não é entendida 

como ciência impessoal e objetiva, mas sempre indissoluvelmente ligada à dialógica, ou seja, deve levar em 

conta almas, indivíduos e seus condicionamentos”. A partir disso, mesmo que a diferença da dialética em relação 

à retorica permaneça grande, parecendo inevitável sua identificação com a ciência suprema –  o “coroamento das 

demais ciências” na República (cf. Pl. R. 534a-535e) –, Trabattoni insiste em que a dialética, na República, é 

frequentemente ligada ao ato de dialogar, de manter uma conversa e dirigir uma discussão, dando e recebendo 

discurso (cf. ibidem, 531e-532a). 
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A justificativa teórica e filosófica que se apresenta para a predileção da oralidade em 

detrimento da escrita, portanto, admite a importância de que se garanta um espaço dialógico, 

no qual os pensamentos possam ser contrapostos em sua busca pela verdade. Vale notar que o 

risco de transmissão de uma doutrina, como se ela fosse fixa e sua fixidez bastasse para ser 

apresentada sem discussões, atravessando, por isso, qualquer diferença de percurso 

comunicativo, qualquer singularidade de sua recepção, pode afetar igualmente a oralidade, 

considerando que muitos discursos meramente retóricos e sofísticos, cujas pretensões 

consistem em ludibriar a audiência pela exibição do domínio técnico, servem-se largamente 

de habilidades orais da oratória. Nesse sentido, poder-se-ia falar em usos da oralidade, já que 

a discursividade oral por si mesma não é o bastante para a comunicação filosófica, que, por 

não dever ser somente retórica, deve saber construir no espaço da oralidade muito mais do 

que uma exibição técnica e mecânica, visto que a verdade não pode ser, assim, transmitida. O 

valor da oralidade para a filosofia afirma-se na garantia do diálogo vivo, i. e., na salvaguarda 

das condições para uma conversa “onde o amor guia as permutas de um logos vivo – não 

nesta morte que a escritura constitui” (Rogue, 2011, p. 97).  

Eros55 representa, aqui, o impulso ou o estímulo decisivo para a prática da filosofia, o 

amor que mobiliza o indivíduo a querer saber – aquela quarta espécie de delírio (manía 

erótica), apontada, no Fedro, como a inspiração dos filósofos originada da visão de coisas 

belas (cf. Pl. Phdr. 249de) –, como uma espécie de princípio básico para o estabelecimento de 

uma pesquisa em direção à verdade, animando, nesse caso, aqueles que se investem juntos 

nesse processo, nesse esforço mútuo.56 Rogue (op. cit., p. 96) chama atenção para a 

                                                           
55 Como comenta, e.g., Trabattoni (2010, pp. 147-148), o conceito de éros (amor) revela, não apenas para Platão, 

“um dado essencial da natureza humana, ou seja, a sua dinâmica para a obtenção de um determinado objetivo. 

Em outras palavras, essa vontade pode ser chamada de ‘tensão’ ou ‘desejo’. [...] Nesse sentido, para Platão, o 

eros se liga intimamente à filosofia, porque o desejo que acomete a todos, de viver uma vida boa [por exemplo], 

nunca poderá ser realizado se pelo menos não tentarmos conhecer o bem: em outras palavras, não poderá ser 

realizado se não dispusermos nossas vidas em direção ao conhecimento”. Eros aparece, então, como o motor 

para isso. Não se deve esquecer que o percurso erótico rumo às ideias é descrito a partir da sensopercepção do 

belo nas coisas belas e de seu papel inspirador na busca ascendente rumo à ideia da beleza. A exterioridade 

sensível, porém, deve ser tomada apenas como um ponto de partida que não obscureça a forma inteligível da 

qual é somente aparência (ou partícipe). As palavras de Diotima retomadas por Sócrates no Banquete (211c), 

indicam que o processo dialético direciona-se à beleza em si, mas deve começar por aquilo que, aqui, é 

particularmente belo, não se perdendo de vista “aquele belo, fonte de todos os corpos belos”. 
56 A relação que o amor deve entreter com o saber – philía por sophía –, segundo uma concepção de filosofia 

tipicamente platônica (cf. Pl. Smp. 204b), supõe que o amor, enquanto ímpeto vital e desejo voltado ao belo e ao 

saber (pois entre as coisas mais belas situa-se a sabedoria), consiste naquilo que mobiliza quem se descobre 

carecente de beleza e de sabedoria. A verdadeira filosofia só poderia se efetivar nas conversas nutridas por esse 

desejo e por essa autoconsciência (daquilo que falta), e os diálogos verdadeiramente filosóficos devem proceder 

pela dialética, apresentada como uma arte (tékhne) capaz de cultivar discursos vivos. O amor impulsionaria, 

dessa maneira, as almas em sua passagem da visão da realidade do mundo para a contemplação/intuição das 
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importância de se pensar a relação entre amor e filosofia, presente em diferentes contextos 

dialógicos na obra de Platão, e o modo como é tratada a escrita no Fedro. Para esse autor, 

traçando tal paralelo, conseguimos compreender a depreciação da escrita, que, aliás, nos soa 

paradoxal, afinal, ela é apresentada tanto como auxílio à memória quanto entrave à 

rememoração (cf. Pl. Phdr. 274e-275a) – e a rememoração (anámnesis), como sabemos, 

parece tratar-se de um tópico essencial para Platão. Ademais, a verdadeira rememoração, i. e., 

aquela anamnese que constitui, de fato, conhecimento, resultaria, igualmente, de um desejo 

interno, espontâneo, erótico e, por tais aspectos, jamais imposto ou constrangido em direção 

ao seu objeto (saber). O alcance do saber filosófico, portanto, deve envolver desejo, atração e 

abertura. E, por abertura, entende-se a disposição sincera ao outro, devidamente expressa pela 

experiência dialógica orientada dialeticamente, ou seja, sem a imposição de uma das partes, 

deixando-se de lado o embate categórico de ideias, aquele que não visa ao crescimento mútuo 

e à boa discussão, como era mais apropriado às disputas erísticas dos sofistas e, portanto, 

diversa a dos filósofos (cf. Pl. Men. 75c-e). 

De acordo com Rogue (op. cit., p. 97), nas conversas nutridas por eros, a dialética 

seria como uma tékhne com a qual se semeia, na alma, discursos vivos, bem no sentido 

daquela metáfora proposta no Fedro (276e et seq.), onde os discursos comparados a sementes 

semeadas em terrenos férteis são capazes de produzir outros discursos, enquanto as sementes 

semeadas em almas inférteis não chegam a florescer. Animados pelo amor, os diálogos 

filosóficos diferenciam-se substantivamente das produções logográficas que, prescindindo da 

arte da psicagogia e da amistosidade, se apresentam como um saber fixo, sem se preocuparem 

com as características das almas que as receberão: o movimento dos lógoi que habitam o 

diálogo vivo e filosófico difere da rigidez do saber morto da escritura logográfica.  

O amor é aquele que faria a ligação da filosofia com a vitalidade, garantindo a 

realidade viva do saber, que não se transmite ou se apresenta fora da relação erótica; afinal, 

“que educação [paideía] melhor, de fato, que a relação erótica, onde as almas se encontram 

dialeticamente?” (Rogue, op. cit., p. 97). O pressuposto fundamental dessa questão parece 

remontar, por exemplo, àquela passagem do Primeiro Alcibíades de Platão (130de), na qual o 

diálogo filosófico é entendido como uma comunicação entre almas. Sócrates diz, ali, que, ao 

dialogar, serve-se de palavras e as encaminha diretamente à alma de Alcibíades; e, pouco 

                                                                                                                                                                                     
formas inteligíveis – o fim da dialética. Tal percurso é viabilizado dialeticamente porque a dialética exige a 

abertura a um outro, ou seja, o encontro entre duas almas interessadas ou inspiradas eroticamente. Essa 

investigação realizada num acordo mútuo de interesses tem sua melhor ocasião no diálogo vivo, por oposição ao 

saber que se assimilaria passivamente mediante escritos mortos. 
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mais adiante, completa com a sugestão de que o conhecimento de si, o cuidado de si e o amor 

de si são o conhecimento da alma (cf. ibidem, 130e-131a), o cuidado da alma (cf. ibidem, 

131bc) e o amor da alma (cf. ibidem, 131c), e não dos corpos.  

Entre os contrapontos à essa prática formativa, orientada eroticamente, com vistas ao 

conhecimento, produzida pelo diálogo dialético e pela influência psicagógica do mestre-

filósofo, estaria a prática do logógrafo-sofista. Enquanto esta prática usa indiscriminadamente 

o discurso escrito, aquela opta pelo âmbito da oralidade. A escrita do logógrafo-sofista, 

exemplificada pelo discurso de Lísias (cf. Pl. Phdr. 230e-234e), dirige-se ao sensível e 

esconde os interesses superficiais atrás de uma escrita que pode ludibriar a alma, deixando de 

conquistá-la pela e para a verdade. Por isso, Sócrates acaba desmascarando o discurso 

blasfemo de Lísias, que é repetido por Fedro como se, ali, estivesse uma verdade a ser 

apreendida de cor. Primeiro, Sócrates, invocando a inspiração das Musas (cf. ibidem, 237a), 

refaz o discurso por insistência do jovem Fedro, o qual, frustrado com as críticas do filósofo, 

exige um discurso melhor do que aquele (cf. ibidem, 236de). Sócrates, porém, limita-se a 

apresentar somente metade do argumento (cf. ibidem, 241d), com vistas a ressaltar o 

comportamento desequilibrado do amante, cuja amizade não é bem intencionada e visa apenas 

a saciar o apetite em detrimento dos progressos do amado. O filósofo discursa, nesse aspecto, 

na mesma direção da do logógrafo com respeito ao amor (cf. ibidem, 237b-241d), deixando de 

enumerar, no entanto, também as vantagens elogiosas ao que não ama.  

Depois de ter-se divertido, e, como se competisse com o discurso do logógrafo, tendo 

aceitado o desafio de Fedro para compor um discurso melhor, Sócrates arrepende-se de ter 

mantido do logógrafo o mesmo argumento básico de reprovação aos arrebatados por Eros. 

Suspeitando ter ofendido ao deus, Sócrates elabora um segundo discurso como palinódia (cf. 

ibidem, 244a-257b), cujo teor revela-se bem diverso em relação ao primeiro, tratando de 

discorrer sobre o valioso papel de Eros na formação filosófica, inspirando os amantes (manía 

erótica), a partir da visão da beleza, “único resquício de ideia conservado na realidade 

sensível” (Trabattoni, 2010, p. 159), a elevarem-se em direção à recordação da visão primitiva 

das realidades inteligíveis – a experiência mais pura do conhecimento, que teria ficado 

gravada na psykhé. Trata-se de um verdadeiro elogio ao papel do delírio provocado por Eros 

(e também por Afrodite) naqueles que se tornam ávidos de beleza e, por esta via, também de 
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conhecimento.57 A manía do filósofo consiste, pois, em aplicar todo o seu empenho em 

atingir o saber por suas próprias forças, i.e., valendo-se da reminiscência das verdades 

adormecidas na própria alma. Torna-se, assim, indiferente às muitas atividades humanas e, 

ocupado apenas com esse tipo de conhecimento, é visto muitas vezes como alguém fora de si 

(cf. Pl. Phdr. 249cd). 

 Daí a valorização, percebida em Platão, de um conhecimento que, neste mundo, se 

recorda na alma, por meio de um percurso de abertura dialógica (pela dialética), animado por 

Eros, e não por livros com pretensões de fixar e comunicar doutrinas. A recuperação de 

alguns resquícios de verdade, contemplados em outra vida, consiste no objetivo dos discursos 

filosóficos. A tarefa da filosofia é, assim, reparar a perda de uma verdadeira intuição 

intelectual, reacendendo na alma aquela “luz que se alimenta a si própria”, para usar a 

metáfora do conhecimento, pensada na Carta VII (341c) por Platão. A forma dessa tarefa é 

dada pelo exercício dialético com que se estimula a alma, esse processo de divisões e 

aproximações entre os elementos que compõem um conceito, essa maneira de compor e 

decompor ideias, de que Sócrates revela-se apaixonado (cf. Pl. Phdr. 266b). Esse processo 

deve ser aplicado incessantemente até a alma convencer-se a si mesma de que a 

multiplicidade pressupõe a unidade, e que as ações e o conhecimento humanos suspeitam uma 

realidade mais essencial. Encaminhando-se para a persuasão, a filosofia funde-se com eros, 

pois ambos, eros e persuasão, “desempenham a idêntica tarefa de preencher o hiato que separa 

o homem de um conhecimento racional totalmente transparente e completo” (Trabattoni, op. 

cit., p. 163). 

Como vimos até aqui, torna-se compreensível a desvalorização da escrita. No entanto, 

é preciso lembrar, também aqui, daquilo que diz Sócrates ao jovem Fedro acerca dos 

melhores discursos escritos (cf. Pl. Phdr. 278a), pois são admitidos se se referem a um saber 

presente em outro lugar que não neles próprios, i.e., se servem a fins didáticos, para acordar as 

lembranças já inscritas na alma. É possível que tal reconhecimento seja também, para Platão, 

uma delimitação para toda escrita com pretensões verdadeiramente filosóficas. E a escritura 

dos diálogos parece atender essas condições à medida que, ali, os discursos são mobilizados 

de modo a oferecer sentidos, ou tão somente indicar direções, sem a pretensão de comunicar 

um sistema fixo e acabado a quem se dispõe a sua leitura. Como observa Trabattoni (op. cit., 

p. 163), não por acaso Platão articula sempre em forma de diálogo o discurso filosófico. Para 

                                                           
57 “No território das coisas mais belas está o saber. Eros é desejo voltado ao belo”. (Pl. Smp. 204b. Trad. 

Donaldo Schüler.) 
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o comentador, isso se explicaria pelo fato de o diálogo não postular para si a tarefa de 

reproduzir a verdade, mas, antes, a tarefa “‘erótica’ e psicagógica de instigar na alma a 

persuasão, mediante a exercitação dialética”. Por isso, como veremos logo mais em nosso 

terceiro capítulo, os diálogos podem ser vistos, na verdade, como expressões miméticas de 

experiências filosóficas, capazes de estimular no pensamento atento tais experiências.  

O filósofo, que rompe com o mundo das aparências, seria também aquele capaz de 

levar outros ao mesmo processo, e esse parece ser o duplo movimento da filosofia aludido na 

Alegoria da Caverna, no início do Livro VII da República (cf. Pl. R. 514a-518b). O filósofo 

não se satisfaz apenas com a visão da ideia de Bem, sua atividade envolve também a tentativa 

de bem falar e bem educar, isto é, promovendo o entendimento mútuo e levando outros a 

perceberem que é possível superar o domínio das imagens e da crença. Parece lícito supor que 

esse segundo movimento, que propõe a volta do filósofo para o mundo ao qual teria dado às 

costas, leva-o a refletir sobre a comunicabilidade de seu saber, as condições de possibilidade 

de seu discurso, a viabilidade e o alcance de uma formação filosófica, os usos variados da 

linguagem nos processos formativos, os métodos apropriados e, finalmente, o uso correto da 

escritura, como escrever bem. É nesse sentido que se pode entender algumas vezes aquela 

predileção por uma forma de discurso como justifica, por exemplo, o personagem Euclides no 

Teeteto. A interlocução da conversa filosófica parece relevante nesse caso, onde Euclides se 

propôs a recontar uma conversa passada entre Teodoro e Teeteto. Suprimindo, contudo, a 

maneira narrativa em primeira pessoa como a recebera de Sócrates. Diz ele a Térpsion:  

 

[...] foi assim que escrevi a conversa. Sócrates não conta a história como ma contou a 

mim, mas está a conversar com quem dizia que tinha conversado. E nomeou o geómetra 

Teodoro e Teeteto. E, para que na escrita as narrativas não tivessem as partes que 

indicam os intervalos das conversas, sempre que Sócrates devia falar, em frases tais 

como “e eu disse”, ou “e eu afirmei”, ou ainda, no que respeita ao que lhe responde — 

“concordou” ou “não concordou” —, por isso, escrevi como se o próprio estivesse a 

conversar com eles, excluindo estas expressões. (Pl. Tht. 143bc. Trad. Carlos Alberto 

Nunes.) 

  

Nesse contexto dramático, a escolha de Euclides em recontar de maneira direta a 

Térpsion o encontro de Sócrates, ainda vivo, com o então jovem Teeteto, acompanhado do 

seu mestre de geometria, Teodoro de Cirene, aponta para uma opção metodológica. Terá ela 

alguma explicação? Por tal gesto, o autor parece ter tentado mostrar que sua opção pela forma 

dramática e dialógica fora uma opção que deve ser observada, pois tinha, pelo menos, 

consciência do outro método, o narrativo. Tendo tomado notas dessa conversa pessoalmente 
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com Sócrates, e estando em posse do livro que continha tais anotações, Euclides ordena, 

provavelmente a um criado particular, que leia o diálogo. Suas notas reproduzem 

dramaticamente um diálogo travado, como tantos outros, em encontros socráticos, não se 

distanciando da oralidade frequentemente atribuída a Sócrates, mesmo tendo Euclides lançado 

mão da escrita.  

A fim de ficar o mais próximo possível da palavra viva, a maneira como Platão se 

esforça para forjar uma escrita dialógica demonstra a observância cuidadosa das relações de 

interlocução de uma conversa filosófica. E isso, ele o fez do modo mesmo como retratou 

Euclides fazendo no Teeteto, quando suprimiu a forma narrativa para melhor mimetizar, ao 

seu ouvinte interessado, Térpsion, a conversa que soubera entre Sócrates, Teeteto e Teodoro 

(cf. Pl. Tht. 143b). A escrita é, ali, como em toda a obra platônica, colocada a serviço da 

reconstrução dramática de uma pesquisa filosófica. Será ela, pois, o auxiliar à memória de 

Euclides como um registro daquele que teria sido um valioso encontro, e que o vinha 

surpreendendo em fragmentos de lembrança. Platão situa, pois, no prólogo do Teeteto, um 

caso onde a escrita não corrompe, ao menos por completo, com a vida da memória nem deixa 

de lado a presença do lógos vivo, sobretudo se pensarmos que o diálogo escrito e remontado 

por Euclides é lido numa cena dialógica entre ele e Térpsion. É como se a atitude de Euclides, 

exposta no Teeteto, espelhasse a opção de Platão por nunca dizer, preferindo não se imiscuir 

nos seus textos, seja como personagem que narra diegeticamente uma situação, seja como 

autor-narrador dirigindo-se diretamente a um leitor. 

Já os textos escritos, à maneira dos retores e logógrafos, não deixariam de lado apenas 

a estratégia dialógica, estruturada basicamente por perguntas e respostas; eles funcionariam, 

também, em sua tentativa de fixar um conhecimento e de comunicá-lo, como ludibriadores de 

sua audiência, pois tendem a desconsiderar aspectos valiosos da psicagogia e da dialética, tão 

essenciais à consecução de um saber bem examinado e bem fundamentado. Não passariam, 

portanto, de algo como drogas (phármaka; singular phármakon) que confundem a percepção, 

impedindo um contato mais fundamentado com o verdadeiro conhecimento. Trata-se da 

porção danosa, contida no uso inadequado da palavra; a discursividade, porém, se usada 

corretamente (como deve ser pela via do discurso filosófico), pode ativar efeitos benéficos na 

psykhé, conduzindo-a a rememorar as verdades gravadas nela própria. A dupla possibilidade 

contida no uso dos phármaka pela medicina, seja como veneno, seja como remédio, cuja 

apropriação, em pontos importantes do Fedro de Platão, serve de metáfora para a dupla 

possibilidade do uso da palavra, será importante em nosso tópico seguinte, pois revela a 
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atenção requerida pelo próprio autor sobre as diferentes reações do discurso no processo de 

condução da alma. 

 

2.2.2 A palavra (oral ou escrita) como phármakon e as condições da anamnese 

 

“O phármakon e a escritura são, pois, sempre uma questão de vida ou de morte”, 

observa Derrida (2005, p. 61). O phármakon apresenta-se paradoxalmente tanto como 

possibilidade de cura e de remédio quanto de letalidade e veneno. De maneira análoga, o 

discurso e, por conseguinte, a escritura tanto podem auxiliar na iniciação ao saber, ou na 

conservação de um saber já adquirido, quanto podem impedir ou falsear a efetividade do 

saber, causando um conhecimento apenas aparente e superficial. A escritura só contribui para 

o conhecimento quando não o substitui, i.e., quando não retira do conhecimento filosófico seu 

caráter vivo e de busca permanente. A partir disso, vimos ser possível compreender a 

admissão da escritura pela filosofia de Platão, cuja fonte brota do filosofar socrático58, como 

um uso admitido apenas no sentido de a escritura não comprometer a atividade filosófica, pelo 

menos num dos seus aspectos fundamentais, qual seja, o do diálogo como oportunidade para o 

desenvolvimento da dialética. 

 O uso paradoxal da escritura por Platão liga-se não apenas ao fato de o filósofo ter 

escrito, afastando-se, assim, da oralidade socrática, ao mesmo tempo em que reproduziu, pela 

escritura, a atividade do mestre sob a forma de diálogos dramáticos, mas relaciona-se, de 

alguma forma, à comparação da escritura a um phármakon, revelando uma perspectiva 

complexa do autor acerca das condições de possibilidade de comunicação filosófica. Isso 

parece claro quando vemos problematizado (i) o registro discursivo da filosofia, (ii) como 

                                                           
58 Parece correto afirmar que a maneira socrática de fazer filosofia esteja essencialmente ligada, entre outras 

coisas, à oralidade e ao diálogo vivo. Sócrates, como se sabe, teria se destacado por sua habilidade oratória, 

tendo sido professor dessa arte, e proibido de exercê-la conforme lei baixada por Crítias durante o chamado 

governo dos Trinta, segundo Xenofonte (Memoráveis I, 2, 31). Além disso, não há nenhum escrito atribuído a 

Sócrates, até porque o filósofo jamais teria lançado mão, ele próprio, desse meio expositivo dos pensamentos, 

seja de si próprio ou de outrem. Diôgenes Laêrtios (III d.C.), que oferece as sínteses biográficas mais clássicas 

dos filósofos gregos, ainda na fase helenística, não indica qualquer obra que tenha sido escrita por Sócrates, ou, 

quando muito, apenas alude à colaboração do filósofo na composição de peças de Eurípides (cf. Diog. Laert. 

Vidas e doutrinas..., II, 5, 18), fornecendo, por outro lado, diversas indicações de famosas conversas entretidas 

por ele, ora em lugares públicos, como na praça do mercado de Atenas (cf. ibidem, II, 5, 21), ora em espaços 

privados, que renderam conversas não menos famosas, como a que fora recriada por Platão em seu Banquete, na 

casa de Agatão, também recordada por Diôgenes Laêrtios (op. cit., II, 5, 28). 
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esse registro se relaciona àquilo que é pretendido comunicar (os conteúdos da filosofia), e (iii) 

de que forma ele comunica.  

Em A farmácia de Platão, Derrida toma como ponto de partida o diálogo platônico 

Fedro, que fornece a questão central: qual o estatuto da escrita? É lícito ou ilícito escrever? A 

genealogia da escritura é apresentada mediante um relato mítico narrado por Sócrates a Fedro 

(cf. Pl. Phdr. 274c-275b). Nele, Theuth – o deus ao qual se atribuía a criação e a descoberta 

de muitas coisas como a ciência do número e do cálculo, da geometria e da astronomia, do 

jogo do gamão e dos dados – dirige-se a Thamous, que reinava sobre todo o Egito, para exibir 

a ele o seu mais novo invento, os caracteres da escritura, acreditando ter encontrado um 

instrumento de grande utilidade à memória e à instrução, o que será adiante replicado pelo rei. 

Vale notar, nesse ponto, que a escritura é anunciada como uma promessa farmacológica, isto 

é, um remédio, uma droga contra o esquecimento. Derrida (op. cit.) chama atenção para o 

sentido ambivalente do phármakon, que não parece jamais ignorado por Platão, pois o 

filósofo grego vale-se desse aspecto para pensar as ambivalências do discurso ele mesmo.  

A tradução do phármakon por remédio revela a intenção manifesta por Theuth que é a 

de “fazer valer seu produto”, e, para tanto, “faz girar a palavra em torno de seu estranho e 

invisível eixo e a apresenta sob apenas um, o mais tranquilizador, de seus polos” (Derrida, 

2005, p. 50; grifos do autor). Theuth está convencido de que sua criação é lucrativa, pois, ao 

mesmo tempo em que remedeia, acumula, repara o esquecimento e aumenta o saber. Mas esse 

é apenas o polo benéfico contido na palavra phármakon, que, por sua ambivalência, contém o 

polo de caráter oposto, o veneno, a droga capaz, por seu lado, de agravar o mal – o mesmo 

mal ao qual se pretendia solucionar, anunciando-se como remédio. 

O phármakon da escritura torna-se problemático, ali, porque visa à hupómnésis 

(rememoração, recoleção, consignação) e não à mnéme (memória). Essa foi a denúncia de 

Thamous com respeito aos efeitos da escritura, que, frustrando o entusiasmo de Theuth, 

disparou contra seu novo invento: ele constitui um phármakon (remédio e veneno) para a 

lembrança, mas, ao substituir o exercício ativo da memória (cf. Pl. Phdr. 275a), oferecendo 

em seu lugar uma espécie de “monumento”, decreta a morte da memória, retirando dela sua 

fonte vital e dinâmica – atividade anímica, a própria alma. O deus da escritura seria, portanto, 

o deus da paralisia e da morte59, pois sua invenção acaba substituindo a palavra viva pelo 

                                                           
59 No Fedro, as relações entre morte, phármakon, escrita e divindade aparecem bem antes do mito de Theuth. A 

ambivalência do phármakon como algo mortal e, ao mesmo tempo, ligado a alguma força divina é figurada 

desde o prólogo do referido diálogo, quando, em direção ao rio Ilisso, o jovem Fedro lembra a Sócrates do rapto 
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signo morto, destituindo a fonte imortal do lógos, dispensando o falante, tornando o discurso 

errante e alheio à presença daquele que é seu pai, conferindo à discursividade a 

impossibilidade de responder por si, “como uma escultura ou uma pintura inanimada etc.” 

(Derrida, 2005, p. 42). 

Podendo apresentar-se ora como remédio ora como veneno, levando a efeitos 

benéficos ou maléficos, é preciso saber lidar com a discursividade, então, como com um 

phármakon. Aqui, vale a pena referir uma passagem do Sofista, na qual também é mencionada 

a dualidade dos efeitos, desta vez, associados à aplicação do discurso refutativo, apontado 

como o tratamento mais eficaz na purificação das opiniões errantes: embora cause mal-estar 

no primeiro instante frente à consciência do não saber, tão logo o paciente se desfaça das 

opiniões que lhe cerravam as vias do ensino, percebe quão boa é a sensação de ser levado a 

produzir um conhecimento mais autêntico (cf. Pl. Sph. 230b-e). De efeitos benéficos e 

maléficos, porém, Derrida (op. cit.) convida-nos a irmos um pouco mais além da duplicidade 

de sentido do phármakon; precisamos saber ler as camadas do texto platônico. Seguindo a 

leitura do problema proposta pelo nosso comentador, temos, de saída, a advertência de que 

Platão não vai meramente condenar a atividade do escritor. No caso do diálogo Fedro, ele 

propõe a escritura como um jogo que se pretende nobre, merecendo, por isso, cautela.  

Pretendendo-se passar por um remédio, o produto da escritura atrai sobre si o aspecto 

de racionalidade e o indício de cálculo, atributos apropriados à ciência médica e à técnica 

terapêutica, enquanto afasta, na mesma medida, qualquer traço de magia que possa acusar 

nele vaga previsão e ocultismo. A objeção do rei Thamous torna visível o polo oculto na 

apresentação de Theuth. Suspeitando que a valência do phármakon possa se inverter, e aquilo 

                                                                                                                                                                                     
da princesa Orítia, filha de Ereteu, antigo rei de Atenas, por Bóreas, o deus do vento norte. Segundo contam, o 

caso teria ocorrido naquelas imediações e, de acordo com Sócrates, o local seria marcado por um altar dedicado 

ao deus Bóreas, bem onde costuma-se atravessar para o templo de Agra (cf. Pl. Phdr. 229c). Uma das 

interpretações do mito informa que Orítia estaria brincando por ali com a ninfa Farmaceia (Pharmakeía) até ser 

arrebatada por Bóreas (cf. ibidem). A presença de Farmaceia nesse obscuro desfecho (um misto de queda e 

arrebatamento) sinaliza e faz referência ao problema da ambivalência do phármakon, o risco que constitui seu 

uso e o seu poder de atração. Vale notar que o discurso escrito por Lísias é visto por Sócrates, no começo, como 

uma droga tão poderosa que possibilita até mesmo arrastá-lo para fora dos muros da cidade, como se conduz 

uma rês faminta acenando-lhe um fruto ou ramo (cf. ibidem, 230de). Parece lícito afirmar, depois disso, que 

também as brincadeiras com o phármakon fazem com que Orítia seja levada tanto em direção aos deuses quanto 

para junto da morte – “Por seu jogo, Farmaceia levou à morte uma pureza virginal e um íntimo impenetrado” 

(Derrida, op. cit., p. 14). Assim como Bóreas arrebatou a princesa para junto dele, Sócrates e Fedro também 

parecem “raptados” por um poder sobrenatural. Essa impressão pode ser reforçada quando notamos que o lugar 

escolhido por Fedro para lerem o texto de Lísias é junto a um arvoredo, que, a julgar pelas imagens e oblações 

ali presentes, tratar-se-ia de um local consagrado às Ninfas e ao deus-rio Aqueloo (cf. Pl. Phdr. 230bc). A 

ambivalência do phármakon, portanto, é assinalada desde o começo do diálogo sob os caracteres da morte e do 

encantamento (divino), do natural e do mágico. 
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que seria um auxílio medicamentoso acabe causando a consumação de um mal, o rei egípcio 

atinge, sagaz, a potência oculta da escritura, seu polo ameaçador e perigoso, e, ao mesmo 

tempo, mágico e ludibriante. A promessa de estancar a perda de memória e a garantia de 

fixidez e de retenção do conhecimento, mediante signos gráficos, não podem, pois, constituir 

senão no amortecimento da mnéme (a nossa faculdade de aprender), bem como a retirada do 

conhecimento de sua residência original (a alma), onde sua atividade é incessante e viva. Com 

a escritura, trata-se de deslocar o conhecimento da alma para uma instância externa (os livros 

escritos), onde o saber entra em repouso e o lógos fica retido em caracteres mudos. O saber 

verdadeiro, ao contrário, deve constituir-se num outro terreno – o terreno da dialética, da 

conversação amistosa e do diálogo. 

Para Derrida (op. cit.), deve-se reconhecer que Platão trata todo phármakon sob 

suspeita. Parece que a boa intenção no uso do phármakon não o libera da desconfiança, pois 

seu caráter ambivalente não permite que ele seja tomado como apenas benéfico. “Não há 

remédio inofensivo” (ibidem, p 54), e a acentuada suspeição platônica parece se explicar por 

duas premissas: o polo benéfico do phármakon não o impede de ser doloroso e, para além 

desse inconveniente, ele é essencialmente artificial. Retomando uma concepção que aparece, 

por exemplo, no Protágoras (354a), nosso comentador observa que, ali, Platão dispôs “os 

phármaka entre as coisas que podem ser ao mesmo tempo boas (agathá) e penosas (aniará)” 

(Derrida, op. cit., p. 54.). Com relação à artificialidade do phármakon, Derrida recorda-se de 

uma analogia proposta no Timeu (89a-d), segundo a qual a doença natural é comparada a um 

organismo vivo, por se desenvolver organicamente, isto é, de acordo com as próprias regras 

de funcionamento. Nesse sentido, o phármakon contraria a vida natural ou, ainda, a vida da 

doença. E sua ação artificial e coercitiva sobre uma doença pode desencadear efeitos ainda 

mais danosos do que o ordinário inicial, ao qual era visado combater. Aqui, Platão se alinharia 

à tradição médica grega de seu tempo e, sobretudo, à escola de Hipócrates, da ilha de Cós, 

como também é ressaltado por Derrida (cf. ibidem). Platão teria acreditado na vida natural e 

no desenvolvimento normal da doença em oposição à ação forçada do phármakon, que pode 

apenas deslocar o problema ou mesmo irritar o que é diagnosticado como um mal.  

Seja como for, essa visão parece corroborar sobremaneira a analogia escritura-

phármakon. Alegando fazer um bem por suprir a memória, a escritura parece aprofundar o 

problema, pois compromete a efetividade do saber, i.e., a consistência interna do aprendizado, 

ao diminuí-lo quando consolida a hupómnésis – manifesta por uma dependência, ou por uma 

fraqueza da memória, notabilizada pelo recurso à anotação de memórias – em lugar da mnéme 
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– o uso mesmo da memória. A artificialidade da escritura está, assim, para a mortalidade da 

memória como a naturalidade está para a vitalidade da memória. Se pelo aspecto artificial o 

phármakon é sempre um agente de fora, entende-se por naturalidade a garantia de uma força 

interna e espontânea. Remonta ao Górgias (479b), a noção platônica de que tanto a saúde do 

corpo quanto a virtude da alma procedem sempre de dentro deles mesmos (de dentro do corpo 

e de dentro da alma), e nunca de fora. Nessas circunstâncias, o phármakon não representaria 

senão aquilo que “agindo como o próprio fora, não terá, jamais, virtude própria definível” 

(Derrida, op. cit., p. 57).  

Pela natureza externa de sua intervenção, o phármakon acaba sendo ainda mais 

facilmente identificado com a escritura, que também intervém de fora, constituindo um 

auxiliar para a rememoração e um obstáculo à memória original, i.e., um meio prejudicial 

para a anamnese interna. Por outras palavras: antes de promover uma instrução efetiva, cuja 

fonte deve ser a própria alma, a escritura oferece uma falsa instrução, um saber que é apenas 

externo e aparente, por isso, conforme Derrida (op. cit., p. 58), “a escritura é essencialmente 

nociva, exterior à memória, produtora não de ciência mas de opinião, não de verdade mas de 

aparência”. Precisamente pela ambivalência de sua eficácia, o phármakon consegue jogar com 

a aparência fazendo o veneno parecer remédio, e o falso parecer verdadeiro. É essa potência 

ambígua que orienta o jogo do saber – entendido como a própria sofística –, de que a escritura 

se apresenta como portadora, na diegese do Fedro.  

 A instrumentalização do discurso operada pelo logógrafo, distanciando a palavra de 

sua função de verdade, tal como insinua Sócrates, coloca esse tipo de escritor em condição 

semelhante à do sofista, cujos compromissos não envolvem a verdade. Este acaba sendo, 

aliás, o temor que os homens mais zelosos têm, ao escrever discursos e deixá-los à 

posteridade, o temor de serem confundidos com sofistas, como é recordado pelo jovem Fedro 

(cf. Pl. Phdr. 257d). O modelo de educação dos sofistas funda-se na promessa de 

comunicação de um saber rentável, sólido e acabado, o que parece corresponder à expectativa 

do aprendiz diante da escritura. O discurso filosófico, por sua vez, não deve apresentar-se 

como um transmissor de memórias (monumentos), à maneira dos logógrafos e sofistas que, 

em aparência, prometem repassar o conhecimento, como se este pudesse ser meramente 

transmitido de fora para dentro. O texto platônico indica, assim, que a aproximação com o 

verdadeiro está em resguardar a reflexão em lugar de uma memorização pela repetição de um 

conteúdo externo (texto escrito). Só a reflexão pode fazer com que a alma, por si mesma, 

encontre o verdadeiro e, efetivamente, rememore.  
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Se a verdadeira anamnese é o alcance de uma memória original, ou seja, a intuição 

interna de verdades contempladas outrora pela psykhé e adormecidas dentro dela, quando de 

sua incursão no mundo da matéria e das aparências, e se tal alcance só é possível mediante um 

esforço interno e gradativo de superação dessas aparências, então a memória original não 

pode ser meramente transferida por um outro (externo). A anamnese da verdade (visão 

primitiva das formas) parece, antes, um acontecimento pessoal, intransferível, e, se for o caso, 

conduzido por um interlocutor preparado na arte dialética, o qual deve estar igualmente 

inspirado amorosamente na busca da verdade. A alma, nesse sentido, só se recordaria das 

visões que ela mesma tivera. A escritura, mesmo sob a pretensão de recordar na alma as 

visões originais da verdade, apresentando-se como um remédio à memória, pode causar o 

dano a esse órgão do conhecimento. Pois, poderia o jovem aprendiz se entregar aos saberes 

escritos, esquecendo-se de, pelo cultivo dialético, obter os conhecimentos escritos em sua 

própria alma. Os discursos apreendidos dos livros podem acabar sendo tão somente decorados 

(como se esforçara Fedro no começo do diálogo homônimo), não constituindo 

necessariamente conhecimento ou uma reminiscência efetiva. A escritura é, por esse aspecto, 

uma falsa reminiscência, pois possibilita um conhecimento aparente, enquanto o inteligível só 

é atingido na interioridade da alma. O conhecimento advindo da dialética e da inspiração pelo 

amor são, pois, mais belos e mais vivos do que aquele proveniente da letra morta da escritura.  

Fedro, ao ser encontrado por Sócrates, estava à procura de reter na memória aquilo que 

retinha sob o manto. Essa imagem dramática revela uma postura relativamente comum frente 

ao conhecimento, e contrária aos princípios do aprendizado filosófico figurados em Sócrates; 

segundo as expectativas de Fedro, o conhecimento “de fora” deverá ser interiorizado quando 

for apreendido de cor. O problema da escritura relaciona-se, nesse ponto, ao problema do 

“saber de cor”. O conhecimento livresco, o uso cego das palavras (aqui, semelhante à 

manipulação descuidada das drogas), e a operação mediante receitas decoradas, constituem 

um modo superficial de conhecer, distanciado dos seus objetos, opondo-se à verdadeira 

medicina, que deve estar fundada na ciência – a intimidade do saber com seus objetos –, como 

é advertido a certa altura do Fedro (268c), observa Derrida (op. cit., p. 18).  

 Além do caráter de phármakon da escritura, capaz de remediar as dificuldades da 

memória e auxiliar a instrução (cf. Pl. Phdr. 274e), a analogia que se opera no Fedro entre o 

livro e a droga se explicita, também, pela entonação de desconfiança, tanto quando se trata de 

um quanto quando se trata do outro. Se o saber dado aos livros é estranho ao saber vivo 

conduzido pela dialética, a eficácia obscura do phármakon, que opera pelas vias do incerto e 
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da mera repetição de fórmulas, acaba sendo estranha à ciência da medicina. A verdade 

inoperante comunicada pela escritura encontra-se distante da verdade a ser alcançada pela 

dialética, tratando-se de uma oposição entre um saber que se repete e um saber que se 

reconhece: o primeiro dispensa a dialética e o segundo não deve ser atingido por recitação 

repetida, como se bastasse decorar para saber. Uma das acusações que pesará sobre a escritura 

é precisamente o fato de ela repetir, sem o caráter de abertura que deve constituir todo saber. 

O estatuto de verdade da escritura é, portanto, a “não-verdade”, o falso conhecimento, 

residindo nisso seu parentesco com o mito, cuja transmissão se opera pela repetição da fábula 

e por sua decoração (fixação). 

 Esta é outra variante da crítica à escritura no Fedro: a fragilidade do conhecimento que 

ela produz, muito bem representada pelo caráter transitório dos jardins de Adônis60. Essa 

metáfora (cf. ibidem, 276b), embora apareça no final do diálogo, consegue lançar reflexões 

sobre as conversas iniciais. O intento do jovem Fedro em aprender de cor o discurso de Lísias 

pode ser interpretado como um cultivo num dos jardins transitórios de Adônis, pois o 

conhecimento contido naquele discurso escrito permanece externo à alma; e se não é escrito 

efetivamente na alma, logo será esquecido. É verdade que nos jardins de Adônis preparam-se 

as sementes para nascerem viçosas, atraindo a atenção das pessoas no período da primavera, 

quando ocorrem as festas dedicadas a esse jovem amado por Afrodite. Mas o seu 

florescimento é curto, durando apenas o período de uma festa. De modo semelhante, o 

entusiasmo de Fedro com o discurso de Lísias teve uma pequena duração, enquanto o 

entusiasmo produzido pelo segundo discurso de Sócrates é permanente, por ser bem plantado, 

i.e., por ter-se realizado com vistas à adequada semeadura, buscando o terreno apropriado, 

                                                           
60 Numa das versões conhecidas do mito de Adônis (cf. Brandão, 1991, v. 1, p. 25), conta-se ter sido ele uma das 

maiores paixões de Afrodite. Adônis teria nascido de Mirra, filha do rei da Síria, que concebeu-o a partir de uma 

relação incestuosa com o próprio pai, Téias. Mirra apaixonara-se pelo pai por maldição lançada por Afrodite, 

com a qual Mirra competia em beleza. Perseguida pelo pai, os deuses socorrem Mirra transformando-a na árvore 

que tem seu nome. É de sua casca que nasce Adônis. Afrodite vê-se tocada pela beleza da criança e, recolhendo-

a, confiou-a secretamente a Perséfone, a qual, também arrebatada de encantamento, negou-se a devolvê-la a 

Afrodite. O conflito entre ambas as deusas teria sido arbitrado por Zeus, quem definiu que Adônis passaria um 

terço do ano com Perséfone e outro com Afrodite, e os quatro meses restantes onde a criança mesma escolhesse. 

Ocorre que o belo filho de Mirra teria passado sempre os oito meses do ano com Afrodite. Posteriormente, a 

colérica Ártemis lançara contra o adolescente a fúria de um javali que acabou matando-o. Realizando o desejo de 

Afrodite, Zeus transformara Adônis em uma flor da primavera (anêmona), consentindo também que o belo 

jovem ressurgisse durante os breves quatro meses dessa estação, e vivesse junto da deusa que tanto o amava. 

Brandão (op. cit., v. 1, p. 26) descreve-nos que teria sido exatamente para fazer memória ao seu grande amor que 

Afrodite instituiu uma festa fúnebre, na qual as mulheres eram convidadas a celebrá-lo anualmente, por ocasião 

da primavera. Simbolizando a breve vida de Adônis, costumavam-se plantar mudas de roseiras em pequenos 

vasos regados à água morna, para que as sementes florescessem depressa. Em decorrência desse artifício, elas se 

desenvolviam e davam flores, mas feneciam prematuramente. Esses célebres jardins de Adônis marcavam os 

rituais celebrados pelas mulheres da Síria, que ainda contavam com grandes procissões e lamentações. 
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levando a sério as regras da agricultura. Enquanto os discursos escritos, como os de Lísias, 

não passam de passatempos literários, os discursos que seguem a ordem dialética e se aliam à 

retórica mais elevada podem render searas incomparavelmente maiores e duradouras.   

  

 2.2.3 Lógos vivo versus eloquência bastarda: a fluidez da oralidade contra a fixidez 

da escrita; e a espontaneidade do convencimento (persuasão) contra a automatização dos 

discursos   

 

Se de um lado temos o saber morto da escritura que é análogo ao saber de cor e 

meramente recitativo do mito, temos, de outro, o saber vivo da dialética, que se associa ao 

lógos. Diferentemente da escritura, o lógos não é somente vivo, é também assistido pelo pai, 

porque se dá na presença do pai, aquele que Derrida (op. cit., p. 25) aponta, em consciente 

anacronia, como sendo o “sujeito falante”. O discurso veiculado pela escritura é, pois, um 

discurso sem a assistência do pai. Nos dizeres de Sócrates, o lógos entregue à escritura é 

“bastardo”, o que fica claro em sua desassistência, sobretudo nos casos quando é indagado, e 

não pode defender a si próprio (cf. Pl. Phdr. 275e). O logógrafo, que, num certo sentido, 

redigia discursos predominantemente sob encomenda, ou seja, discursos que ele próprio não 

pronunciava e cujos efeitos não deveriam ser, necessariamente, assistidos por sua presença, é 

a figura a qual Sócrates vai contrastar à do filósofo. 

Lísias, no Fedro, é o dono de um dos discursos proferidos na cena dramática, mas ele 

mesmo está ausente; seu discurso está com Fedro e é por este lido à audição de Sócrates. 

Revela-se intrigante, nas entrelinhas desse diálogo, o não envolvimento do logógrafo em 

relação ao discurso que produz. A “não-presença” do logógrafo acaba assinalando uma 

possível ruptura entre sua exposição escrita e aquilo que efetivamente fala (ou pensa), tal 

como parece ser a posição do sofista, o homem da “não-verdade”. Pode-se dizer que os 

interesses reais do discurso de Lísias endereçado a Fedro vão além de seus compromissos 

para com a matéria da dissertação apresentada, o que parece ser, a tempo, percebido por 

Sócrates, quando afirma que as qualidades retóricas empregadas por Lísias, e sobre as quais o 

filósofo concentrara a atenção, não agradariam, com efeito, ao próprio Lísias (cf. ibidem, 

235a). Lísias, entretanto, confia seu discurso à própria sorte. Nas mãos do jovem Fedro e sob 

a audiência crítica de Sócrates, o discurso, desassistido de seu pai (autor), será dissecado 

como um cadáver. 
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O lógos vivo, por sua vez, é vivo devido à presença de seu falante (pai), ao passo que 

o lógos encaminhado à escritura é morto ou semimorto, pois está desassistido. Como entender 

isso? Por que o lógos, quando encaminhado à escritura, acaba perdendo a vitalidade? Por que 

o lógos exposto na fala de seu pai é o lógos efetivamente vivo? Derrida (op. cit., p. 28) chama 

atenção sobre o fato de Platão apresentar uma noção do lógos enquanto zoon (animal), bem à 

maneira dos retóricos e sofistas, os quais, já antes dele, teriam marcado oposição entre a 

rigidez cadavérica da escritura e a fala viva e animada, capaz de farejar “os lugares onde ela 

deve se produzir, fingindo curvar-se no momento em que ela se apresenta ao mesmo tempo 

persuasiva e constrangedora”. O discurso falado por seu autor garantiria, nesse caso, bem 

mais habilidade persuasiva, pois permitiria ao discurso certa ductilidade, colocando-o em 

exercício vivo perante sua audiência, podendo adequar-se a ela, respondendo suas demandas, 

replicando e treplicando suas colocações, chegando a produzir mais conhecimento entre os 

interlocutores do que seria capaz a comunicação livresca.  

Outro ponto importante observado sobre todo discurso bem composto, segundo 

Sócrates e Fedro, refere-se a ele ser pensado como um organismo vivo, bem engendrado e 

bem-nascido, dotado das partes que devem constituí-lo: “não deve faltar-lhe a cabeça nem os 

pés, e tanto os órgãos centrais como os extremos devem estar dispostos de maneira que se 

ajustem uns aos outros e também ao conjunto” (Pl. Phdr. 264c. Trad. Jorge Paleikat). Tal 

exigência expõe o discurso de Lísias como modelo de discurso mal composto, cuja estrutura 

não permite que se faça distinção entre as partes, e cuja organização, de uma ou de outra 

maneira, sequer faz alguma diferença. Desassistido do pai, o discurso de Lísias se assemelha 

ainda ao epitáfio de Midas (cf. ibidem, 264d), que, na percepção de Sócrates, pode ter a ordem 

dos versos alterada sem que isso implique na alteração de seu sentido, até porque ele não teria 

um sentido definido. Um discurso como esse pode ser facilmente modificado, pois além de 

sua condição desassistida, não possui coesão entre as partes elas mesmas nem entre as partes e 

o todo. 

Vale notar que essa crítica referente à composição dos discursos não se aplica 

especificamente àquele encaminhado à escritura, mas aos discursos de um modo geral, 

embora o exemplo retratado seja um discurso escrito por um logógrafo. O que parece ser 

enfatizado, nesse instante, é o contraste entre o discurso que se acredita persuasivo, 

desconhecendo o próprio objeto sobre o qual quer persuadir, e o discurso que, sem desprezar a 

retórica, é aliado do método dialético, sendo eficaz em “compor e decompor ideias”, que é, 

para Sócrates, “a melhor maneira de aprender a falar e pensar” (ibidem, 266b). A distinção 
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feita aqui é associada à distinção entre duas retóricas: uma que não merece ser chamada de 

retórica, por não exigir que o orador conheça o objeto de seu discurso, e outra que merece o 

nome de arte retórica, por se aliar à dialética – uma retórica superior, na visão exposta pelo 

personagem socrático, que opera no Fedro um exame crítico da arte de compor discursos. Isso 

ocorre com vistas a estabelecer o seguinte estatuto: o bom orador deve estar atento à sua 

plateia, sendo capaz de classificar os seus caracteres, devendo também ser capaz de conhecer 

o objeto de seu discurso, saber dividi-lo nos seus diferentes aspectos, assim como reunir cada 

uma das particularidades num único conceito. O verdadeiro retórico, portanto, deve ser um 

dialético. Dada essa exigência com respeito à discursividade, fazendo com que a capacidade 

retórica de falar e de compor discursos seja diretamente vinculada à perícia do filósofo, trata-

se agora de destacar a diferença entre os discursos orais e aqueles encaminhados à escritura. 

O caráter mecânico e pragmático que se quer desvincular da discursividade filosófica, 

ao associá-la a aspectos da retórica, evidencia-se, também, no contexto dialógico do Fedro, 

pela aproximação que se efetua entre o poder da palavra e a necessidade de a verdade 

filosófica adaptar-se aos diversos contextos aos quais se expõe. Isso revela não apenas o 

caráter imprevisível da comunicação filosófica, como também sua fraqueza, na medida em 

que se vê forçada a ser persuasiva. A novidade que surge do texto platônico do Fedro, como 

já foi dito antes, consistiria na revisão da relação entre retórica e filosofia; relação que não 

deve estar orientada simplesmente pela oposição de uma à outra, nem pela simples superação 

da primeira pela segunda.  

A retórica não deve ser entendida apenas como a arte de combinar palavras com vistas 

à persuasão, porque não basta o seguimento de uma técnica para o discurso ser persuasivo. 

Por outro lado, a persuasão deve deixar de ser monopólio de um saber técnico, com 

procedimentos muito determinados com vistas à obtenção de certos efeitos, por vezes, 

mágicos ou ligados ao encantamento. A persuasão deve passar a ser admitida como um 

componente substancial da discursividade humana, em sentido amplo. Se a arte dos discursos 

deve estar provida, agora, de conhecimentos sobre “como, a quem e em que circunstâncias 

dirigir a palavra”, tornando-se uma verdadeira psicagogia, a atividade filosófica, para a qual a 

discursividade (comunicação) é imprescindível, deve admitir, por sua vez, que a sua ciência 

não se orienta mecânica ou impessoalmente. Como chama atenção Trabattoni (2003, p. 130), 

“a ciência, se quer ser persuasiva, deve permutar alguns procedimentos típicos da retórica, 

como conhecimento dos destinatários, de suas diferenças específicas e a capacidade de 

adaptação às circunstâncias”. 
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Operando de modo diverso ao da medicina, que atua sobre o fisiologismo do corpo, 

surtindo efeitos mecanicamente, a palavra age na alma pela persuasão. Presume-se que a 

resposta da alma, entretanto, não possa ser previsível, como de um ponto de vista mecânico, 

mas conserva alguma espontaneidade – ela pode ou não ser convencida por um discurso. O 

remédio medicinal difere do phármakon discursivo não somente quanto ao objeto visado por 

cada um (corpo; alma), ou pelos meios com os quais atuam (fármaco; palavra), mas também 

pela natureza de seus resultados (fisiológicos e mecânicos; psicológicos e particulares). Nesse 

sentido, busca-se evidenciar que a maneira como o discurso age é diversa, porque o 

conhecimento não pode ser comunicado por uma ação mecânica, tal como seria a passagem 

da água de um pote mais pleno para um mais vazio por meio de um fio de lã (cf. Pl. Smp. 

175d). A alma, se puder ser conduzida e persuadida pela palavra, deve, primeiro, consentir e, 

depois, ser levada a perceber o conhecimento em si mesma, pois ela, diferentemente do pote 

vazio, que apenas recebe o conteúdo do mais pleno, é dotada daquela espontaneidade de que a 

mecânica entre os potes carece.  

A ligação estabelecida entre discurso e persuasão, ou entre discurso e assentimento da 

alma, no contexto do Fedro, acaba reforçando a interpretação acerca de uma preferência, em 

certo sentido, filosófica pela oralidade. Considerando que o discurso tem uma potência 

psicagógica e que cada alma é sempre individual, o modo de apresentação filosófica será, em 

cada caso, assaz relevante. Se a realização da tarefa psicagógica do discurso filosófico exige 

que se esteja atento ao seu alvo, cada discurso deverá se articular sempre de acordo com as 

circunstâncias e com a audiência que se lhe apresentam. Daí, em grande parte, a desconfiança 

para com uma filosofia exposta escrituralmente, pois, fixando um discurso, parece pressupor 

que a verdade filosófica possa ser comunicada e apreendida de um só (e determinante) modo, 

como se todo leitor fosse como um mesmo receptáculo para os seus conteúdos. A escrita não 

ofereceria tantos problemas a essa perspectiva platônica, caso se pudesse separar, no discurso, 

seus atributos persuasivos dos seus atributos de verdade; pois, só assim, como já foi referido 

por Trabattoni (2003, p. 135), “seria possível fixar a doutrina de um modo qualquer, mesmo 

mediante o escrito, deixando indeterminada somente a particularidade da aplicação”. Notemos 

o seguinte: mesmo que a verdade pudesse ser fixada de modo definitivo numa escritura, 

dispensando qualquer perícia retórica, ainda ficaria indeterminado o êxito de seu ensinamento. 
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2.2.4 O caráter frágil e efêmero do conhecimento formado pela escritura; os casos em 

que o discurso escrito é admitido, e as supostas funções da escrita dos diálogos platônicos  

 

Platão parece denunciar precisamente o saber que se apresenta como pronto para ser 

assimilado, sem discussão, sem demonstração dialética, e sem abertura ao diálogo; um saber 

que toma uma forma fixa, e cuja atividade educativa se orienta pela transmissão, e não pelo 

exame amistoso proporcionado pelo diálogo filosófico. Contra um modelo de conhecimento 

que faça perder de vista o conhecimento mais essencial, por confundir o entendimento na 

exterioridade e na expectativa de um saber fixo e aparente, a filosofia vai exigir a primazia do 

lógos vivo da arte dialética sobre a rigidez mortal da escritura. Não é subtraído à escritura, 

entretanto, todo aspecto positivo. Quando as sementes (discursos) são semeadas nos jardins 

literários, apenas por passatempo, como vimos na imagem dos festejos primaveris de Adônis 

(cf. Pl. Phdr. 276b), não se esperará, de fato, flores duradouras e frutos, pois não será plantado 

com seriedade, mas por diversão. No entanto, se escrever corresponder a uma intenção 

particular, de guardar um pequeno repertório de recordações, por exemplo, contra o 

esquecimento da velhice ou para os companheiros mais próximos, o “jardineiro” escreverá, 

dedicando-se a esse tipo de recreação (cf. ibidem, 276d). Tal possibilidade não é descartada, 

mas sua diferença em relação à verdadeira educação proporcionada pela filosofia deve ser 

observada.  

Assim, permanece a noção de que a escritura serve, mesmo que imperfeitamente, 

como um auxiliar na preservação de algumas memórias contra o esquecimento completo, 

representado pela velhice. Bem como, poderá servir ao menos à lembrança aos já iniciados na 

dialética, considerando que seu meio de rememorar não resulta em efetiva anamnese. Vale 

notar, ainda, um dos casos onde a escrita também é admitida: nas Leis, o Ateniense chega a 

defender o registro da escrita no que respeita à legislação, sendo lícito ao legislador não 

apenas fixar a legislação como também comunicar suas decisões por escrito (Pl. Lg. 890e-

891a). Ali teríamos, como é admitido por Cerri (2007, p. 125), uma ode soberba à escrita que, 

por seu tom apaixonado e pelo seu raciocínio articulado, deixaria perplexos os intérpretes 

modernos, a ponto de parecer-lhes uma espécie de revisão da crítica à escritura apresentada no 

Fedro e na Carta VII; no entanto, não o é.   

Tanto no Fedro quanto na Carta VII, como vimos, o discurso escrito fora 

caracterizado por uma grave fragilidade, falta-lhe vida, e sua permanência não é assegurada 

pois seus caracteres não estão inscritos na alma. Já nas Leis, o fato mesmo de tratar-se de algo 
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escrito constitui aquilo que corrobora seu status de força e permanência. Como comenta Cerri 

(op. cit., p. 126), dizia-se que, como as figuras humanas pintadas pelos pintores, o discurso 

escrito parece algo de verdadeiro, mas se for interrogado, não pode responder; a escritura 

nada saberia fazer senão repetir. Na passagem mencionada das Leis, ao contrário, afirma-se 

que a escritura pode responder sempre que solicitada por aqueles que não a tenham 

compreendido numa primeira leitura. Se nas críticas anteriores a fragilidade do discurso 

escrito manifestava-se também em sua mudez, pela ausência do pai, vê-se, agora, a escritura 

podendo responder por si própria, não por estar agora acompanhada do seu autor, mas, 

precisamente, por ser escritura, ou seja, por aquilo mesmo que justificara sobre ela, antes, a 

suspeição, já que somente no espaço da oralidade poderia haver confronto (indagação e 

resposta).  

O caso poderia ser explicado como uma contradição na obra de Platão, mas não 

haveria contradição, ao menos no que diz respeito à continuidade de pensamento entre aquilo 

que é defendido num e noutro contexto dialógico. De acordo com o nosso comentador 

(ibidem), alterou-se o referente do discurso sobre o discurso escrito, i.e., não estaria mais em 

causa uma estruturação dialética do discurso, onde as proposições devem ser aprofundadas, se 

preciso, com o auxílio de novas proposições, no sentido de avançar em direção ao 

conhecimento; mas seria o caso, agora, de tratar de formulações, cujo estatuto deve ter força 

de lei, devendo ser assimiladas no seu sentido literal, e, por conseguinte, armazenadas como 

ingredientes de uma cultura doxástica. Os destinatários desse tipo de instrução seriam, 

provavelmente, uma categoria de pessoas para a qual o seguimento das leis e a crença nessas 

leis supera a expectativa de acesso ao discurso demonstrativo da verdade (cf. ibidem, pp. 124-

125). 

 E embora a escrita pareça ser admitida em alguns casos, jamais é revogada a denúncia 

de que ela pode entorpecer e obstruir o processo em direção ao verdadeiro conhecimento. 

Permanecem, em Platão, tanto o interesse pela composição discursiva e os problemas que 

envolvem a comunicação oral e escrita, quanto a superioridade da primeira sobre a segunda. 

O caráter de phármakon com o qual também se concebe as contribuições da escritura para a 

conservação do conhecimento, no mito de Theuth, compõe essa ambiguidade. A escritura 

tanto pode adormecer a memória, ao erguer um monumento em seu lugar, como revela a 

denúncia do rei Thamous, quanto pode auxiliar a memória daqueles que, alcançando a 

velhice, almejam conservar algumas reminiscências para si próprios ou para compartilhar com 

os amigos mais próximos, como é encarnado pelo personagem de Euclides, no Teeteto, que 
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usou da escrita como meio de recompor o que se lhe apenas pontilhava à memória. Essa 

função do texto escrito, assinalada diegeticamente nesse referido diálogo, parece igualmente 

admitida na filosofia platônica, pois a escrita, ali, auxiliaria positivamente a memória daquele 

que se mostra já iniciado (ou prestes a iniciar-se) na investigação filosófica, fornecendo-lhe 

direções, e não substituindo, por meio desse registro, o conhecimento que deve ser atingindo 

pela alma.  

A escrita, portanto, não poderia ser posta a serviço de uma educação que fosse 

filosófica, se se propusesse a substituir a conversação e o diálogo vivo, acreditando instruir 

pela letra um indivíduo acerca de um saber que ele não possui (ou ainda não rememorou). 

Mas o caso do personagem platônico Euclides é emblemático, no sentido de mostrar um dos 

usos possíveis da escrita, sem causar danos ao processo filosófico. Seria, então, não mais um 

meio apenas visto como concorrente à oralidade, pois trata-se, ali, de contribuir com a 

reconstrução, por assim dizer, de alguns processos do conhecimento, servindo àqueles que, já 

instruídos, apenas pretendem auxiliar a memória em suas fraturas. Esse caráter auxiliar da 

escritura estaria alinhado àquilo que Reale (2014, p. 15) chamou de sua função 

“hipomnemática”, isto é, o fato de ela não aumentar a memória, mas ser capaz de restituir à 

memória coisas já sabidas. Por essa via, a escritura é admitida por fixar e colocar à disposição 

do autor e de um público definido um material conceitual que deve ter sido adquirido por 

outro método que não a leitura de textos escritos, mas, antes, pelo exercício conduzido 

oralmente. A escrita não prejudicaria, então, ao conhecedor, cujo conhecimento já foi 

assentido pela alma, mas poderia causar dano ao que ainda procura por verdades.  

Vale notar com Reale (op. cit., p. 27), que essa função rememorativa da escritura será 

evidenciada “a partir do momento em que os diálogos platônicos adquirem uma notável 

espessura doutrinal e, portanto, sobretudo no arco dos diálogos que vai da República (e em 

parte também dos diálogos precedentes) às Leis”. Se isto estiver correto, os diálogos desse 

período, também conhecido como sendo o período da maturidade de Platão, devem ser mais 

direcionados a um público veterano no exercício filosófico oral, enquanto os diálogos 

anteriores a esses não conteriam informações que pudessem comprometer uma recepção 

despreparada. Reale (op. cit.) parece, então, acreditar que as “alusões hipomnemáticas”, 

presentes nos escritos da República em diante, seriam válidas para os que já conhecessem a 

doutrina acessada por ensinamentos orais intra-acadêmicos. Ora, ou os escritos de Platão 

devem ser considerados como auxiliares aos já iniciados no saber, como indicado pelo 

estudioso italiano, ou então devem ser considerados protrépticos ou propedêuticos, isto é, de 
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caráter preparatório ou introdutório ao fazer propriamente filosófico. Diante dessa divergência 

de funções, costuma-se classificar, sob cada uma delas, grupos de diálogos de Platão, 

coincidindo geralmente com os períodos de sua vida – juventude, maturidade e velhice. 

Enquanto os diálogos de juventude corresponderiam a uma função predominantemente 

protréptica, os de maturidade e os de velhice conteriam noções hipomnemáticas e não 

introdutórias. 

Santos (2012, pp. 26-28) apresenta, assim, a organização comumente aceita pela 

comunidade de platonistas61: um primeiro grupo, composto por cerca de dez diálogos, 

pertenceria ao período julgado “socrático” de Platão, devido ao frescor da influência do 

mestre, quando o filósofo concentrou sua investigação nos temas em torno da virtude (aretê), 

aplicando com destaque a metodologia elênctica, onde a multiplicação de refutações acaba 

escoando em aporia, conclusão quase invariável nesse grupo. O segundo conjunto reúne as 

obras de maturidade, contando com diálogos relativamente mais extensos que os primeiros, 

dedicadas a construir discussões em torno da admissão das Formas, ou da “teoria das Ideias”, 

como convencionou-se chamar mais tarde. Seguir-se-iam a esses escritos, aqueles diálogos 

“críticos”, onde o autor parece propor uma revisão da “teoria das Formas”. O pressuposto de 

fundo que acompanha essa proposta distintiva é, contudo, evolutivo e tende a uma leitura 

sistemática dos diálogos apoiada numa cronologia mais ou menos atestada.62  

Para além das funções ou intenções atribuídas aos escritos de Platão, quais sejam, a 

exposição de um pensamento teórico e sistemático de maneira parcial e didática, ou de iniciar 

propedeuticamente na prática filosófica, ou, ainda, auxiliar a memória dos veteranos nessa 

prática mediante alusões gerais, resguardando resultados mais definitivos do completo 

                                                           
61 Os diálogos elencados em cada conjunto por Santos (2012), segundo a organização mais aceite da obra 

platônica, não difere substantivamente daquele que já apontamos no item 2.1.1 desta dissertação. No primeiro 

grupo indicado por Santos (ibidem), a autenticidade do Hípias Maior seria rejeitada e inclui-se o discurso 

“socrático” do Menéxeno; os diálogos Fédon, Fedro, Banquete, República, compreenderiam os diálogos de 

maturidade, e, talvez, Crátilo e Timeu; enquanto os diálogos críticos ou de velhice seriam Parmênides, Filebo, 

Teeteto, Sofista, Político e as Leis, entre os quais podem-se encontrar inclusos o Timeu e o Crítias.   
62 Essa organização, porém, não seria a única capaz de explicar como se deu o encaminhamento da filosofia 

platônica à escritura dos diálogos. A função dos diálogos pode ter sido também dar expressão didática a uma 

visão unitária da filosofia do autor. Desconsiderando o aspecto evolutivo teórico, fundado numa certa 

cronologia, a leitura unitarista dos diálogos privilegia a diversidade desses escritos assinalada na individualidade 

de cada um deles, cuja preocupação temática assume, sim, uma variedade de apreciações e de objetos, mas que 

compõem igualmente o pensamento de Platão em sua unidade, questionando uma estrutura linear intencional na 

produção do filósofo. Finamente, uma outra abordagem seria a “analítica”, a qual rejeita a possibilidade de 

estabelecer consistentemente o pensamento que teria inspirado a produção dos diálogos, sustentando que cada 

obra deve ser estudada mediante as informações do próprio texto, abstendo-se o pesquisador de refazer relações 

lineares ou unitárias com quaisquer outros diálogos. A expressão “filosofia platônica”, que normalmente abrange 

o conjunto integral dos Diálogos, seria apenas pedagógica, pois seria arriscado conferir aos diálogos alguma 

especificidade doutrinal para a sua função (cf. Santos, op. cit., pp. 28-29). 
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encaminhamento à escritura, ficamos com a questão de saber em que medida se deveria negar 

à escritura a expressão de um conhecimento de tipo mais elevado ou complexo, confiando-a 

apenas a tarefas menores ou bem menos comprometidas com a transmissão desse saber. 

Ficamos também com a questão de entender em que medida um saber mais elevado seria 

incomunicável discursivamente, nas formas oral e escrita, podendo ser compreendido apenas 

no domínio inteligível da psykhé, e jamais pela exterioridade do discurso. Se o conhecimento 

da filosofia não pode ele mesmo ser captado plenamente pelo discurso, seja oral, ou, menos 

ainda, escrito, parece haver uma limitação da linguagem em descrever os conhecimentos da 

filosofia.63 Agora, o próprio fato de Platão ser ele mesmo um escritor, entre os mais fecundos 

das letras gregas, e, ao mesmo tempo, problematizar a eficácia da escrita para a filosofia e o 

seu caráter paradoxal, equiparando-a a um phármakon, permite-nos, pelo menos, conceder 

que sua predileção formal por uma discursividade escrita, mais próxima da palavra viva e 

dialogada, acabe revelando sua admissão de que a filosofia pode não prescindir, em algum 

nível, do âmbito da discursividade e da comunicação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Isso se explicaria, pelo menos, de duas maneiras: os resultados da atividade filosófica são, de um lado, 

incomunicáveis porque seu acesso é somente intrapsíquico, e o conhecimento mais elevado só é alcançado pela 

razão intuitiva, sendo inexprimível discursivamente; e, por outro lado,  filosofar consistiria  muito mais em 

garantir a possibilidade permanente da dialética, da revisão crítica dos princípios e de sua constante 

contraposição, do que a fixação de resultados que possam ser transmitidos e aceitos acriticamente. Essa dupla 

explicação para a desconfiança platônica em relação à eficácia comunicativa dos discursos oral e, sobretudo, 

escrito é apontada por Trabattoni (2003) contra aqueles (tubingueses) que acreditam que os ensinamentos mais 

elevados da filosofia platônica foram legados indiretamente pelos discípulos nela iniciados. O caráter indireto 

dessa filosofia tanto justificaria a ausência de uma exposição mais sistemática nos próprios diálogos de Platão 

quanto fomentaria a expectativa de passagens apenas alusivas nos mesmos, reafirmando, por conseguinte, a 

necessidade de sua complementação nas fontes indiretas de seu pensamento. 
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3. O DIÁLOGO PLATÔNICO É FILOSOFIA  

 

3.1 O diálogo platônico como mímesis da atividade filosófica 

 

3.1.1 O aprendizado é dialógico: a proposta (ou a exigência) de engajamento na 

pesquisa filosófica 

 

Até o momento, vimos que os diálogos platônicos são escritos mimético-dramáticos, e, 

embora haja esforços de depreender a filosofia de Platão mediante fontes indiretas, é 

defensável que os diálogos permaneçam sendo o aspecto mais vibrante da produção filosófica 

desse profícuo autor grego. Por onde quer que se inicie no conhecimento dessa filosofia, a 

forma dessa escritura filosófica não passará despercebida e, possivelmente, suscitará questões 

metodológicas importantes. Afinal, por que Platão escreveu sob a forma de diálogos? Onde 

está neles a sua filosofia, se ele jamais intervém como personagem ou como narrador nas 

cenas dramáticas que elabora? De quais maneiras se podem ler os diálogos platônicos? Os 

diálogos platônicos fornecem a dimensão filosófica do seu autor? Como identificá-la se não 

temos um texto que exprima de maneira direta e terminante o pensamento e a voz do próprio 

autor? São muitas as questões que se podem formular nesse sentido, e todas elas acabam 

contribuindo não apenas para avaliarmos o modo como acessamos o pensamento de Platão e 

percebemos os limites de sua filosofia, mas também para pensarmos os efeitos de sua forma 

comunicativa e os objetivos que estariam na base de sua construção discursiva. 

Seja como for, parece defensável que os Diálogos possam ser tomados como sendo a 

obra propriamente filosófica de Platão, pois seriam capazes de reproduzir como a filosofia se 

exerce para o nosso autor, fornecendo modelos de discussão e instrução filosófica. Por isso, 

chamamos atenção, aqui, para os aspectos de ensino e aprendizagem que parecem permear 

fortemente a elaboração dessa obra, expressos nos modelos de discussão que representa, nos 

quais predomina certa relação entre um mestre filósofo, um perscrutador, e um indivíduo 

interlocutor, pertencente a classes, profissões e níveis variados de conhecimento, quase 

sempre disposto a responder às questões do mestre e a seguir, sempre que possível, os passos 

do raciocínio por ele apresentado (ou instigado). Os diálogos, assim configurados, não 

pretenderiam apenas comunicar uma filosofia, mas mostrar discussões filosóficas de algum 

modo instrutivas, e, com isso, instruir na filosofia. Nesse sentido, pode-se argumentar que os 

diálogos se prestam a objetivos distintos dos de uma comunicação filosófica comum, por 
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assim dizer, pois parecem lançar mão de uma escritura que ou parece dividir esforços entre a 

comunicação filosófica e a apresentação de processos dialógicos de instrução e ensino, ou se 

mostra bem menos preocupada com a veiculação de um conteúdo teórico bem determinado, 

que pudesse ser transportado de um pensamento a outro, na medida em que trabalha para a 

indicação de direções, exibindo percursos dialogicamente configurados, estimulando 

reflexões capazes de colocar os leitores nos caminhos da pesquisa filosófica. 

Cotton (2014), num estudo dedicado ao caráter educativo dos diálogos platônicos, 

ressaltou como eles seriam capazes de convocar os leitores a pensarem por si próprios, e a 

apresentarem uma resposta perante a discussão que lhes é apresentada. Seguindo essa 

percepção, podem ser elencados diversos casos representativos de como os diálogos 

envolvem o leitor nesse processo filosófico de reflexão, posicionamento e teorização. Seriam 

os diálogos não apenas uma forma de comunicação filosófica, mas representariam uma 

demanda aos leitores, por se constituírem como um tipo exigente de leitura. Cotton (op. cit., 

p. 38) sugere, assim, que a imagem platônica da Alegoria da Caverna (Pl. R. 514a-517a) nos 

oferece uma perspectiva aplicada de aprendizado, pois, embora as recompensas do processo 

de saída do prisioneiro sejam grandes, são envolvidos grandes esforços nesse percurso, bem 

como insistência e empenho pessoal. Essa imagem do processo de aprendizado filosófico 

pode ser facilmente encaminhada para compreender a relação entretida pelo leitor disposto a 

seguir o percurso que lhe é apresentado pelos diálogos. Os diálogos, por sua vez, atuam como 

desafiadores a um tipo de leitura engajada, exigindo do leitor uma participação no processo 

que se esboça diante dele. 

A primeira consequência dessa perspectiva sobre a leitura dos diálogos platônicos, 

portanto, coloca para o leitor a necessidade de esforço pessoal e participação diligente na 

aprendizagem. Cotton (op. cit. p. 39) é enfático em assinalar que os diálogos se recusam a 

oferecer ao leitor ideias que possam ser adotadas de maneira integral e direta. Isso não quer 

dizer que os diálogos não contenham elementos de doutrina ou não exprimam opiniões; os 

diálogos fazem-no, porém, mediante contribuições dos personagens, os quais, por sua vez, 

parecem essenciais na provisão de estímulo e também de foco para as reflexões do leitor. Os 

diálogos seriam construídos de modo a impedir que sua leitura fosse recebida como doutrina. 

Nosso comentador (ibidem) observa que um diálogo pode, por exemplo, não conter qualquer 

mensagem de modo óbvio; às vezes pode não deixar claro o significado exato de uma ideia, 

ou, ainda, pode conter contradições ou problemas não resolvidos que desestabilizem 

interpretações inequívocas. O saldo disso é o trabalho exigido dos leitores que, uma vez 
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engajados na reflexão dos pontos de vista que veem emergir do texto, são constantemente 

solicitados a ir além das ideias expressas pelos personagens, tratando-as como incompletas ou 

inadequadas, provisórias ou instáveis, limitadas pelo contexto, ou como complexas estratégias 

do processo dialético. Isso significa que as perspectivas encontradas em um diálogo não 

devem ser meramente extraídas dele, mas construídas a partir de ou com base neles, podendo 

a elaboração de um leitor diferir da de outro. Sob esse aspecto, as ideias forjadas mediante a 

leitura seriam propriamente do leitor e, em certa medida, externas ao texto.  

Em complemento, Cotton (op. cit., pp. 39-40) ressalta que o envolvimento do leitor 

deve atender a certas demandas qualitativas. Para ele, o diálogo do leitor com o texto é visto, 

muitas vezes, em termos puramente cognitivos, i. e., como uma contribuição intelectual que é 

solicitada ao leitor pelo texto platônico, na medida em que ele deve pensar por si mesmo, 

mais do que limitar-se a adotar opiniões explicitamente expressas no texto. Convém pensar, 

no entanto, que o envolvimento do leitor com o texto não é somente cognitivo. Pois, assim 

como o distanciamento crítico e a reflexividade, o envolvimento do leitor com os diálogos 

parece requerer também um envolvimento pessoal, que se exprime por uma resposta afetiva; 

sem isso, a reflexão do aprendiz não seria conectada às crenças mais profundas ou às 

concepções mais exigentes em causa, nem encontraria forças para alterar suas motivações e 

ações mediante o contato com o texto, tornando o aprendizado quase nulo (cf. Cotton, op. cit., 

p. 40). Parece especialmente relevante, aqui, a atenção para a experiência relativamente 

comum com a leitura de um texto, o modo como se pode mover por ele, por cada uma de suas 

partes, como elas são dispostas, e a forma como as noções mais gerais vão sendo formadas.  

Diante disso, entende-se que o engajamento crítico do leitor deve envolver uma 

relação de interpretação e de construção a partir do texto, o que parece ser uma estratégia da 

elaboração dos diálogos platônicos. A disposição dos elementos num contexto dramático e 

dialógico parece ser algo muito relevante, e a organização do texto não desempenha um papel 

menor quando se trata de criar ou de frustrar expectativas, ou de remontar narrativas e relatos 

de diálogos, fazendo a trama retroceder ou avançar, na tentativa de conferir sentido ao texto. 

Tais aspectos parecem ser de grande importância, quando tratamos da recepção de um texto, 

seja ele filosófico ou literário, e, no caso dos Diálogos de Platão, é de extrema importância 

considerá-los, se quisermos pensar sua recepção ou o engajamento filosófico que deve 

acompanhar sua leitura. Explorando aspectos da receptividade do leitor, Rosenblatt (1978 

apud Cotton, op. cit., p. 42) teria introduzido a ideia de uma abordagem estética do texto, 

colocando a experiência da leitura no centro da análise. Trata-se de uma teoria literária focada 
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na recepção e no envolvimento estético do leitor com o texto, colocando essa relação (e os 

resultados dela) como o centro do fenômeno literário.  

Em contraste, uma abordagem não-estética costuma focar naquilo que se pode 

apreender e apropriar do conteúdo intelectivo de um texto, bem como as consequências disso 

para o conhecimento (cognição) e para a ação (práxis) do leitor. Uma leitura estética não 

exclui estas aplicações, mas insiste que o modo como a experiência é despertada pelo texto, 

ao longo de sua leitura, seja algo central para o nível de recepção e engajamento. Tal noção 

revela-se bastante adequada à ênfase sobre a leitura como uma atividade valiosa, não somente 

por forçar um contato com ideias sobre as quais se pode aprender, mas porque elas mesmas 

podem gerar respostas engajadas e inovadoras. Ressalta-se que os textos de Platão foram 

muitas vezes abordados de um modo decididamente não estético ao longo da tradição, e isso 

teria sido comum em segmentos contemporâneos da filosofia, nos quais dedicou-se a 

estruturar aquilo que seria o pensamento a ser apreendido do texto platônico, destacando o 

encadeamento dos argumentos expostos, sua validade lógica e seus pontos carecentes de 

coerência e sustentação. Para além dessa ênfase metodológica, permanece o esforço de uma 

maior atenção com relação à forma como os textos afetam o leitor e o caráter das recepções e 

respostas nele engendradas. 

Cotton (op. cit., p. 43) também chama atenção para a combinação de dois aspectos que 

se colocam particularmente pertinentes ao leitor e aos quais deve-se estar atento: de um lado, 

o desprendimento crítico, e, de outro, o envolvimento pessoal. Pela primeira postura, o leitor 

tornar-se-ia demasiado distante, e essa distância crítica, acentuada, impediria que ele fosse 

pessoalmente envolvido, podendo prescindir da leitura completamente; e, pela segunda, o 

leitor tornar-se-ia muito próximo ao texto, deixando de interagir criticamente com ele, imerso 

de tal modo que comprometeria uma reflexão mais independente. Em vista disso, os diálogos 

buscam percorrer muito cuidadosamente a linha traçada entre uma leitura envolvida e uma 

leitura distanciada. Ora os diálogos apostariam numa recepção mais distanciada, ora numa 

postura mais engajada do leitor. De um modo geral, predominaria, na elaboração dos 

diálogos, a tentativa de promover um tipo de engajamento que se baseia na distância crítica, 

como pretende demonstrar Cotton (ibidem). É o caso de um envolvimento verdadeiramente 

construtivo, na medida em que busca envolver o leitor nas discussões, aproximá-lo pelo 

aspecto perscrutador e problemático que o texto e os personagens lhe apresentam e, ao mesmo 

tempo, coloca diante dele a possibilidade de ultrapassar o texto lido, abrindo espaço para que 
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possa construir, por suas próprias habilidades críticas e reflexivas, outros encaminhamentos 

para os debates e esforços construtivos por ora descortinados. 

Ou seja, o tipo de envolvimento verdadeiramente construtivo que o texto platônico 

exigiria do leitor acaba requisitando dele alguma distância, sem a qual o leitor e aprendiz não 

poderia expor sua própria perspectiva para o desenvolvimento efetivo da aprendizagem. 

Cotton (ibidem) acredita serem os próprios procedimentos pelos quais um texto se recusa à 

determinação de certos significados o seu maior poder de atração sobre o leitor para uma 

reflexão genuinamente engajada e crítica. Colocando de outro modo: podemos entender que a 

aparente ausência de determinação nos diálogos assinala o próprio mecanismo pelo qual eles 

promovem nos leitores um tipo de recepção mais produtiva. Fica claro, então, que, sob essa 

perspectiva, os diálogos platônicos podem ser vistos como uma forma adequada para a 

produção de um tipo particular e exigente de leitura, uma leitura filosoficamente engajada.64  

Trata-se de sugerir que a apresentação platônica de variadas conversas tecidas entre os 

mais diferentes interlocutores assinala, basicamente, um papel convidativo dos diálogos, os 

quais seriam capazes de encorajar os leitores a uma resposta em direção ao alcance do 

conhecimento por si próprios, possibilitado pelo desenvolvimento das virtudes dialéticas. Os 

interlocutores, nesse sentido, serviriam como modelos ou espelhos para os leitores, 

considerando que sua atividade dialógica busca representar o processo de aprendizagem que o 

leitor, durante a leitura atenta, é levado a desenvolver. Seria, pois, reconhecendo o sentido de 

suas experiências e os alcances de cada discussão dramatizada, que o leitor teria uma chance 

para entender e melhor gerenciar a sua própria experiência. Até mesmo quando os 

interlocutores mostram uma gama de respostas inapropriadas e aparentemente irrelevantes ao 

processo filosófico, acabam favorecendo ao leitor-aprendiz um tipo de engajamento mais 

atento e mais amadurecido, por assim dizer, em direção ao conhecimento.  

Agora, os críticos a uma leitura “demandante”, focada na recepção dos diálogos de 

maneira engajada e produtiva, costumam questionar o papel que o leitor desempenha na 

construção ou na criação do significado de cada texto, significado esse que, mesmo dentro das 

restrições impostas pelo texto, permitiria a diferentes leitores alcançar interpretações 

diferentes. Apesar disso, como alerta Cotton (op. cit., p. 44), tais críticos aceitariam que textos 

                                                           
64 São também esclarecedores, nesse sentido, especialmente os capítulos 4 a 8 de Cotton (op. cit.), nos quais se 

pretende mostrar até que ponto os diálogos exigiriam um envolvimento filosófico em sua leitura. Os diálogos 

expandiriam o nível de envolvimento do leitor ao ir além das exigências feitas por gêneros discursivos mais 

informativos e menos problematizadores. Por ora, é suficiente considerarmos que os diálogos platônicos são 

capazes de produzir uma leitura filosoficamente engajada, contribuindo sobremaneira para nossa ideia de que 

eles são, por sua própria forma e conteúdo, a grande contribuição filosófica de Platão. 
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como os diálogos de Platão produzem, sim, demandas ao leitor, delegando a ele a tarefa de 

interpretá-los, ora prosseguindo na solução dos problemas, ora empenhando-se na verificação 

das teorias esboçadas; seriam, então, textos que motivam a criação de outros textos, não se 

limitando a serem meramente informativos. Pela introdução de informações sobre os 

personagens, a construção de argumentos e a introdução de diferentes sequências de narrativa, 

a inclusão de elipses ou textos subjacentes, bem como contradições, pela troca de registros, 

permitindo que a linguagem circule do imagético ao mais geométrico possível, os diálogos 

acabam maximizando, constantemente, a participação do leitor. 

  

 3.1.2 O diálogo como formação filosófica: o aprendizado dos interlocutores e o 

engajamento dos leitores 

 

A primeira questão sobre este tópico diz respeito à relação em que os leitores se 

encontram com os interlocutores e a forma como a apresentação do desempenho desses afeta, 

ou faz refletir o desempenho e o aprendizado daqueles. A observação que se coloca de 

imediato é a seguinte: costuma-se sugerir que a receptividade do leitor espelha a dos 

interlocutores abordados por Sócrates, pois, assim como, por exemplo, um interlocutor é 

levado a um estado de aporia diante dos argumentos socráticos, também os leitores 

alcançariam tal efeito. Cotton (op. cit., pp. 44-45) percebe que tal explicação, embora pareça 

intuitivamente plausível, necessita de atenção, particularmente, porque é importante 

reconhecer que nossas experiências não reproduzem as experiências dos interlocutores de 

maneira direta. Permanecendo com o mesmo exemplo (o do estado aporético), pode parecer 

que experimentamos aporia porque estamos expostos ao mesmo argumento que o interlocutor, 

mas este não parece ser o caso. Há uma distância significativa entre interlocutores e leitores: 

enquanto eles próprios são partes da diegese, do drama exposto, os leitores acompanham tudo 

como expectadores, ou seja, extradiegeticamente.  

A resposta do leitor, em termos de aprendizado filosófico, produz-se a partir da 

representação literária de argumentos, de situações e reações verossímeis a uma interlocução 

entre duas pessoas. O leitor não encontra todos os detalhes no diálogo escrito (e não 

encenado), como uma contextualização cênica e visual precisa, descrições pormenorizadas 

das expressões faciais dos personagens, os gestos e reações corporais dos participantes e 

espectadores em cena; não se determina nos diálogos escritos a tonalidade da voz dos 

personagens, e tudo isso poderia fazer diferença no contato com o drama. A aporia para a qual 
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o diálogo encaminha o leitor, em cada caso, é efeito do seguimento (leitura) do diálogo 

dramático como apresentado, todo ele como escritura, pelo autor. O interlocutor no diálogo, 

por sua vez, experimentaria a aporia pela troca direta com o outro (intradiegeticamente), no 

processo examinativo conduzido pelo outro, entre perguntas e respostas. Desse modo, se os 

diálogos produzem as mesmas reações nos leitores como nos interlocutores, eles o fazem por 

mecanismos ou processos distintos.  

De um modo geral, a resposta do leitor é formulada por todos os aspectos constitutivos 

do diálogo, e não apenas pelo desempenho ou posicionamentos declarados por este ou por 

aquele personagem, tornando-se pouco provável que nossa experiência estivesse destinada a 

replicar ou a reproduzir a forma como determinados interlocutores sustentam suas posições. 

Não seria o caso também de a leitura encaminhar-nos, de modo simples, a desprezar 

decididamente a atuação dos interlocutores, em favor da posição socrática ou da de qualquer 

outro protagonista. Parece mais importante pensarmos em maneiras de nos empenharmos em 

ir além das reações dos interlocutores, sem, contudo, abraçar todas as posições do condutor da 

conversa, o que igualmente retiraria de nós uma percepção crítica e afastada sobre todo o 

diálogo. Cotton (op. cit., p.45), no entanto, entende haver algum apelo na noção de que nós, 

algumas vezes, tendemos a reagir de modo semelhante aos interlocutores dos diálogos, e isso 

constituirá uma vertente importante em sua investigação acerca do paralelo sugerido entre 

leitores e interlocutores, permitindo-o, assim, esboçar uma segunda tendência para se pensar a 

relação que se coloca entre ambos: o fato de os interlocutores fornecerem paradigmas 

positivos ou negativos de resposta ao leitor.  

Nosso comentador (ibidem) chama atenção para o fato de alguns interpretes 

concentrarem-se nas falhas dos interlocutores, cujas deficiências serviriam de estímulos para 

que os leitores se esforcem, por si próprios, em busca de respostas mais adequadas. Outros, 

ainda, costumam enfatizar que tanto o papel de Sócrates quanto o de outros personagens e 

interlocutores seriam modelos construtivos para os leitores, mencionando o Estrangeiro de 

Eleia, no Sofista, como um modelo mais óbvio, mas, também, pode-se recordar, aqui, dos 

papeis de Glauco e Adimanto na República. Outros estudiosos acabam indo no sentido de 

afirmar que a justaposição entre modelos “positivos e negativos”, no diálogo, seria central 

para afetar-nos, pois, em alguns casos, desejaríamos ser, e talvez nos veríamos como sendo, 

semelhantes a Sócrates, embora sejamos levados a perceber que estamos de fato mais 

próximos de outros interlocutores. Mais uma vez, tais maneiras de interpretar o papel dos 

personagens, protagonistas e interlocutores, na relação estabelecida entre leitor e texto, 
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convêm ser tomadas com cuidado, precisamente pela tendência homogeneizante, nem sempre 

acertada, de se interpretar a postura de um interlocutor como totalmente positiva ou como 

totalmente negativa; afinal, o aprendizado proposto pelos diálogos encontraria sua realização 

bem mais quando nos empenhamos em assumir um distanciamento relativo de todos os 

personagens, a fim de sermos observadores do jogo dialógico em sua abrangência e 

complexidade (cf. Cotton, op. cit. p. 46). 

Parece central, nessa perspectiva, compreender e analisar os interlocutores como 

verdadeiros guias para nós mesmos, leitores dos diálogos. E, mais ainda, nossa distância em 

relação a eles deve ser crucial a fim de nos capacitarmos e nos envolvermos numa experiência 

autônoma de aprendizado, com compromisso e atenção a todos os lados da discussão 

representada, como observa Cotton (op. cit., p. 107). Ou seja, é importante manter uma 

distância crítica em relação aos posicionamentos dos interlocutores, a fim de poder 

desenvolver uma perspectiva independente. Só assim eles serviriam como verdadeiros 

modelos auxiliares ao desenvolvimento de posições filosóficas independentes e autônomas. 

Se os leitores fossem levados emocionalmente à identificação com os personagens, 

aproximando-se de sua condição e de suas posições, tal afinidade levar-lhes-ia a perder de 

vista as dimensões crítica e reflexiva, autoconsciente e independente, importantes a um 

sentido filosófico engajado. Os diálogos platônicos moldam a recepção (leitura) aos 

problemas que enfrentam, mas somente quando instigam os leitores a, por si mesmos, 

seguirem os personagens, como muitas vezes solicita Sócrates aos seus interlocutores, que 

devem aceitar respondê-lo e manifestar quando compreendem ou não o seu raciocínio. 

Às vezes, é sugerido, no entanto, que os interlocutores de Sócrates manifestam pontos 

de vista com os quais apenas os leitores mais principiantes poderiam se identificar, 

diferentemente das perspectivas mais elaboradas e difíceis apresentadas pelo mestre, como se 

se tratasse de uma conversa facilmente conduzida, dada a desproporcionalidade intelectual, 

por assim dizer, dos personagens em diálogo. Argumenta-se, pois, que, nesses casos, se está 

justamente buscando um direcionamento da atenção do leitor para a mestria de Sócrates, cujo 

retrato nos atrai e nos torna receptivos a sua visão. Como já foi ressaltado, porém, é 

importante ter cuidado com abordagens negativas sobre o desempenho dos interlocutores de 

Sócrates, nomeadamente aqueles dos primeiros diálogos de Platão, frequentemente criticados 

por seu papel ser elaborado visivelmente em condições inferiores às do protagonista. Isso vai 

de encontro à ideia não menos generalizante de que Sócrates é um herói, muitas vezes 

identificado a um herói trágico, assim constituído para substituir as figuras da poesia e dos 
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mitos tradicionais, pois o protagonista filosófico personificaria um modelo eticamente 

positivo para os leitores. Essa perspectiva parece encontrar forte respaldo numa noção central 

para a educação na cultura grega, pela qual a formação do caráter se efetivaria pela 

reprodução mimética dos modelos de caráter engendrados na tradição.  

Deve-se notar como pode ser problemática a imagem de certa relação mimético-

pedagógica pela qual o aprendizado proporcionado pelo contato com os diálogos platônicos 

consistiria fundamentalmente na reprodução de aspectos positivos da imagem dos 

personagens ou interlocutores representados. Diferentemente da poesia que, como já apontara 

Sócrates na República (cf. Pl. R. 605c), obtém do espectador uma resposta forjada pela 

mobilização das emoções, pertencentes à parte da alma que não detém consciência nem razão, 

a relação do leitor com os personagens de Platão não deve envolver o mesmo processo (cf. 

Cotton, op. cit., p. 109). Enquanto a educação pela mímesis envolve uma relação de 

identificação e de aproximação entre as emoções individuais e as emoções dos personagens 

míticos, a relação sugerida entre os personagens platônicos e os seus leitores deve mobilizar, 

sobretudo, as habilidades críticas presentes na parte mais racional da alma. Se se espera 

simplesmente que nossa resposta à leitura dos diálogos de Platão seja obtida por uma espécie 

de empatia, por exemplo, com o seu protagonista, então estaria comprometido precisamente o 

contraste entre os objetivos dessa escritura e os de gêneros poéticos, cujas pretensões, 

especificamente formadoras, parecem visar à promoção da identificação entre o indivíduo 

espectador e o modelo mítico, pela mobilização interna das emoções.  

Supondo que o mecanismo pedagógico-mimético se aplique aos diálogos de Platão, 

tornar-se-ia lícito distinguirmos aqueles personagens-modelos, forjados para serem imitados, 

e os outros tipos, dos quais se deveria manter distância. Cotton (op. cit., p. 112) novamente 

questiona essa dicotomia imposta aos personagens platônicos entre modelos a serem seguidos 

e modelos a serem repreendidos, mencionando, a título de exemplo, o complexo personagem 

Êutifron, do diálogo homônimo, de quem poderia ser dito tratar-se de um personagem 

inapropriado para ser tomado como modelo ético ou filosófico, dadas as suas características 

negativas, como preguiça, autossatisfação, vagareza, e o fato de ter feito poucos progressos na 

filosofia, e, ainda assim, não estaríamos autorizados a dizer que todos os seus traços seriam 

decisivamente negativos. Como lembra o nosso comentador (ibidem), Êutifron tem boa 

vontade para com Sócrates, ao contrário dos acusadores do filósofo, além de também ter 

demonstrado possuir crenças firmes, ainda que não convencionais, e mostra-se preparado para 

agir contrariamente às opiniões de sua família e da sociedade. E, embora ainda pareça ter 
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algum apelo a descrição de Êutifron como um Sócrates imperfeito, por conter os mesmos 

traços do mestre, só que de maneira distorcida, como mostram sua boa vontade, sua pertinácia 

e suas ideias inovadoras sobre os deuses, a simples repreensão de seu caráter acompanhada da 

exaltação do perfil socrático, nesse contexto dialógico, acaba se revelando uma resposta 

superficial e insuficiente, ao menos quando se procura uma leitura cada vez mais crítica e 

talvez menos orientada para a busca de paradigmas éticos. De acordo com Cotton (op. cit., 

113), somos, aqui, convidados a pensar sobre o quão profundas seriam as semelhanças e 

diferenças entre um e outro personagem, na tentativa de perceber o que se torna aspecto 

negativo em um e aspecto positivo em outro, na observância de ambos os papéis e sua 

interlocução na cena dramática, e, ao fazê-lo, estaríamos alcançando um sentido mais 

completo daquilo que pode caracterizar uma experiência filosófica, não nos limitando a 

dispensar toda nossa atenção sobre apenas um dos personagens e, por conseguinte, a um ou 

outro aspecto julgado relevante.  

Deve ser também observado o seguinte: a perspectiva exposta pelas repostas de um 

interlocutor pode capturar um aspecto verdadeiro ou ter vantagens sobre a posição do líder da 

discussão. Mais uma vez, Cotton (ibidem) chama atenção para o caso de Êutifron, que, ao 

questionar Sócrates sobre a irrelevância de se querer especificar se o indivíduo morto num 

determinado caso é um familiar ou um estranho, observa oportunamente que aquilo que 

deveria estar em jogo é saber se quem matou teria matado com justiça ou não (cf. Pl. Euthphr. 

4b), manifestando uma preocupação tipicamente socrática e comum em outros diálogos, qual 

seja, a de não se limitar ao exame de eventos particulares, mas alcançar uma compreensão 

sempre mais abrangente ou essencial das coisas. Geralmente, é também considerado que 

elementos das ideias de personagens como Polemarco e Céfalo, sobre a justiça, acabaram 

sendo incorporados às posições de Sócrates na República, assim como a noção de 

Protarco/Filebo de que o prazer é o Bem veio a constituir uma qualificação importante quando 

do enfoque de Sócrates sobre o âmbito da inteligência, no diálogo Filebo. Não detalharemos 

tais casos aqui; por ora é suficiente destacarmos que essas percepções sobre os interlocutores 

oferecem contraexemplos aos casos onde personagens interlocutores de Sócrates seriam 

retratados apenas negativamente – como o caso de Êutifron, que revela desprezo por certas 

intuições básicas acerca da ação correta; e o caso de Trasímaco, que, no livro I da República, 

tece duras críticas ao modo de argumentação de Sócrates, ao mesmo tempo que sua 

agressividade e violência ameaçam o prosseguimento da discussão (cf. Cotton, op. cit., p. 

113). É importante, sobre esse ponto, não apenas observar quando interlocutores são bons ou 
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maus em relação aos progressos filosóficos do diálogo, pois, além disso, deve-se notar que, 

em qualquer caso, não podemos confiar em um interlocutor como sendo simplesmente um 

modelo bom ou mal. Traços positivos e negativos se entrelaçam nos diversos interlocutores, e 

importa, sobretudo, considerar como se articulam tais atributos.  

Por outro lado, os diálogos não apresentam figuras inteiramente elogiáveis. E isso 

deve valer para o papel desempenhado por Sócrates, mesmo quando assume traços heroicos 

nos diálogos de Platão. Em alguns casos, os diálogos são estruturados por narração indireta, 

cuja conversa é inteiramente contada por Sócrates, que é também quem conduz 

prevalentemente o diálogo por ele narrado, a saber, o Cármides, o Lísis e a República. Neles, 

o protagonista fala de sua participação em primeira pessoa, o que parece colocá-lo, de saída, 

numa posição ainda mais privilegiada em relação aos interlocutores, mas é importante 

considerar que, embora Sócrates conduza predominantemente a maior parte dos diálogos 

platônicos, sua presença também não é uniforme. Sobre esse aspecto, McCabe (in Benson et 

al., 2011, p. 53) chama atenção para o seguinte: conforme tenha sido composto o diálogo, 

somos levados a uma observação crítica sobre papel desempenhado pelo próprio Sócrates, 

contradizendo, assim, as afirmações comuns de que, em todos os casos o filósofo, por 

incorporar valores espirituais elevados, muitas vezes visto como piedoso, temperante e 

comprometido com a verdade, colocaria todos os demais personagens, por contraste, em 

condição inferior, conferindo ao seu protagonismo um modelo homogêneo de retidão e 

justeza, e o ofuscamento, tanto do ponto de vista ético quanto filosófico, dos demais 

personagens.  

Um caso emblemático onde a imagem ilibada de Sócrates pode ser posta sob suspeita 

consiste naquela sua condução do diálogo com o rapsodo Íon, no diálogo homônimo. Em 

diversos momentos, Sócrates parece muito certo do que pensa, forçando insistentemente o 

rapsodo a admitir que sua atividade não é fundada no conhecimento e na técnica, mas, antes, 

na inspiração divina (hoi theománteis), pela qual é contagiado também em sua predileção 

particular pela poesia de Homero (cf. Pl. Ion. 532b, 533cd, 534b-e, 535b-d, 536cd, 542b). 

Conduzindo Íon, com pertinácia, a admitir estar fora de si quando interpreta a poesia de 

Homero, o filósofo recusa que o rapsodo lhe faça uma demonstração de um dos seus números, 

afirmando não duvidar de seu talento e preferindo revogar isso para outra hora (cf. ibidem, 

536de). É notável, sobretudo, como Sócrates ignora a fala de Íon, quando este descreve estar 

atento à reação do público e às moedas que lhe são atiradas durante as apresentações públicas 

(cf. ibidem, 535e). A insistência de Sócrates no fato de que os rapsodos e os poetas em geral 
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agem pelo entusiasmo (enthousiasmós) acaba lhe cegando para um dos poucos argumentos 

contrários colocados por Íon à sua tese. A preocupação do rapsodo para com o público leva-o, 

inclusive, a perceber se deve intensificar sua interpretação, a fim de que, comovendo a plateia 

com empatia, consiga ainda mais donativos. Isso denotaria uma consciência (ou um 

autocontrole) tal, no rapsodo, que a ênfase socrática no arrebatamento (no “estar fora de si”) 

característico das atividades poéticas e rapsódicas torna-se bem mais frágil, ou, agora, no 

mínimo, questionável.65 

 Cotton (op. cit., p. 113) observa que o Sócrates dos primeiros diálogos de Platão, por 

exemplo, embora possua um caráter mais carismático e atraente, usa técnicas argumentativas 

que podem falhar sobre seus interlocutores. Seu uso de ironia e humor parece, às vezes, 

gratuito e excessivo, e sua abordagem, agressiva. Sua insistência em fazer com que os 

interlocutores ultrapassem o domínio das coisas particulares e apresentem definições gerais 

que, muitas vezes, não conseguem fornecer, bem como seus constantes testemunhos de 

ignorância, em desacordo com sua confiante manipulação das discussões, podem ser 

frustrantes. É o que acusa Trasímaco, quando descreve a declaração de ignorância de Sócrates 

como simulação e fingimento, pois, se se recusa a responder às perguntas que direciona a 

outros, isso deve fazer parte de seus estratagemas (cf. Pl. R. 337a; 337e). É defensável que 

alguns aspectos críticos da postura de Sócrates tenham sido elaborados intencionalmente pelo 

autor, pois, às vezes as reações ao filósofo são manifestas diegeticamente, por meio de seus 

interlocutores, e ressoam em nossas próprias reações, como se devessem, de fato, significar 

algo para nós.  

Em diálogos considerados mais tardios na produção platônica, a figura Socrática 

mantém algumas características polêmicas, embora torne-se mais branda com seus 

interlocutores. É o caso do Filebo, onde Sócrates intervém, repetidamente, com declarações 

abstratas e pouco claras, que precisam ser esclarecidas a pedido de seu interlocutor. Ali, temos 

a queixa de Protarco e Filebo (cf. Pl. Phlb. 17e-18a, 18d), pois nem sempre Sócrates deixa 

                                                           
65 É importante ter sempre atenção para o seguinte: nessa vez, como em outras ocasiões, vê-se na postura de 

Sócrates algo que não é expresso literalmente, nem é diretamente denunciado pelas falas dos personagens. 

Imaginando que, tanto a insistência de Sócrates na tese do arrebatamento pela poesia quanto o breve instante no 

qual Íon descreve seu estado de atenção sobre as reações do público, não estão ali por acaso, supõe-se que ambos 

os detalhes devem ser observados pelo leitor e levá-lo a refletir. Nesses detalhes, especificamente, não é a fala de 

Sócrates o mais importante, mas como ele se comporta, a relação entre os personagens, e, naturalmente, as 

respostas do interlocutor (muitas vezes deixadas de lado). Toda a cena pode ter algo a nos dizer em termos de 

investigação dialógica e filosófica. Aquilo que Sócrates ignorara em Íon, certamente não passou despercebido 

por Platão, pois também pertence ao autor cada um dos detalhes de seus dramas, e não apenas as emissões da 

boca de Sócrates ou de outros protagonistas. 
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claro para eles a relevância de suas exposições (cf. Cotton, op. cit., p. 114). O filósofo se 

detém por algum tempo, no começo do diálogo, na procura por um método capaz de auxiliar 

na identificação do Bem, em uma passagem bastante complexa; pouco depois, porém, lembra-

se de algo e propõe que abandonem com ele essa tentativa (cf. Pl. Phlb. 20bc). Protarco 

reclama com Sócrates por prosseguir perguntando a ele e a Filebo coisas sobre as quais eles 

não conseguem avançar, enquanto aparenta ter uma melhor compreensão do assunto do que 

eles (cf. ibidem, 54b). Como pode ser visto, em casos como esse, o personagem Sócrates 

parece assumir algumas posturas frustrantes para o leitor, ao menos para aquele cuja 

expectativa limita-se, de modo simples, a reconhecer na figura do filósofo um modelo de 

excelência para a condução de uma conversa filosófica.66  

Além disso, sua liderança em todos os tipos de diálogo é apresentada como ficando 

aquém do verdadeiro conhecimento, do domínio pleno do saber. É verdade que essa é uma 

característica mais perceptível nos “primeiros Sócrates” de Platão, mas também é 

proeminente em outros lugares como, por exemplo, na apresentação que o protagonista faz de 

si mesmo no Teeteto (cf. Pl. Tht. 150bd), comparando-se a uma parteira que somente auxilia 

os outros a darem à luz o conhecimento das ideias por si próprios, enquanto falta o 

conhecimento a ele mesmo. Isso parece ir de encontro também à admissão feita pelo 

personagem do uso de imagens para descrever as Formas, na República (cf. Pl. R. 511a), e 

que isso seria parte constitutiva do conhecimento (epistéme), até que se possa alcançar 

diretamente os princípios. O Estrangeiro de Eleia, outro protagonista platônico, no Sofista, 

coloca-se disponível a engajar-se numa investigação compartilhada, alegando, porém, 

limitações sobre o que sabe do assunto, incluindo-se entre aqueles que se dedicam aos difíceis 

problemas das definições (cf. Pl. Sph. 217e). Mesmo que a fala do Estrangeiro fosse tomada 

como mero uso de tática retórica, admitida a um bom debatedor, e fosse revelado o seu 

domínio do assunto em causa, deve-se, ainda assim, atentar para o seguinte: a exposição de 

um conhecimento (ou, às vezes, a sua dissimulação), por um protagonista num diálogo, não 

deve jamais ser tomada com um saber “fixado”, ou indisponível ao exame de um outro. Como 

recorda Cotton (op. cit., pp. 114-115), as ideias expressas pelo condutor de um diálogo podem 

ser submetidas ao escrutínio mesmo em outros diálogos, como ocorre, por exemplo, com a 

discussão acerca das Formas no Parmênides, e a ideia de que virtude é conhecimento no 

                                                           
66 Cotton (op. cit., p. 114) recorda que essa mesma crítica pode também valer para outros personagens que 

lideram a discussão nos diálogos onde Sócrates não é o protagonista.   
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Mênon e no Laques. Deve-se estar atento, também, para as ocasiões em que o condutor das 

conversas esboça argumentos fracos ou falhos, seja de maneira intencional ou não.  

Não se trata de dizer que os diálogos desconstroem a sabedoria de seus protagonistas, 

mas refletem, à sua maneira, o conhecimento (ou o seu processo) como algo incompleto, e, às 

vezes, de um modo pouco direto, abrindo espaço para uma leitura engajada, exigente e ativa. 

Ou seja, os diálogos negam um acesso fácil a qualquer conhecimento que os condutores da 

discussão possuam, legando ao leitor uma tarefa construtiva e independente, muito 

semelhante à que os protagonistas mesmos esboçam em sua conversa com os interlocutores. 

Todas essas observações são importantes no sentido de se evitar uma leitura desses textos 

como se eles consistissem em escritos empenhados tão somente na comunicação de uma 

doutrina, ou como se exigissem do leitor uma postura mimética em relação a determinados 

personagens, com os quais ele devesse se identificar, reproduzindo posturas e discursos, como 

se se tratassem de modelos unicamente positivos de aprendizagem – o que ocorre 

especialmente com Sócrates. Uma leitura, nessas condições, torna-se pouco compatível com 

as singularidades próprias desse gênero discursivo adotado por Platão, e acaba identificando 

determinadas falas como reveladoras de um conhecimento cristalizado e pronto para ser 

assimilado, obstruindo o caráter apropriado à busca filosófica.   

Cabe, agora, uma nota sobre o aspecto seguinte: como vimos há pouco, os 

interlocutores, ao conversar, estariam envolvidos, dentro da diegese criada por Platão, em 

uma atividade diferente da nossa (a leitura) e, por isso, não poderíamos tomá-los como 

modelos diretos para moldarmos o nosso engajamento na condição de leitores. Essa diferença 

é notada tanto pela impossibilidade de o leitor ter suas eventuais dúvidas esclarecidas pelo 

texto, cujos caracteres são fixos por natureza, quanto pelo fato de seu progresso como leitor-

aprendiz jamais ser reconhecido ou avaliado pelo texto-interlocutor, como costuma-se esperar 

da relação de aprendizes com seu mestre. Em outras palavras: o texto não dialoga com o 

leitor.67 O aspecto indireto e mediato que caracteriza a relação entre leitores e interlocutores68 

é um ponto relevante por si mesmo, ademais, os diálogos não nos fornecem nada como um 

                                                           
67 Muito do que normalmente ocorreria numa conversa não vem a acontecer num processo de leitura onde o 

leitor está a sós com o texto. O esclarecimento de algo por alguém quando solicitado por um outro numa 

conversa (entre mestre e discípulo, por exemplo) não ocorre numa relação entre leitor e texto. Tampouco o 

aprendizado do leitor é reconhecido perante o texto, já que entre ambos não há diálogo, no sentido usual do 

termo. 
68 Interlocutores conversam numa cena dialógica, e nela dão-se ao aprendizado; os leitores não dialogam com os 

interlocutores, mas têm, no diálogo que leem, elementos observáveis e direções para a construção do seu próprio 

aprendizado. A relação entre interlocutores dentro da cena dialógica é frontal e imediata, enquanto a relação 

entre leitores e interlocutores é mediatizada pelo texto (leitura). 
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modelo correto para sua leitura, ficando a cargo do próprio leitor encontrar maneiras de lê-los, 

de como se envolver com eles. No entanto, a ideia de que a representação dos interlocutores é 

importante para moldar a maneira como reagimos assinala uma visão que não deve ser 

menosprezada, qual seja, a de que a representação dos interlocutores nos diálogos platônicos 

tem como um dos papéis importantes contribuir positivamente na construção do aprendizado 

pela leitura, engajando o leitor no andamento do próprio texto. É central para Cotton (op. cit., 

p. 47), nesse sentido, a ideia de que o comportamento dos interlocutores proporciona ao leitor 

uma visão sobre aquilo que envolve a aprendizagem, tal como os diálogos parecem concebê-

la. Essa intuição pode ajudar-nos a entender e gerenciar, na condição de leitores, nossa própria 

recepção do texto.  

Pode-se destacar pelo menos dois modos de comportamento comuns aos interlocutores 

nessa perspectiva. Primeiro, há as experiências básicas que sofrem, quando submetidos à 

tática do líder da discussão, a saber, confusão, surpresa, e desorientação, por exemplo. 

Poderíamos enumerar uma série de episódios capazes de demonstrar essa resposta provocada 

nos mais diferentes diálogos; escolhemos um, do Primeiro Alcibíades:  

 

ALCIBÍADES – Pelos deuses, Sócrates, já não sei o que falo. É bem possível que eu 

esteja há muito tempo nesse estado de ignorância, sem aperceber-me disso. 

SÓCRATES – É preciso ter confiança. Se aos cinquenta anos tivesses percebido essa 

deficiência, difícil te seria tomar qualquer medida para remediá-la. Mas estás agora 

precisamente na idade em que cumpre percebê-la. 

ALCIBÍADES – E os que a percebem, Sócrates, que deverão fazer? 

SÓCRATES – Responder ao que te pergunto, Alcibíades. Se assim procederes e o 

deus o permitir – até onde posso confiar no meu oráculo – tu e eu só teremos a lucrar. 

ALCIBÍADES – Nada mais fácil de alcançarmos isso, no que depender apenas de eu 

responder. (Pl. Alc. 1. 127de. Trad. Carlos Alberto Nunes.)  

 

Se, num primeiro momento, temos o espanto e a necessidade de orientação 

reconhecida pelo interlocutor, segue-se a esse comportamento a predisposição manifesta ao 

diálogo e à investigação. Nem sempre o interlocutor manifesta-se empenhado e aberto ao 

passo seguinte. Como recorda Cotton (op. cit., p. 47), um interlocutor pode também recusar-

se a seguir na conversa ou prosseguir contrariado, embora o nosso supracitado exemplo 

exponha um caso comum onde ele acaba refletindo sobre suas próprias dificuldades e parece 

desejar redobrar seus esforços na discussão. Os estímulos aos quais é exposto um interlocutor 

na conversação socrática e as experiências pelas quais ele passa seriam projetadas, a fim de 

desafiá-lo e fazê-lo refletir sobre os desdobramentos das questões colocadas. Essas reações 

são de tal tipo que demostram, entre outras coisas, que uma resposta produtiva não seria de 
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modo algum automática em qualquer aluno virtuosa ou filosoficamente desenvolvido, ou que 

o aprendizado não acontece como um processo mecânico, sem um engajamento que, 

inclusive, passe pelos afetos, ou, mais precisamente, pela via erótica do diálogo pedagógico, 

que tratamos num ponto importante do capítulo anterior. Seja como for, ambos os níveis de 

reação dos interlocutores, a saber, o desconforto com as próprias concepções e o engajamento 

no desenvolvimento da discussão, são indispensáveis para o aprendizado filosófico, mas é o 

segundo passo que revela o aprendiz aplicado em contraste com o que demonstra má vontade 

e pouco ou nenhum progresso. 

 Ambos os níveis de reação se encontrariam, também, nas reações dos leitores dos 

diálogos, mesmo que eles não possam ser facilmente distinguidos no momento em que se está 

lendo. Os diálogos, assim como as conversas socráticas, seriam construídos de modo a 

produzir as referidas sensações, como confusão, surpresa, entre outras, até mesmo nos 

receptores ou destinatários mais resistentes. E a leitura dos diálogos fornece ocasião para que 

se empenhe no desenvolvimento de suas questões e colocações, mesmo que nem todos os 

leitores atentem para isso; trata-se de fazer com que a leitura, pela estratégia dialógica formal, 

realmente crie condições para o leitor aprender – e, talvez, aqui, o papel dos interlocutores 

torne-se de grande importância. Confrontando o leitor com o comportamento dos 

interlocutores, os diálogos levam-no a refletir sobre aquilo que o aprendizado envolve, sobre 

os desafios aos quais se é exposto, as experiências que é preciso atravessar, e a contribuição 

delas para o desenvolvimento do saber. Trata-se de o leitor perceber, no papel dos 

interlocutores, o desenvolvimento de um processo de formação filosófica, ou de um modelo 

para o aprendizado, cujas regras podem ser aplicadas em sua própria experiência de leitura. 

Assim, torna-se capaz de perceber similaridades entre suas experiências e as experiências dos 

interlocutores, mesmo que apenas indiretamente, pela via da leitura. 

 Para Cotton (op. cit., p. 48), essa visão de espelhamento dos interlocutores nos leitores 

teria o conveniente de ampliar a compreensão do leitor, permitindo-o enxergar os processos 

em jogo nos diálogos. Inquietando-se e sendo levado a oferecer a sua própria contribuição no 

processo, o leitor deve produzir respostas a partir das experiências e dos problemas 

dramaticamente representados. A representação dos interlocutores contribui para que se 

reflita, também, sobre a própria contraparte no processo de aprendizado, pois o 

comportamento deles releva, diante do leitor, um espectro de reações, como aquelas 

esboçadas, há pouco, nos dois níveis de comportamento comumente envolvidos na 

aprendizagem. O comportamento dos interlocutores reflete, em sua condição de aprendizes, o 
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reconhecimento tanto de sucessos quanto de possíveis insucessos, todos eles viáveis também 

ao longo do processo formativo do leitor. Haveria nos interlocutores reações similares às dos 

leitores, que, à medida em que leem, têm a tendência de se manifestar. O comportamento dos 

interlocutores, portanto, surge como espelho para os nossos próprios comportamentos, 

auxiliando-nos na reflexão sobre o caráter das nossas respostas e de nossa participação 

indireta na discussão. A representação do comportamento dos interlocutores na discussão 

ajuda a produzir o engajamento do leitor com o texto, estendendo ao leitor o diálogo que o 

texto, em si mesmo, apresenta. 

  Uma das principais características do processo de aprendizagem, como os diálogos 

mostram, é constituída de duas figuras: o propositor da discussão e o interlocutor que se 

dispõe a segui-lo. Em primeiro lugar, o condutor da discussão fornece os estímulos que 

forçam seu correspondente a engajar-se no aprendizado, e, posteriormente, ele apresenta 

comentários, exortações, propõe críticas e revisões de determinados pontos, possibilitando 

uma reflexão tão produtiva quanto seu interlocutor poderá empreender. Cotton (ibidem) 

chama atenção, a essa altura, para aquela discussão que vimos no Fedro, com respeito à 

impossibilidade de o texto escrito interagir com o leitor, e, embora reconheça que a função 

dos interlocutores nos diálogos escritos não signifique uma compensação por completo dessa 

deficiência do texto escrito, serve ao menos para aliviá-la. Os diálogos, em sua forma escrita, 

nos forneceriam estímulos semelhantes àqueles que encontraríamos em diálogos orais. A 

representação dos interlocutores possibilita ao leitor pensar sobre o próprio desempenho no 

processo de investigação filosófica, como ele se comporta diante dos meandros e hesitações 

do pensamento. Estimulando o engajamento num tipo de diálogo interno (pensamento 

reflexivo), os interlocutores expõem disposições pelas quais o pensamento pode-se orientar, 

ajudando-o a monitorar as próprias repostas, avaliando-as, e delegando a si mesmo o papel de 

dirigente das reflexões (pensamento autônomo). Agora, nem todos os leitores aceitarão o 

convite para fazer isso, e a possibilidade de uma resposta improdutiva é constantemente 

prefigurada nos diálogos. O paralelismo criado entre leitor e interlocutor fornece, porém, um 

meio pelo qual a leitura pode ser desafiadora ao leitor, levando-o a engajar-se na reflexão a 

partir do diálogo escrito, ao mesmo tempo em que não deixa o caráter desafiador dos diálogos 

permanecer encerrado dentro deles mesmos.  
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 3.1.3 O convite à experiência filosófica como um aspecto distintivo do gênero 

discursivo de Platão  

 

Como vimos, os leitores são encorajados a engajar-se junto aos interlocutores num 

diálogo com diligência e laboriosa disposição. Cabe, agora, ressaltarmos a especificidade dos 

efeitos da produção discursiva platônica, já que sua maneira de mobilização do leitor pode ser 

pensada como distinta do envolvimento produzido por outros gêneros discursivos, 

pertencentes ao âmbito poético e/ou retórico. A crítica que emerge dos diálogos à poesia é 

notoriamente complexa, entretanto duas das objeções tratadas mais extensivamente no livro X 

da República são vistas como particularmente importantes. Pela primeira, acusa-se a poesia de 

fundar-se na ignorância, pois, embora os poetas reivindiquem sua autoridade sobre o 

conhecimento, aderem a ideias falsas sobre o que deve ser valorizado. Por essa perspectiva, 

eles não podem discursar ou escrever com conhecimento ou mesmo postular a verdade de 

suas crenças, dado que sua atividade limita-se em reproduzir a aparência das coisas. A 

segunda acusação refere-se ao fato de a poesia apelar às emoções, fortalecendo, assim, à parte 

irascível (thymós69) da psykhé, permitindo que essa parte possa acabar estendendo seu 

domínio sobre toda a vida do indivíduo. A poesia, em outras palavras, estimula uma resposta 

emocional, apropriada a alguém que se deixa controlar pelas emoções. 

A ideia de que a literatura não é apenas sem valor, do ponto de vista do conhecimento, 

mas também danosa, tem sido pensada, ao longo da tradição, como um dos principais 

impasses teóricos para uma abordagem mais completa dos diálogos platônicos, que considere 

tanto seu conteúdo quanto sua forma, pois, sem deixar de lado todo o seu propósito filosófico, 

os diálogos compreendem, inegavelmente, criações altamente literárias. Pensá-los sob esse 

ponto de vista significa também buscar uma saída à questão que deles emerge, acerca do valor 

dos meios poéticos e retóricos, a fim de compreendermos melhor a experiência proporcionada 

por sua leitura, e em que medida suas características literárias e estilísticas solicitam uma 

resposta ou um engajamento da parte de seu público leitor. Se, tal como defende Cotton (op. 

cit., p. 50), ler os diálogos pode ter valor filosófico positivo, o que devemos pensar sobre os 

ataques platônicos à poesia? Como nós devemos dar conta dessa aparente contradição? Uma 

                                                           
69 O termo grego thymós encerra a afetividade em suas diversas formas – humor paixão, fervor, arrebatamento –, 

consistindo na parte central da psykhé, i.e., situa-se no peito, entre a parte mais baixa, a epithymía (relativa aos 

apetites), com sede no ventre, e a parte mais elevada representada pelo lógos (razão). Na obra platônica, o 

thymós aparece identificado à faculdade da coragem, que preside a vida afetiva, constituindo a virtude específica 

dos guerreiros, que têm regrada a sua impulsividade (cf. Pl. R. 580c-583a). É também a paixão irracional e surda 

aos conselhos mais salutares (cf. Pl. Ti. 69d). 
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resposta comum é a seguinte: Platão parece reconhecer, apesar de suas várias objeções à 

poesia, a habilidade dessa modalidade discursiva em estimular o receptor e moldar a sua alma. 

Em vista disso, Platão lançaria mão dos mesmos procedimentos, controlando, de acordo com 

os próprios propósitos filosóficos, os seus efeitos estéticos. Essa visão parece concordar com 

aquela sugestão do uso da poesia no início da educação dos guardiões, encarregados à 

salvaguarda da pólis concebida sob a ideia do que é justo (Pl. R. 376d. et seq.). Segundo essa 

proposta, os poetas seriam forçados a compor obras que propagassem os ideais do estado e 

guiassem as crianças para a boa vida.  

Essa saída para o uso da poesia, porém, acaba sendo confrontada por sérios problemas. 

Um deles consiste em quão pouco atraente parece ser, à primeira vista, a visão de que a 

própria escritura platônica corresponderia à “literatura” do Estado ideal, por assim dizer. É 

verdade que isso tem, de algum modo, um sentido filosófico e pedagogicamente produtivo. 

Entretanto, o papel formativo atribuído à poesia no contexto dos livros II e III da República, 

pelo qual ela funcionaria, grosso modo, pela transmissão de padrões bem definidos de valores 

e de comportamento, involuntariamente inculcados, aplica-se a um tipo de educação básica, 

destinada aos mais jovens selecionados para a classe dos guardiões; não poderíamos tomá-lo, 

portanto, como parte do desenvolvimento consciente de um adulto disposto à reflexão e à 

investigação filosófica, como pareceria ser mais cabível aos diálogos platônicos. Embora a 

função formativa da obra platônica pareça aproximar-se do papel destinado, naqueles passos 

da República, à transmissão de valores pela poesia, isso poderia nos levar a uma compreensão 

dos diálogos de Platão como um tipo de repertório doutrinário, ou com funções 

fundamentalmente doutrinárias.  

Uma objeção a toda essa visão dos diálogos como correspondentes ao tipo de poesia 

mimética aceito na cidade ideal advém das restrições colocadas pelo próprio Sócrates à 

manipulação das emoções pela poesia, como alerta Cotton (op. cit., p. 50). Os elementos 

mobilizadores da poesia, tal como indicara o protagonista da República, sempre tendem a 

produzir no espectador uma resposta emocional, e se ainda assim considerássemos seus 

objetos como sendo nobres, a resposta produzida no espectador seria semelhante à de uma 

pessoa controlada por suas emoções. Platão, ele próprio, demonstra não expulsar de maneira 

completa o papel das emoções de sua obra dramática, e isso parece incompatível com a 
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preocupação que sua obra revela em relação aos efeitos emocionais da poesia.70 De outro 

modo, parece também difícil explicar como, em se tratando de discursividade filosófica, a 

razão poderia controlar sem grandes problemas “a resposta emocional-estética” do leitor 

prescindindo dos seus elementos essencialmente estéticos. Segundo Cotton (op. cit., p. 51), 

isso deixaria Platão aberto à acusação de que ele não aprecia realmente o efeito estético da 

literatura, embora utilize seus procedimentos quando se trata de objetivos alheios a esse 

âmbito. A poesia admitida no Estado ideal não seria, portanto, realmente poesia, mas um tipo 

de literatura que deveria obedecer a princípios racionais ou filosóficos. No entanto, chamar os 

diálogos platônicos de filosofia poética ou poesia filosófica não deixa de ser problemático. O 

ponto crítico levantado pelo nosso comentador (ibidem) concentra-se em saber como os 

diálogos podem ser considerados boa literatura, se eles subordinam aspectos poéticos ou 

literários dessa maneira controversa.  

É importante, em nosso estudo, enfatizar também que os diálogos platônicos podem 

ser vistos como uma constante recusa à indefinição entre as modalidades discursivas, 

esforçando-se pela proposição de limites entre os gêneros. Nesse sentido, são bem conhecidas 

as tentativas dos diálogos de se distanciarem, nos níveis discursivo e dramático, de outros 

tipos de discurso, especialmente aqueles associados com a retórica, o sofística e a poesia. 

Embora a linha que separa a escritura platônica dos discursos retórico e poético possa ser 

apontada como sinuosa ou mesmo frágil, não se pode negar a Platão o aspecto singular que 

diferencia sua obra dos discursos rivais, tanto pelo seu procedimento técnico, capaz de 

arregimentar técnicas das diferentes modalidades discursivas conhecidas, quanto postular 

efeitos relativamente mais elevados do que aqueles obtidos pelos seus rivais. Nightingale 

(1996, p. 133) chamara atenção para o fato de Platão não apenas ter sugerido que a linguagem 

filosófica fosse nova e diferente, mas também superior aos outros tipos de discurso. Alguns 

dos recursos poéticos ou literários de Platão, explícitos na caracterização, na trama e na 

estrutura de suas obras, são frequentemente parecidos com aqueles dos gêneros que ele critica, 

mas sob um exame mais cuidadoso, as diferenças emergem. Cotton (op. cit., p. 51) argumenta 

que o modo como Platão apresenta seus personagens promove, por sua vez, uma distância 

crítica, em vez de uma identificação emocional; suas estruturas dramáticas, às vezes, tendem à 

                                                           
70 Desde o começo deste trabalho temos enfatizado o peso dos recursos poéticos e retóricos no texto dos diálogos 

de Platão, que parece pouco empenhado em recusar aos seus leitores, pelas palavras, descrições imagéticas de 

rara beleza, como podemos ver, por exemplo, no prólogo do Fedro, ou ainda emoções afloradas como incorpora 

o discurso de Alcibíades ao final do Banquete, ou mesmo a profecia socrática no fim da Apologia, onde vemos o 

filósofo, em tom solene, adotando um discurso bastante apropriado a heróis trágicos em agonia (cf. Pl. Ap. 39cd).  
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disjunção e suas histórias distanciam-se das tramas clássicas. Platão não está simplesmente se 

valendo das técnicas usuais de composição literária de seu tempo, mas, sim, transformando-as 

em contraponto ao tipo de discurso que pretende criar (filosofia). E o nosso autor faria isso 

com vistas a produzir uma resposta distinta no leitor, um efeito de ordem afetivo-cognitiva 

pela leitura, possibilitando que o aprendizado progrida. 

Embora, à primeira vista, possamos pensar os diálogos como semelhantes a outros 

gêneros, é importante salientar que o entrelaçamento de técnicas literárias e poéticas os 

diferenciam. E essas técnicas mostram-se difusas e fundamentais na produção platônica, ao 

ponto de serem cruciais para uma experiência completa dos diálogos, bem como para seu 

entendimento como um gênero específico. Esses elementos discursivos, mobilizados por 

Platão, por sua própria natureza e especificidade genérica, possibilitam aos diálogos 

produzirem uma resposta cognitivo-afetiva, servindo, por conseguinte, a um proposito similar 

ao das regras socráticas de discussão71, no sentido de que elas seriam capazes de produzir por 

si mesmas um tipo particular de engajamento filosófico, pois envolvem, a um só tempo, um 

laço afetivo (philía) com o saber e uma correta orientação para o conhecimento. Nesse 

sentido, os diálogos de Platão seriam algo como uma arena de aprendizado, cuja resposta 

provocada no leitor é similar àquela resposta motivada no interlocutor por uma conversa 

socrática (cf. ibidem, p. 52). A conversa socrática e o diálogo platônico surtiriam o mesmo 

tipo de envolvimento afetivo-cognitivo em seus interlocutores/leitores.  

Por essa perspectiva, os diálogos são capazes de encorajar uma resposta de um tipo 

fundamentalmente diferente da reação emocional que eles costumam associar aos gêneros 

rivais. Sendo assim, não há necessidade de pôr em causa a seriedade do envolvimento de 

Platão como os aspectos poéticos e literários, nem de se preocupar com uma suposta 

subordinação da experiência estética à experiência filosófica, quando essa não parece ameaçar 

                                                           
71 Não obstante a famosa “questão socrática” coloque sob suspeita grande parte daquilo que costumamos atribuir 

ao Sócrates histórico, seja a partir dos chamados “testemunhos” mais diretos, como os de Platão e Xenofonte, 

escritos posteriormente à morte do filósofo, seja mediante à caracterização do personagem ainda em vida, 

sugerida pela comédia de Aristófanes, ou, ainda, mediante testemunhos mais distanciados, como são os de 

Aristóteles ou aqueles recolhidos por Diôgenes Laêrtios, é habitual esboçar uma imagem de como o Sócrates 

histórico abordava seus contemporâneos. Tratar-se-ia de um modo peculiar e exigente de conversação, e, como 

por um processo de simplificação, em grande parte, histórica, atribuiu-se como certas “regras socráticas de 

conversação”, principalmente a dialética e a maiêutica. A dialética, de acordo com Khan (in Fink, 2012, p. 159), 

pode ser entendida literalmente como a arte da conversação, e, no contexto socrático, como a arte de perguntar e 

responder questões, sendo, mais adiante, tomada por Platão como um modelo para a atividade intelectual em 

geral. No que se refere ao método maiêutico, sua descrição mais comum advém do diálogo platônico Teeteto, 

donde pode-se inferir que esse método socrático consiste na multiplicação estratégica de perguntas, induzindo o 

interlocutor, que se percebe ignorante, à descoberta de suas próprias verdades e à conceituação geral de um 

objeto (cf. Pl. Tht. 150bd). 
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as características essenciais daquela; também não seria o caso de acusar Platão de adotar as 

técnicas emocionais dos poetas, para sustentar suas próprias ideias. Antes, Platão estaria 

preocupado em criar um tipo de literatura cujo impacto no leitor devesse ser diverso ao que a 

poesia obtém da sua recepção, pois é também contra o mecanismo da discursividade dos 

poetas que se erguem duras críticas em sua obra. Os diálogos elaborados por Platão teriam 

como meta, mediante seu próprio efeito estético característico, desempenhar um papel 

construtivo no desenvolvimento ético, intelectivo e filosófico do leitor. Para Cotton (ibidem), 

o empenho do filósofo grego em criar um tipo de efeito literário específico demostra que ele 

tomaria a “resposta estética” do leitor como bastante significativa para o progresso filosófico, 

e isso, longe de rejeitar o papel de um envolvimento estético por si mesmo, revela que Platão 

preocupou-se com um tipo específico de resposta, a saber, a resposta obtida pelo discurso dos 

poetas, cujo direcionamento ético (e intelectivo) fora caracterizado, em seus diálogos, como 

deturpado, prejudicial e distanciado de compromissos epistêmicos.  

Por esse aspecto, as críticas à poesia constantes na obra de Platão deveriam ser vistas 

não como uma tentativa de banir o estético, mas como parte de um esforço em definir e tornar 

seu próprio gênero (o filosófico) distinto. Em vista disso, os diálogos não deveriam ser 

tomados como versões filosóficas da poesia, da retórica, ou do debate sofístico, como se eles 

consistissem numa modalidade discursiva apenas purificada daquilo sobre o que levantam 

suspeitas e consideram danoso; antes, os diálogos se diferenciam quanto ao efeito que 

provocam no seu leitor, pois exigem dele uma postura engajada filosoficamente (cf. ibidem). 

Portanto, mesmo que os diálogos se sirvam de algumas características dos discursos aos quais 

se contrapõem, eles as transformam a fim de criar uma reposta um tanto diferente no leitor, 

levando-o a uma postura atenta, comprometida e atuante na investigação, jamais acrítica ou 

indiferente, e tampouco empenhada em disputar discursos em torneios (erística). 

Percorremos até aqui uma leitura sobre como o diálogo platônico, por seus aspectos 

construtivos, atua na formação para a filosofia. Trata-se de uma abordagem que toma em 

grande conta a opção formal de Platão por esse tipo de escritura, pois, por ela, é possível 

alcançar um dos sentidos prováveis da filosofia de Platão e de seu projeto formativo. O 

diálogo platônico é, pois, filosofia. Pela forma dialógica, e pela estrutura de cada diálogo em 

particular, tem-se acesso, talvez de maneira mais completa e mais adequada ao 

encaminhamento dedicado pelo próprio autor, à elaboração e à apresentação de sua filosofia, 

bem como o papel de certas características de sua trama, como a ironia socrática, as 

estratégias retóricas e o suporte imagético da linguagem mítica na composição de algumas 
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noções. A estrutura do diálogo platônico, portanto, compreende, pelo menos, dois sentidos: o 

de sua estrutura argumentativa (disposta pelas falas de Sócrates e de outros personagens) e o 

de sua estrutura dramática (o enredo e a narrativa), como oportunamente indicou Casertano 

(2000, p. 5) na apresentação de uma importante coletânea de estudos sobre o tema. Tanto um 

eixo quanto o outro são de importância fundamental para a compreensão de cada diálogo e de 

toda a produção platônica, e talvez tenham um significado e um peso decisivos na própria 

construção teórica e doutrinária que se costuma atribuir ao filósofo. Ou, assim como observa 

Casertano (ibidem), é defensável que não se possa falar mais de “teses” platônicas, 

independentemente da maneira em que essas mesmas teses são apresentadas, discutidas, 

argumentadas, refutadas ou admitidas. Um estudo empenhado nesse sentido pode fornecer 

novas luzes sobre o texto platônico e sobre seu caráter não sentencioso, em oposição a uma 

leitura distanciada de seus percursos, de seus paradoxos e de suas teses, às vezes 

intencionalmente precárias, ou mesmo contraditórias, presentes nos vários diálogos.  

Essa abordagem tem o mérito, sem dúvida, de atentar para o contexto e os limites 

estabelecidos pelo próprio autor em seu texto, entretanto, parece não deixar de ser uma 

investigação empenhada na procura de um sistema completo e coerente de ideias oculto nos 

diálogos platônicos. Interessa, contudo, não perdermos de vista que um dos prováveis 

interesses dessa construção literária, com suas características peculiares, tenha sido também 

promover uma leitura ativa ou participativa, no sentido de permitir o engajamento filosófico 

do leitor e o desenvolvimento de suas habilidades intelectivas, exigindo dele uma formulação 

pessoal para os problemas emergentes e para as articulações teóricas de que se ocupam os 

personagens. Essa intenção de promover uma experiência de leitura com vista ao aprendizado 

e ao engajamento filosófico acaba contrariando uma leitura motivada pela expectativa de 

encontrar, nos diálogos platônicos, um sistema filosófico acabado e terminantemente 

compatível com os pensamentos mais conclusivos que Platão teria em mente. Como veremos 

adiante, em posição defendida por Benoit (2015), não podemos ignorar que a obra de Platão 

não explicita clara ou diretamente os pensamentos do autor, mas adota um drama povoado de 

personagens, entre os quais o próprio autor está ausente da cena ou não participa ativamente 

na trama dramática. Estaríamos diante de uma obra não apenas sem autor, mas, também, sob 

uma perspectiva mais exigente, sem doutrina. Passaremos, agora, à consideração de que os 

diálogos platônicos são imagens filosóficas do pensamento, porque produzem pensamento e 

se estruturam (dramaticamente) como o pensamento, cuja estrutura é proposta como sendo 

dialógica. 
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3.2 O diálogo platônico como produtor de filosofia 

 

3.2.1 O pensamento é dialógico e a busca pelo saber também o é 

 

Em momentos relevantes da obra de Platão, vemos problematizado não apenas o 

alcance do lógos discursivo (diánoia) em relação ao conhecimento mais elevado (nóesis)72, 

como também a própria forma do discurso, i.e., como os discursos devem ser estruturalmente 

compostos, e qual o seu papel na pesquisa e na comunicação filosófica. Como descreve 

Mattéi (2010, p. 41), a filosofia produzida por Platão nasce tensionada entre o diálogo e o 

mito, emerge da interseção da palavra (lógos) com a escrita dramática e imagética. Assim, 

Platão assume o risco do discurso, e engendra-o como um ser vivo: o discurso ele mesmo um 

personagem dotado não apenas de corpo, cabeça e membros, mas também de voz. Não se 

trata, pois, simplesmente, de enunciar ou persuadir pelo discurso, como faziam os poetas, 

detentores tradicionais do discurso, ou os retóricos, técnicos da eloquência. Os poderes da 

enunciação e da persuasão requeridos pela discursividade filosófica, dentro da escritura 

platônica, são reformulados e conduzidos a um tipo de comunicação que deve ser aberta ao 

receptor, na mesma medida em que exige dele uma participação atenta e ativa. Essa 

discursividade deve ser, portanto, dialógica, refletindo precisamente como Platão teria 

entendido a atividade discursiva da filosofia, estruturalmente semelhante à própria atividade 

reflexiva do pensamento. 

Tanto o Teeteto quanto o Sofista trazem definições semelhantes acerca da estrutura do 

pensamento, pois ambos mencionam sua forma dialógica. Assim como acontece no diálogo, 

que abriga vários discursos que se confrontam, também o pensamento desdobraria uma 

discussão (interna) na alma, quando levado a colocar questões para si própria e a respondê-

las, afirmando ou negando, como diz Sócrates a Teeteto a respeito do pensar:  

 

SÓCRATES – [...] Mas por pensar entendes a mesma coisa que eu? 

                                                           
72 O termo grego diánoia pode ser entendido como pensamento, ou como um modo de pensamento menos 

elevado que a nóesis. Na perspectiva clássica, a diánoia consiste no conhecimento discursivo por raciocínio. 

Assim, em Platão (e.g. R. 511a), ela aparece como o grau inferior da ciência (epistéme), pois recorre a conceitos 

em vez de contemplar diretamente as Formas (estágio compreendido pela nóesis). O processo dialético em sua 

completude pode ser descrito mediante quatro etapas (eikasía, pístis, diánoia e nóesis; sendo as duas primeiras 

pertencentes ao âmbito da dóxa, e as duas últimas, como foi dito, ao campo da epistéme), apresentadas no livro 

VII da República (cf. ibidem, 532a-534c), e antecipadas por uma exposição dos modos de conhecimento no livro 

VI da mesma obra (cf. 509d-511e). 
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TEETETO – Que queres dizer com isso?  

SÓCRATES – Um discurso que a alma mantém consigo mesma, acerca do que ela 

quer examinar. Como ignorante é que te dou essa explicação; mas é assim que imagino 

a alma no ato de pensar: formula uma espécie de diálogo para si mesma com perguntas 

e respostas, ora para afirmar ora para negar. (Pl. Tht. 189e-190a. Trad. Carlos Alberto 

Nunes.) 

 

Ou como também verificamos pelas palavras do Estrangeiro de Eleia: 

 

ESTRAGEIRO – Pensamento e discurso são, pois, a mesma coisa, salvo que é ao 

diálogo interior e silencioso da alma consigo mesma, que chamamos pensamento. 

TEETETO – Perfeitamente.  

ESTARGEIRO – Mas a corrente que emana da alma e sai pelos lábios em emissão 

vocal, não recebeu o nome de discurso? 

TEETETO – É verdade. (Pl. Sph. 263e. Trad. Jorge Paleikat e João Cruz Costa.) 

 

Temos em ambos os excertos uma importante observação acerca da natureza do 

pensamento, cujo funcionamento obedece a uma estrutura dialógica. Tal consideração, ao 

propor que o pensar é análogo a um diálogo, mas interno e silente, implica que o movimento 

do pensamento é sempre conduzido pela apresentação de pontos de vista alternados ou 

diferentes. A conversa empreendida internamente pela psykhé é imaginada na ocorrência de 

perguntas e respostas, e encontraria um término quando proferido um ponto de vista unificado 

com respeito ao problema pensado, expresso por um opinar, ou pela constatação da 

consistência do juízo. E determinar um juízo entre, pelo menos, dois lados de uma questão 

“não é somente a escolha arbitrária de um ponto de vista: é obtido por meio de uma 

interrogação interna e por meio de pensar sobre estes dois pontos de vista”, como chama 

atenção McCabe (in Benson et. al., 2011, p. 61; grifo da autora). Há, portanto, o diálogo 

consigo mesmo, indicado como sendo o pensamento, e há o discurso que resulta do 

pensamento, proferido pela voz a um outro (interlocutor). Agora, em que sentido podemos, 

com essas indicações, avançar em nossa compreensão do uso que Platão faz da forma do 

diálogo? 

A ideia recorrente em nosso estudo segundo a qual os diálogos têm, entre suas 

principais motivações, o objetivo de promover uma leitura engajada, reflexiva e pensante, 

encontra na definição de “pensamento”, enquanto movimento dialógico, um ponto de apoio 

relevante na percepção de que os diálogos servem mais a estimular movimentos na parte 

pensante da psykhé (lógos) do que incutir nela pensamentos “parados”, i.e., opiniões ou juízos 

estáveis e determinados, como aqueles que caracterizam, na verdade, a conclusão do 

pensamento (cf. Pl. Tht. 190a; Sph. 264ab). Assim, a dinâmica produzida pela relação entre a 
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forma dialógica (como é o caso da escritura platônica) e o pensamento (o diálogo interior 

advindo da leitura) é de ordem psíquica (ou intrapsíquica). A forma dos diálogos reflete ou 

reproduz, sob o esquema do drama, os movimentos do pensamento, e os diálogos, quando 

lidos, produzem, internamente no leitor, esses movimentos. Ou seja, os diálogos, mais do que 

comunicar conhecimentos conclusivos a respeito de um problema, empreendem um desafio 

ao pensamento; na medida em que eles mimetizam ou representam o próprio percurso 

dialógico do pensamento, provocam, no leitor, o seguimento interno dos passos daquele 

pensamento então reproduzido. Aqui temos, novamente, não só a tentativa de Platão expor 

uma filosofia de maneira mimética, como também suscitar, potencialmente, no leitor, alguma 

atividade filosófica produtiva. O diálogo como forma de discurso está em harmonia com a 

concepção de que o pensamento se dá dialogicamente. E uma vez encaminhado à escritura, 

sob a forma dialógica, o pensamento estaria como que reproduzido com maior justeza. A 

forma do diálogo, nessa interpretação, está, por assim dizer, no cerne da explicação platônica 

do pensamento e, por conseguinte, do pensamento filosófico e dialético.  

Se todo pensamento é dialógico, só que realizado internamente, e se todo discurso 

acompanhado de um interlocutor também pode ser entendido como diálogo, será importante, 

aqui, diferenciar o que torna um pensamento e um diálogo especificamente filosóficos. A 

diferença entre um tipo de pensamento qualquer e um pensamento filosófico, e entre qualquer 

tipo de diálogo e um diálogo filosófico, residiria na medida dialética conferida a essas 

instâncias. De acordo com Marques (2006, p. 332), pensar dialeticamente: 

 

[...] não é o mesmo que expressar livremente tudo o que nos vem à cabeça; pensar não é 

a expressão sem limites dos fluxos que emanam da alma. [...] O diálogo dialético não é 

uma conversa no sentido usual do termo, mas não a exclui tampouco; o encontro entre 

dois indivíduos pode ser a ocasião para um diálogo dialético, mesmo que não 

necessariamente. Para que o diálogo seja dialético, é preciso que os que se encontram 

estejam dispostos a refletir e a acompanhar os movimentos dos lógoi que os habitam, 

propondo questões; é preciso que os interlocutores se diferenciem internamente, 

oponham argumentos a argumentos e avaliem sua significação, sua coerência e acordo 

recíproco, ou sua ausência, no caso de o discurso ser falso.  

 

Essa perspectiva sobre a dialética, enquanto disposição à reflexão crítica e abertura ao 

exame cuidadoso dos discursos que se opõem, remete-nos particularmente à figura de 

Sócrates.73 Um diálogo, como o próprio termo indica, consiste numa forma de conversação 

                                                           
73 Segundo Rogue (2011, p. 41), Platão teria herdado o método dialético de Sócrates. A dialética governaria a 

investigação socrática, entendida como uma tendência para questionar a validade das alegações, além de 
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entre pelo menos dois indivíduos (ou pelo menos entre duas posições, em se tratando do 

diálogo que realizamos “sozinhos”, quando pensamos). A dialética, por sua vez, pode ser 

entendida literalmente como a arte da conversação, ou, em um contexto socrático, pode ser 

compreendida como a arte de dar e receber discursos, mediante o jogo de pergunta e resposta. 

De acordo com Kahn (in Fink, 2012, p. 159), essa prática de discurso interrogativo surge em 

Platão como um modelo para a atividade intelectual em geral. Esse comentador admite, ainda, 

que a forma do diálogo não apenas representa dramaticamente uma forma própria do 

pensamento, como também consiste num tipo de reprodução literária da arte socrática como 

conversação filosófica. Uma das marcas do Sócrates que emerge dos diálogos platônicos é, 

evidentemente, seu apreço pela condução dialética das investigações. O personagem filósofo 

chega a declarar sua paixão por essas práticas de divisão (diaíresis) e aproximação 

(sunagogé), com que se aprende melhor a falar e a pensar (cf. Pl. Phdr. 266b); e, noutros 

contextos, ressalta o quanto esse instrumento pode ser valioso para a instrução do interlocutor, 

pois permite ao dialético perceber os erros e as inconsistências nos discursos, erros advindos 

do próprio indivíduo que se dispõem ao exame, ou produzidos pela má orientação de outrem 

(cf. Pl. Tht. 168a). De fato, o Sócrates de Platão quase sempre insiste na pergunta e na 

resposta, na composição e na decomposição de noções, e, algumas vezes, são seus 

interlocutores que o fazem, como, por exemplo, Protarco (cf.  Pl. Phlb. 24de). 

Bergson (2005), num momento notável dos Cursos de filosofia grega, problematiza a 

relação entre a forma dialógica de Platão e o método dialético, no conjunto da filosofia do 

autor grego. Segundo ele, uma resposta a essa complexa questão requer que se determine a 

consistência da dialética. Tomando como modelo uma definição do Crátilo, pela qual a 

dialética consiste num método de conversação entre pessoas que consentem em interrogar e 

em responder, submetendo à prova uma tese predeterminada, com vistas a descobrir seu 

verdadeiro valor (cf. Pl. Cra. 390c), propõe-se a dialética como um diálogo metódico, 

equivalente ao método mais comumente aplicado na estruturação dos diálogos (cf. Bergson, 

op. cit., pp. 314-315). Nesse sentido, o fato de o método dialético ter tal importância no modo 

platônico de fazer filosofia justificaria a adoção de um discurso escrito que fosse capaz de 

reproduzi-lo formalmente. Desde então, cada diálogo em particular acabou sendo classificado 

como mais ou menos dialético, pelo fato de reproduzir com maior ou menor fidelidade esse 

método investigativo.  

                                                                                                                                                                                     
prefigurar o desenvolvimento futuro do platonismo, pois a exigência de unidade que orienta o exame socrático 

na busca por definições aparece como o precedente direto da Ideia platônica. 
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Seja como for, a dialética, compreendida desde os primeiros diálogos como a arte de 

perguntar e responder, vai-se tornando, nos diálogos posteriores, o método privilegiado de 

acesso às realidades inteligíveis, “não mais a partir do acordo incerto dos interlocutores, mas a 

partir da conformidade rigorosa das ideias”, como observa Mattéi (2010, p. 55).74 Por ora, é 

importante ficarmos com a consideração de que a arte da dialética coloca em movimento toda 

a alma, imprimindo-lhe um ritmo próprio e colocando-a no caminho da verdade (cf. ibidem). 

A dialética não é senão um movimento do pensamento que o orienta para a constante 

disponibilidade de superação dos equívocos das aparências, levando-o, primeiramente, à 

consciência (ou autoconsciência), e, em seguida, estimulando o pensamento ao permanente 

esforço de alcançar a verdade. Nesse sentido, a imagem da Alegoria da Caverna é 

iluminadora. 

Pela “ciência mais alta” – a que proporciona o conhecimento da ideia mais elevada (cf. 

Pl. R. 504e-505a) –, entretanto, Platão parece querer preservar a possibilidade de o 

pensamento e os discursos atingirem um nível diverso daquele que a experiência imediata 

pode apreender, ou, ainda, um nível mais elevado do que aquele alcançado pelas próprias 

palavras articuladas internamente. Por esse aspecto, de fato, a dialética pode ser entendida 

como uma elevação que parte dos dados sensíveis (imagens do sensível e crenças) em direção 

às Formas inteligíveis, passando pelo lógos discursivo (formulação de hipóteses) até a razão 

intuitiva (nóesis), i.e., a contemplação dos Princípios, como exposto por Sócrates na 

República (cf. ibidem, 509d-511e). Aqui, a dialética é assumida como um progresso do 

conhecimento intelectivo. Entretanto, como já foi aludido no segundo capítulo deste trabalho, 

a dialética não aparece de maneira unívoca nos diálogos platônicos75, tendo a retórica como 

                                                           
74 Para esse comentador, haveria uma substituição do “eixo horizontal da troca” pelo “eixo vertical da busca”, 

aludindo, assim, a uma mudança de sentido e significação do processo dialético no próprio desenvolvimento da 

obra (e da filosofia) platônica. A dialética, entendida num primeiro momento, como um método fundado no 

diálogo e na investigação compartilhada, fruto da parceria receptiva e contributiva dos interlocutores, vai 

assumindo aspectos onde sobressairiam a busca individual da alma pela visão da verdade, a reminiscência 

interior (cf. Mattéi, 2010, p. 55). Aqui, no entanto, é preciso atentar para tal chave de leitura, resguardando-nos 

de uma compreensão evolutiva da obra platônica, como se a direção do pensamento platônico fosse efetivamente 

comunicada pelo autor por meio de seus diálogos. 
75 Nessa mesma direção podemos indicar um importante estudo acerca das diferentes noções de dialética que 

emergem dos diálogos de Platão. Dixsaut (2001) dedica-se a tratar da dialética como um aspecto essencial à 

filosofia de Platão, sendo inseparável tanto de sua concepção de pensamento como um diálogo interior da alma 

consigo mesma, quanto da teoria das Formas inteligíveis. A dialética não pode ser reduzida a uma simples arte 

da conversação nem a um procedimento puramente racional; ela deve ser a forma mesma do saber. Para a autora, 

a definição mais básica da dialética como a capacidade de dar e receber discursos, ou a arte de interrogar e 

responder, ainda pode ser lida nas formas refinadas que a ciência dialética vai assumindo ao longo da obra 

platônica. 
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importante aliada. Especialmente no Fedro, nega-se que a persuasão seja monopólio de um 

certo domínio discursivo (cf. Pl. Phdr. 260d-261b), pois, tanto dominar uma técnica de 

articulação das palavras não é o suficiente para dominar o conhecimento do objeto em causa, 

quanto é ineficaz para o conhecimento efetivo da realidade ignorar as regras da persuasão. 

Nesse sentido, os fins da ciência dialética são tanto mais alcançáveis quanto a alma for melhor 

conduzida e persuadida pelo uso da autêntica arte da palavra.  

Como observou Trabattoni (2003, p. 133) sobre esse aspecto, a dialética não deve ser 

entendida como “ciência impessoal e objetiva, mas é sempre indissoluvelmente ligada à 

dialógica, ou seja, deve levar em conta almas, indivíduos e seus condicionamentos”. Assim, 

Sócrates chega a defender, no Fedro, que a arte oratória, enquanto psicagogia, é relevante não 

apenas nos fóruns e nos debates públicos, “mas também nos encontros e nos diálogos 

privados – com uma evidente alusão autorreferencial ao diálogo socrático e, especialmente, 

também àquele, ora em curso, entre ele e Fedro”, reforça Trabattoni (ibidem). Mesmo quando, 

na República, a dialética aparece como ciência suprema, ela é sempre e estreitamente 

vinculada ao ato de dialogar (cf. Pl. R. 531e). De acordo com Khan (in Fink, op. cit., p. 159), 

a forma mais elevada de conhecimento é modelada na conversação, na troca discursiva, no 

perguntar e responder; assim, os limites da linguagem devem ser tratados não pelo silêncio 

mítico, mas pelo discurso múltiplo. Nesse sentido, embora haja, para Platão, uma única 

realidade, muitos podem ser os pontos de vista: somente uma filosofia, mas não apenas uma 

formulação.76  Daí a forma do diálogo ser também adequada para expressar essa variedade de 

perspectivas e de formulações parciais, com sua multiplicidade de interlocutores e 

circunstâncias, apresentando, ainda, nos diálogos mais tardios, outros protagonistas além de 

Sócrates.  

Ressalta-se também que o discurso da dialética deve envolver a ambos os indivíduos 

em diálogo: aquele quem dirige a discussão pela interrogação e o que se mantém na conversa, 

disposto a responder. A pesquisa pela verdade é válida para todos os engajados nela. E os 

papéis de condutor da discussão e de conduzido por ela são, no limite, intercambiáveis, tendo 

em vista que o mais importante é aprender juntos o objeto em causa (cf. Pl. Alc. 1, 135d). A 

dialética é, antes de tudo, uma busca, uma pesquisa, uma investigação, e, em seguida, uma 

opção metodológica. Por serem intercambiáveis, os papéis definidos do questionador e do 

                                                           
76 Esse princípio de perspectivismo em Platão é esboçado por Khan (in Fink, op. cit., p. 159) e pode ser pensado, 

segundo ele, nos diferentes diálogos e sob diferentes áreas da filosofia. Haveria, nesse sentido, mais de uma 

abordagem platônica em teoria do conhecimento, ou acerca das sensações e do prazer, além de variações no que 

diz respeito aos princípios cosmológicos. 
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respondente marcariam certa recusa em tomar o discurso como instrumento de poder; entre os 

que falam não existe um terceiro juiz na função de solucionar o diálogo, até porque não se 

trata de disputa. Rogue (2011, p. 41) chama atenção para o fato de Sócrates não defender uma 

tese, nem reivindicar a verdade de suas proposições contra os interlocutores; coloca-se diante 

deles para juntos examinarem a validade das teses. O lógos não deve ser reduzido a um 

instrumento a serviço daquele que fala, pois deve servir também àquele que escuta. Assim, a 

recusa de apropriação do discurso contraria o estado de disputa, manifestando-se, inclusive, 

no reconhecimento dos próprios erros. Não somente os interlocutores descobrem a carência de 

fundamentos ou os equívocos de algumas de suas posições; como também Sócrates manifesta 

a importância da consciência dos próprios limites e erros. Isso ocorre, por exemplo, no 

Eutidemo (cf. Pl. Euthd. 287e), assim como na famosa retratação (palinódia) perante Eros, 

concedida no segundo discurso socrático no Fedro (cf. Pl. Phdr. 242b et seq.), e, também na 

República, quando o filósofo afirma que o mais importante não é vencer uma discussão, mas a 

disposição em aprender, e propõe o estabelecimento da diferença entre o modo erístico de 

refutação e o modo dialético: apraz ao dialético ser refutado, pois, tendo seus erros 

assinalados, torna-se sabedor deles e, precavido, tem condições de aproximar-se mais da 

verdade (cf. Pl. R. 337d). 

A verdade deve ser a única intenção da dialética e do exame filosófico-socrático77, por 

isso ela nada tem a ver com a competição erística, bem mais apropriada, por seu lado, aos 

debates sofísticos, onde o brilho do discurso deve importar mais na determinação do vencedor 

do que a preocupação com o verdadeiro. A relação com o outro será definidora para ambas as 

modalidades de debate. Nas discussões filosóficas, o outro deve ser como uma “pedra-de-

toque”78 para a verdade que se busca atingir em comum (cf. Pl. Grg. 486d); e o oferecimento 

de uma posição ao exame ou à refutação só tem valor quando se está nutrido de alguma 

esperança em chegar à posição menos refutável possível. No certame erístico, por sua vez, a 

controvérsia é valiosa para a disputa, e aquilo que conta é o abatimento do adversário. A 

                                                           
77 De acordo com Jareski (2015, p. 147), conforme desenhado por Platão no seu Sócrates dos primeiros diálogos, 

faz parte do que chamamos de dialégesthai socrático a busca pelo desenvolvimento do lógos “mediante breves 

perguntas e respostas, partindo estas de uma pergunta inicial sobre o que é uma coisa, ao contrário da retórica 

antilógica, que se distingue pela quantidade de perguntas possíveis sobre as coisas e a amplitude e a 

ininterrupção dos discursos – até que uma tese se sobreponha à outra de modo mais persuasivo. Esse contraste 

aparece nos diálogos de juventude de Platão, quando a dinâmica pergunta-resposta é necessária para o exame das 

teses dos interlocutores de Sócrates (sképsis) e de sua refutação (élenkhos). Assim, fica estabelecida a 

diferenciação entre os sofistas e o Sócrates platônico, já que eles privilegiavam sobremaneira os longos discursos 

continuados”.   
78 Figurativamente, pedra-de-toque quer dizer o meio ou a forma de avaliar ou aferir a genuinidade de algo. 



140 

 

retirada de um dos interlocutores é prosseguida pela entrada de outro, como em um torneio de 

luta (agón) – a “técnica dos discursos em conflito é a técnica da erística” (Marques, 2006, p. 

100). A dialética socrático-platônica também é uma luta (agón), mas que não utiliza qualquer 

meio de combate, além de distinguir-se segundo o próprio escopo. É esclarecedora a descrição 

socrática do espírito dialético, em oposição à habilidade da disputa: [...] “o que caracteriza 

esse espírito, segundo penso, consiste, não em só dizer a verdade, mas fundamentar as 

respostas unicamente naquilo que o próprio interlocutor reconhece saber” (Pl. Men. 75e; 

tradução de Jorge Paleikat). 

Esse modo investigativo da verdade insere os dois interlocutores numa relação de 

proximidade onde ambos debatem a partir de suas disposições e acordo comum, empenhando-

se da mesma forma no exame. Por esse aspecto, Rogue (op. cit., p. 43) observa que a dialética 

acaba sendo mais do que a pesquisa da verdade, “é também o conhecimento do outro e de si 

mesmo através dele”. Num reconhecimento mútuo, os participantes do diálogo percebem-se 

interessados na verdade, e o espírito dialético exige o engajamento sincero de cada um. A 

busca é por um discurso que revele, nos envolvidos, a percepção da verdade em si mesmos, 

pela investigação compartilhada. Trata-se de uma constante recusa ao uso do discurso como 

imposição e abatimento, é um exercício de exposição do que se pensa, sendo fiel àquilo que 

se lhe apresenta o pensamento (cf. Pl. Grg. 495a, 500b; Phd. 85d; R. 349a; Lg. 861d). Outra 

exigência de um encontro dialético consiste em, desde o princípio, verificar o assentimento do 

interlocutor na proposição do objeto a ser discutido e a significação prévia e conhecida dos 

termos empregados. Tais exigências são primeiras e evitam a dissimulação desleal, o engano, 

a disseminação de ilusões, o mau uso da palavra com o fim de trapacear e de dominar o outro, 

e, por conseguinte, a própria obstrução do conhecimento desejado. 

Por fim, é importante salientar que a discussão pressupõe uma diferença, uma 

assimetria relativa ao saber. Assim, outra caracterização relevante da dialética pode ser 

descrita da seguinte maneira: seu ponto de partida é a manifestação de um suposto saber sobre 

algo e a dúvida (a incerteza, o não saber) que se interpõe a ele. A relação dialética vai-se 

desenhando, assim, no diálogo. O diálogo torna-se, então, filosófico. O exame de uma tese 

proposta ou a construção de uma nova tese sempre ocorre em vista de um outro – ora vem 

desse outro a tese a ser examinada, ora depende dele o entendimento e a aceitação da tese que 

vai sendo exposta ao longo da conversa. Pelo exame filosófico, se uma tese constituir, 

positivamente, um saber, a conversa terá alcançado sua validação, e aquele que não sabia terá 

aprendido. De modo igual, aprende-se nos casos em que se descobre o engano acerca do que 
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se acreditava saber, pois, tornando-se ciente de seu equívoco, aproxima-se do saber, livrando-

se dos erros e falsos saberes. 

Neste item, reforçamos que tanto a estrutura dialógica do pensamento (o diálogo 

intrapsíquico) quanto o diálogo entre as almas (duas ou mais individualidades) são essenciais 

à filosofia platônica, cuja matriz é a dialética – admitindo-se os sentidos que a dialética vai 

assumindo em contextos dialógicos distintos. Na obra platônica, tanto a forma dialógica 

quanto a necessidade da dialética mantêm presença mesmo quando a elaboração discursiva 

incorre em longas exposições ou se apresenta sob encartes narrativos. De acordo com 

Marques (2006, p. 332) é razoável tomar os diálogos platônicos como “boas imagens do 

verdadeiro diálogo dialético”, pois, segundo ele: 

 

[...] o diálogo dialético não é algo meramente espontâneo e automático; ele convoca a 

reflexão e a determinação, pela inteligência, dos movimentos que emanam da alma; ele 

é uma caça e uma luta que implica esforço compartilhado e conquistas parciais e, 

principalmente, suscetíveis de serem, eventualmente, consideradas falsas, pois sem o 

falso não é possível o verdadeiro. 

   

3.2.2 Maiêutica e promoção de um pensamento autônomo a partir dos diálogos 

platônicos 

 

Gill (in Fronterotta e Brisson, 2011, pp. 63-64) propõe que os diálogos platônicos 

seriam destinados a promover uma reflexão filosófica autônoma nos leitores. Para tanto, 

retoma quatro princípios correlacionados, pelos quais se define a investigação filosófica 

platônica e a concepção dialética do filósofo grego, os quais permitem esclarecer em que 

medida os diálogos seriam representações da dialética. Como primeiro princípio, tem-se que o 

conhecimento objetivo da mais alta espécie79 não é alcançável senão pelo diálogo dialético, i. 

e., o diálogo filosófico orientado metodologicamente por meio de perguntas e respostas. O 

segundo princípio reporta ao fato de a dialética não poder atingir sua realização sem o 

engajamento efetivo dos participantes no assunto examinado e na forma conversacional 

apropriada, com temperamento e disposições espirituais favoráveis. O terceiro princípio diz 

respeito à compreensão correta do problema filosófico em causa, que deve estar em coerência 

com os princípios fundamentais da realidade e com os princípios fundamentais do próprio 

método dialético. E, finalmente, um quarto princípio, pelo qual é assinalado que o encontro 

                                                           
79 O conhecimento mais elevado refere-se ao conhecimento dos princípios essenciais da realidade, as próprias 

Formas inteligíveis ou Ideias puras, alcançados mediante a intuição intelectual. 



142 

 

dialético tem sua identidade e sentido próprios, formando um ambiente no qual se pode 

progredir substantivamente em direção ao aprendizado, seja dos princípios fundamentais da 

realidade, seja do próprio método filosófico.  

Tais princípios contribuem para uma percepção da obra platônica em suas feições 

filosóficas, sem estabelecer um eixo doutrinal em torno do qual gravitaria toda a produção do 

filósofo de Atenas. Ou seja, não teríamos um conteúdo doutrinal comum entre todos os 

diálogos, mas, antes, um tipo de escrita bem mais voltada ao exercício investigativo e às 

contribuições metodológicas para a pesquisa filosófica. A partir disso, podemos perceber o 

alcance filosófico que anima Platão nas representações de cada diálogo como um encontro 

dialético singular. Pelos quatro princípios propostos temos, em última análise, um meio para 

organizar as obras de Platão segundo as variações no emprego do diálogo, especificamente na 

avaliação sobre como a dialética contribui para a solução de problemas e de pontos de vista 

expostos em divergência. Como defende Gill (in Fronterotta e Brisson, op. cit., p. 64), a maior 

implicação desses princípios e do uso platônico da forma do diálogo é de ordem filosófica.  

É verdade que o uso platônico do diálogo é variegado, e talvez isso se deva ao 

processo de amadurecimento do próprio autor ou de suas concepções, e, nesse sentido, pode-

se mesmo propor que o papel da forma dialógica teria sido mais decisivo em alguns períodos 

do que em outros. No entanto, é possível ressaltarmos aspectos constantes acerca desse tema. 

Um deles relaciona-se àquele primeiro princípio elencado, pois, embora a filosofia platônica 

se apresente mediante diálogos, ela é sempre orientada pela forma da dialética, ou seja, pela 

conversação entre personagens que se comportam perguntando e respondendo, numa 

investigação conjunta. Como observa Gill (ibidem), a forma dialética também varia, ora 

procedendo pelo élenkhos, ora mediante a construção de hipóteses, ou, ainda, pela análise de 

conceitos ou pela reunião de ideias, ou, então, adotando uma variante mais técnica da 

dialética, como se observa, por exemplo, no Parmênides, ou por um procedimento mais 

informal, como pode ser notado na República e nas Leis. Outras formas discursivas, tais como 

o mito, são, algumas vezes, inseridas ao processo dialético global, como o mito de Er, na 

República, ou incorporam a dialética em sua própria elaboração, como exemplificam o mito 

de Theuth e Thamous, acerca da natureza da escrita (Fedro), e o mito da origem de Eros, 

narrado por Diotima (Banquete).  

O modo dialético de discussão, em todo caso, define-se sempre pela “investigação em 

comum”, como afirmado em diferentes ocasiões da obra platônica, ao tratar do método 

característico do diálogo filosófico (cf. Pl. Chrm. 166cd; Grg. 505e-506a; Prt. 348ce; Sph. 
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218bd; Phlb. 19ac; Plt. 258bc, 285cd; Tht. 150a-151e). A noção de que a pesquisa deve ser 

compartilhada é assinalada de diferentes modos e confirma o segundo princípio elencado 

acima, pelo qual o engajamento comum dos participantes é condição para o sucesso da 

dialética. Pois, às vezes, sucede de a incapacidade ou a reticência do interlocutor em engajar-

se na pesquisa levar a discussão a fracassos ou a aporias.80 Por esse aspecto, a “investigação 

em comum” apresentada e desenvolvida pelos diálogos é sempre uma investigação em curso, 

e, como já aludimos antes, isso implica também uma leitura exigente e inquietante, com vistas 

à reflexividade filosófica. Por esse tipo de leitura, o leitor é sempre explícita ou 

implicitamente convidado não apenas a seguir a investigação em curso, mas a levá-la adiante 

autonomamente. E aquilo que normalmente é considerado um aspecto distintamente socrático, 

qual seja, o inacabamento dialético, sinalizando um conhecimento ainda por ser alcançado, 

acaba sendo uma característica de todo a obra dialógica de Platão. O escopo maiêutico, por 

assim dizer, é o encaminhamento de toda a dialética, empregada sob muitas nuances, em cada 

contexto dialógico singularmente elaborado por Platão. A descrição de Sócrates, no Teeteto, 

aproxima o método dialético da função da parteira (maieutiké, a arte de partejar), pois 

consistiria bem mais em proporcionar aos outros conceberem as ideias por si próprios, dando-

lhes assistência e preservando os processos específicos desse tipo de “parto”, do que lhes 

comunicar ideias ou noções já concebidas inteiramente por outrem (cf. Pl. Tht. 149a-151c).  

Como observa Dorion (2011, p. 55), o referido autorretrato feito por Sócrates no 

Teeteto recupera três aspectos importantes de sua figura emergente dos primeiros diálogos 

platônicos: sua declaração de ignorância, sua alegação sobre jamais ter instruído alguém e, 

por fim, a atribuição de sua atividade a uma origem divina. Entretanto, a esses elementos 

coincidentes com a primeira imagem socrática, Platão acrescenta ainda outro: o encargo de 

parteiro – uma novidade em relação a todos os primeiros diálogos de Platão. Enquanto nos 

diálogos considerados de juventude é frequente uma abordagem socrática a interlocutores que 

acreditam possuir um saber verdadeiro, revelando-lhes pelo processo elênctico as falhas de 

suas posições e, por conseguinte, fazendo-lhes assumir sua ignorância, temos, no Teeteto, um 

                                                           
80 Como sublinha Gill (in Fronterotta e Brisson, op. cit., p. 65), mesmo quando a discussão não termina em 

aporia, “os limites do conhecimento alcançado pelo interlocutor principal [e líder da discussão] são muitas vezes 

acentuados por contraste com o tipo de compreensão completa que é buscada por meio da dialética” (conforme 

indicado pelo terceiro princípio exposto no começo deste item). Segundo o comentador (ibidem), temos na 

República, por exemplo, a insistência de Sócrates no fato de só haver opiniões frágeis a respeito daquilo que 

constitui um conhecimento completo do Bem (cf. Pl. R. 506b-507a). Também no Filebo temos outro exemplo: lá 

é assinalado o fato de o percurso conversacional adotado ficar sempre aquém de um desenvolvimento pleno da 

dialética, cujo alcance consistiria numa verdadeira vantagem divina em relação aos homens (cf. Pl. Phlb. 14b-

20a, 16c-17a). 



144 

 

empenho do filósofo em encaminhar aqueles que se supõem ignorantes à descoberta de uma 

espécie de saber que emana de si próprios. Para além das tentativas de se estabelecer relações 

entre a metáfora maiêutica, emergente de um diálogo relativamente maduro de Platão, e as 

primeiras configurações da atividade socrática81, importa notar o que é sublinhado, agora, na 

atividade filosófica: sua atenção à percepção interna do verdadeiro.  

Aquele que se engaja na experiência filosófica não deve portar-se como um receptor 

do conhecimento advindo dos esforços de outrem, como se o conhecimento consistisse em 

algo alheio, transferível e desenraizado de seu terreno mais fértil – a própria interioridade 

pensante e reflexiva do indivíduo. O conhecimento verdadeiro deve ter sido engendrado ou 

descoberto mediante um processo pessoal de abertura e engajamento, apenas auxiliado por um 

outro, conforme os princípios já aludidos da dialética. Assim, como indicou Trabattoni (2003, 

pp. 197-198), exige-se “a disponibilidade incansável para o uso do raciocínio, para a 

eventualidade da refutação, que obriga quem a sofre a reconhecer-se ignorante e, por isso, a 

reconstruir seu saber quase do zero, com enorme dispêndio de tempo e esforço”. Por tal conta, 

quem, efetivamente, se dispõe de forma espontânea a essa espécie de jogo revela “um 

incoercível amor pelo saber e, portanto, uma natureza afim do objeto buscado” (Trabattoni, 

op. cit., 198). Será, pois, pela característica de seu envolvimento com aquilo que busca, um 

filósofo. E a verdade buscada deverá resultar de um pensamento autônomo, no sentido de 

fincar raízes no engajamento voluntário do próprio indivíduo, e por que evolve sempre um 

auto-aprendizado, um autoconvencimento acerca do valor de verdade do objeto perscrutado. E 

esse autoconvencimento jamais pode ser transferido. Pode-se mobilizar os discursos e 

encontrar modos persuasivos de compor as palavras, mas o convencimento do juízo em causa 

é sempre pessoal.  

Nisso reside a limitação dos artifícios retóricos e, portanto, a necessidade de 

complementá-los com o saber como conduzir cada alma, conhecendo-a, pela ciência 

psicagógica. Soma-se a isso, o fato de o encontro com a verdade exigir uma abertura 

espontânea da alma, pois não pode prescindir do esforço dialético e do empenho na 

                                                           
81 Sobre esse tema, Dorion (2011, pp. 55-56) observa que a função maiêutica tanto foi vista como uma criação 

platônica distanciada do Sócrates histórico, dado seu aparecimento relativamente tardio dentro da produção 

escrita de Platão, como pôde ser pensada em relação com a reminiscência, prefigurada em diálogos como o 

Mênon (cf. Pl. Men. 81b-84a) e o Fédon (cf. Pl. Phd. 72e-77a). Nesse último sentido, toma-se as almas 

auxiliadas por Sócrates como “grávidas” de um conhecimento adquirido em sua existência pré-sensível, mas 

adormecido quando de sua incursão no estado confuso da alma com a matéria. A arte da maiêutica consistiria 

precisamente em saber encadear as questões corretas capazes de auxiliar na recordação do conhecimento, 

levando-o novamente à luz.  



145 

 

investigação, o que parece indicar, por outro lado, o fato de a verdade não ser evidente o 

bastante para o que se declara filósofo. O verdadeiro, nessas condições, não se impõe por si 

mesmo como uma obviedade, nem pode ser imposto por outrem. Daí a adequação da imagem 

da parteira quando se trata de esclarecer a participação do mestre filósofo no processo de 

conhecimento (ou de autoconhecimento); o caráter admissível e requerido de sua participação 

é sempre como assistente e auxiliar, garantindo as condições apropriadas ao verdadeiro 

aprendizado (o auto-aprendizado), pois, como afirmara Sócrates a respeito da maneira 

filosófica de se educar: 

 

[...] a educação não é o que muitos indevidamente proclamam, quando se dizem capazes 

de enfiar na alma o conhecimento que nela não existe, como poderiam dotar de vista a 

olhos privados de visão [...] não é a arte de conferir vista à alma, pois vista ela já possui; 

mas, por estar mal dirigida e olhar para o que não deve, a educação promove aquela 

mudança de direção. (Pl. R. 518cd. Trad. Carlos Alberto Nunes.)  

 

Essa perspectiva pode ser relacionada àquelas críticas contra a escrita como meio 

eficaz de comunicação filosófica. De acordo com Gill (in Fronterotta e Brisson, op. cit., p. 

57), tais críticas apontam para o risco de a escrita fornecer aos leitores uma impressão falsa de 

acesso ao saber, precisamente por vislumbrarem na escrita um conhecimento que não 

adquiriram por si próprios mediante engajamento numa investigação dialética viva – seja pela 

interlocução com um outro (diálogo), seja pelo pensamento reflexivo (diálogo interno à alma). 

Uma escrita que pretenda comunicar um pensamento conclusivo, sob a forma doutrinal, 

constitui uma ameaça tanto ao processo dialético e dialógico, quanto impossibilita o 

desenvolvimento autônomo do pensamento e a expectativa de um efetivo encontro (ou 

reencontro) com a visão originária da verdade, desde antes, inscrita na alma. A escritura 

platônica, entretanto, preservando a forma dialógica, reproduzindo dramaticamente os usos da 

dialética e abrindo espaço para resultados espontâneos na alma do leitor, dada a sua intenção 

maiêutica, surge como uma maneira de utilizar a escrita “à guisa de um catalisador que suscita 

um exame autônomo e corrige assim os defeitos habituais deste meio de comunicação” 

(ibidem). Essa percepção dos diálogos platônicos teve adeptos já na Antiguidade, e Sedley 

(1996, pp. 98-103 apud Gill in Fronterotta e Brisson, op. cit., p. 57) teria mostrado a 

perspectiva de um comentador do século I a.C., segundo o qual a passagem do Teeteto 

referida há pouco aludiria não apenas à origem da noção de filosofia enquanto 

empreendimento maiêutico, mas também como um diálogo escrito sob a perspectiva 

maiêutica, por convocar os leitores a dar seguimento a um debate aberto, não totalmente 
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esgotado, e por apresentar, como é comum a uma conversa, hesitações diversas a serem 

autonomamente aprofundadas. Converge com isso a seguinte observação de Trabattoni (op. 

cit., p. 205): 

 

[...] as omissões e paradas presentes nas páginas platônicas correspondem ao motivo 

[...] da fraqueza dos lógoi, isto é, refletem a necessidade, muitas vezes renovada de 

deixar pontos de abertura, de não fixar a doutrina de um modo que possa parecer 

definitivo, cautela que se torna tanto mais necessária quanto mais o meio em que Platão 

os insere é um texto escrito (por mais relativamente elástico que se tenha tornado pelo 

estilo dialógico) e, por isso, sujeito, por natureza, a aparecer como algo fixo.  

 

Os diálogos seriam escritos de modo a estimular uma atividade intelectual e pensante 

no leitor, a partir das ideias discutidas e das insuficiências dessa discussão. A fraqueza dos 

lógoi sinaliza precisamente para o caráter permanente da investigação da verdade e para a 

procura incessante por um discurso que a traduza melhor, se isso for possível. Os diálogos 

consistiriam num autêntico exercício de filosofia e não apenas num exercício propedêutico. O 

texto de Platão teria, portanto, um efeito pedagógico sobre o leitor, dirigindo sua alma e 

levando-a a experimentar, junto dos personagens e das relações que entretêm, estados 

psicológicos e epistêmicos variados: perplexidade, a constatação de sua própria ignorância, a 

procura autônoma de uma solução somente esboçada, a observância da coerência interna de 

cada diálogo (muitas vezes ignorada pelo leitor apressado) e, finalmente, a elucidação de 

problemas e de noções fragmentárias, mediante o esforço de sua própria alma. Como lembra 

Schüler (2001, pp. 17-18), trata-se de romper compromissos com a memória, “recurso de 

poetas para legitimar os versos com a autoridade das Musas”, substituindo “a memória pelo 

texto escrito, ambíguo, lacunoso, feito para refletir e não para recordar”. Nesse sentido, cada 

diálogo seria preparação e exercício, e não doutrina. É a partir dessa ideia que 

aprofundaremos no próximo e último item uma das peculiaridades marcantes dos diálogos 

platônicos, a saber, a recusa de o autor manifestar-se diretamente em suas posições, usando de 

sua autoridade filosófica, e como isso contribuir para uma exposição filosófica sem autor e 

sem doutrina, pois, ali, não teríamos conclusões definitivas, nem um sistema fechado de teses 

selado por uma autoridade.  
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3.2.3 A ausência da voz do autor na diegese dos diálogos e a recusa em comunicar 

uma doutrina  

 

De acordo com Benoit (2015, pp. 85-86), não obstante o suposto pensamento platônico 

ter sido debatido, interpretado e mencionado ao longo de mais de dois milênios, quando 

observamos os Diálogos “em si e por si mesmos”, perguntamo-nos onde está a palavra de 

Platão, ou onde ele figura nos diálogos e qual é, afinal, a sua doutrina. Uma das passagens 

mais intrigantes dos diálogos de Platão é, sem dúvida, a menção ao seu nome no Fédon (cf. 

Pl. Phd. 59d). Por ela, o leitor é informado de que o autor, talvez por estar doente, não estava 

presente entre aqueles que faziam companhia a Sócrates em seus momentos derradeiros de 

vida. Essa passagem remete tanto a uma estratégia de ocultamento de minimização do 

espectro do autor sobre a realidade dos fatos ali representados quanto reafirma seu gênio 

inventivo, ficcional82 e, não raro, enigmático. Por ela, Platão talvez tenha pretendido sinalizar 

que sua escritura não deve ser tomada como um conjunto de documentos históricos, como se 

sua filosofia consistisse em oferecer testemunhos de diálogos efetivamente ocorridos.83 Pelo 

ocultamento deliberado de Platão somos levados, ainda, a pensar em sua recusa ao discurso 

direto, apropriado à autoridade, que se faz valer da enunciação para exibir determinantemente 

suas posturas.  

A opção de Platão pelo ocultamento de sua voz e de sua autoria (relativamente às 

doutrinas veiculadas nos diálogos) soaria pelo menos incomum entre os gregos que, já 

naquele período, mostraram-se preocupados em reafirmar a autoria de suas próprias teses e 

obras. De fato, temos grandes exemplos de autores que ocupavam papéis nas próprias 

narrativas, às vezes com o intento de consolidarem seus nomes para a posteridade. Assim 

como o personagem Parmênides, no diálogo homônimo de Platão, propõe que se comece dele 

mesmo e de sua própria hipótese (cf. Pl. Prm. 137b), também o célebre poema de Parmênides 

parece começar pelo próprio filósofo, em primeira pessoa, narrando afortunados episódios. 

Igualmente parece ser Parmênides, no mesmo poema, quem é acolhido pela mão da deusa, e 

dela recebe o lógos divino, como observa Benoit (op. cit., p. 88). Não apenas o poeta e 

                                                           
82 De acordo Erler (2013, p. 72), a maneira como Platão compõe sua narrativa envolve historicidade e 

ficcionalidade, chamando atenção o seu esforço em “ancorar as conversas de um modo bastante impressionante 

no mundo da vida, dando aos seus diálogos a aparência de autenticidade”. 
83 A rejeição sistemática de um suposto caráter autobiográfico dos diálogos parece consistir bem mais numa 

estratégia narrativa, no sentido de convencer que seu texto não é simplesmente uma narrativa subjetiva, mas 

trata-se, antes, de uma elaboração que visa ultrapassar qualquer garantia fundada apenas na enunciação do 

sujeito/autor, pois visa a uma verdade que independeria de sua voz. 
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filósofo Parmênides pode ter assumido dessa forma sua condição de autor-personagem, 

também o historiador Tucídides, embora parecesse prezar por alguma objetividade, na 

tentativa de fornecer uma visão imparcial da Guerra do Peloponeso, procura atestar, desde o 

começo de sua narrativa, a autoria do documento. Suas primeiras palavras, em terceira pessoa, 

anunciam-no como o responsável pela escritura do que segue e, pela nona linha do texto, o 

autor passa a falar em primeira pessoa (cf. ibidem). Em se tratando dos diálogos de Platão 

jamais temos isso.   

Platão não se apresenta como autós, aquele que possui autoridade suprema, tampouco 

se coloca como protagonista ou interlocutor. Quando mencionado, é sempre numa lista de 

outros nomes, vindo a ser, até mesmo, o último nome listado (cf. Pl. Ap. 34a, 38b; Phd. 59b). 

Ausentando-se da cena dramática dos diálogos, Platão parece querer, por essa estratégia de 

ocultamento, não somente permanecer ausente de sua produção escrita, mas também fazer 

com que a validade de seu discurso independa de seu lugar como autor ou testemunha escrita 

de algo.84 A ausência da voz platônica é percebida também quando da enunciação narrativa 

dos diálogos. Vale notar que, mesmo os diálogos inteiramente narrados, não consistem em 

narrativas encaminhadas diretamente ao leitor pela voz do autor, mas descrições diretas ou 

indiretas, em primeira pessoa, realizadas por um personagem numa cena para uma audiência 

quase sempre silenciosa. Platão omite a si mesmo em seus escritos, como personagem ativo e 

como narrador. O que ele parece sugerir com tal gesto é a ideia de que o autor filósofo não 

tem a posse do seu discurso, ou, ainda mais radicalmente, que a voz do autor não é por si só 

capaz de conferir a verdade do discurso. Um problema, porém: não estaria o filósofo, aqui, em 

situação semelhante àquela dos poetas, quando estes afirmam cantar tão somente o que as 

Musas lhes inspiram?  

Como o poeta, o filósofo platônico não é soberano (autós) no discurso que comunica. 

O filósofo não faz questão de ser o senhor dos seus lógoi, como se eles pudessem ser 

apropriados com exclusividade. Diferentemente do poeta, entretanto, o discurso filosófico 

seria movido pelo próprio lógos, sua verdade não está assentada na autoridade e inspiração 

                                                           
84 Mesmo quando presente na cena dramática como personagem, não se ouve a voz de Platão nem é descrita 

qualquer ação sua. Vlastos (1991) observa que, na Apologia (Pl., Ap., 34a; 38b), Platão surpreende ao chamar 

atenção para sua presença no julgamento de Sócrates. A presença do autor, mesmo que furtiva, na cena por ele 

descrita, contribuiu para algumas defesas acerca do valor histórico e documental da Apologia. No entanto, 

segundo Erler (2013), não teríamos o direito de tomar este escrito como um documento histórico; a própria 

figura de Sócrates incorpora componentes considerados históricos, mas conjugados com a idealização que Platão 

elabora como traços do verdadeiro filósofo. De todo modo, Platão permanecerá sempre ausente como 

personagem em toda a obra posterior à Apologia, embora não seja também certo que esse texto seja um dos 

escritos da primeira fase criativa do filósofo (Heitsche, 2002, pp. 177-180 apud Erler, op. cit., p. 108). 
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divinas, mas no esforço da razão. O poeta parece ter uma garantia que o filósofo, de saída, não 

tem, pois o sucesso do filósofo dependeria de um exercício, do esforço em conseguir que o 

lógos se exprima por si. Nesse sentido, o disfarce do sujeito-autor, ou o estabelecimento de 

sua ausência (mesmo que ficcionalmente), é o que resguardaria o discurso da filosofia de ser 

tomado por uma validade meramente subjetiva, permitindo-o, assim, concorrer com os demais 

discursos, cujos valores de verdade são selados pela autoridade ou são dados por 

inquestionáveis, como é o caso da poesia. A supressão do sujeito-autor, portanto, “parece ser 

possível mediante um refinamento extremo da estratégia retórica-literária, por um perpétuo 

fazer de conta que não há ninguém atrás do palco do diálogo, pois esse palco filosófico seria o 

próprio real” (Gagnebin, 2006, p. 199).85 

Para a superação de uma leitura superficial e apressada da obra dialógica de Platão, 

pela qual a tradição frequentemente elegeu as vozes de alguns personagens como sendo a voz 

“ausente” do filósofo, exige-se que se legitime “a profunda significação de sua presença como 

e enquanto, exatamente, ausência” (Benoit, op. cit., p. 93; grifo do autor). É preciso, pois, 

reconhecer essa ausência, bem como a recusa do autor em oferecer um lugar de fala patente e 

exclusivo em relação a tudo mais. Importa perceber que a ausência de Platão como um 

personagem atuante nos diálogos assinala sua presença em todo o texto, não somente nas falas 

dos personagens, mas em todos os aspectos dramáticos ou narrativos. É mediante tais 

aspectos que Platão fala e torna-se presente. O uso constante da forma dialogal por Platão, 

durante toda a sua carreira como escritor, seria um dos indicativos de sua desaprovação da 

autoridade filosófica, ou, pelo menos, expressa sua desaprovação de um modelo tradicional de 

autoridade, representado em grande medida pelas autoridades tradicionais, pois o valor 

daquilo que essas autoridades proferem vincula-se diretamente ao posto por elas ocupado. 

Trata-se de desconstruir o discurso da autoridade que se apresenta como sábia e reveladora de 

uma doutrina, e de atentar para a possibilidade de um saber que independa do lugar de 

enunciação, um saber surgido da troca discursiva (discussão), e não da imposição da palavra 

sobre o outro.  

Aqui, tanto a ausência deliberada do discurso do autor quanto a opção por uma escrita 

dialógica povoada de falas (argumentos, metáforas, mitos, imagens) e ações 

(comportamentos, posturas, gestos, descrições) constituem traços de um modelo comunicativo 

diverso da tradição, pois a esse novo modelo importa menos a veiculação de uma doutrina 

                                                           
85 Trata-se de “uma validade objetiva” que se quer imprimir ao texto quando a autor, por um artifício, suprime a 

si mesmo do lugar (subjetivo) da fala. 
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amparada por autoridade do que a atividade pensante estimulada pela variedade de 

perspectivas. No que se refere às condições dessa filosofia, então, a fixação de uma doutrina 

seria tão ameaçadora quanto o estabelecimento de um lugar único de fala. Como recorda 

Benoit (op. cit., p. 94), os Diálogos enquanto diálogos “são lógoi, discursos, palavras 

entrecruzadas pronunciadas por múltiplos personagens opostos e contraditórios” e, em vista 

disso, como poderíamos extrair, de maneira inequívoca, uma única e coesa doutrina 

platônica? A História da Filosofia legou-nos uma doutrina platônica e não avaliaremos neste 

trabalho a validade ou a coesão dos princípios configuradores nessa doutrina. Não obstante a 

multiplicidade de interpretações, motivada pela própria forma dos diálogos e pela ausência 

marcante neles de Platão, temos, pelo menos desde Aristóteles, uma formulação não dialógica 

do pensamento platônico e a atribuição irrestrita desse pensamento ao próprio filósofo.  

Benoit (op. cit., p. 95) observa que, já no século II d.C., circulavam manuais didáticos 

como o de Alcino, filósofo platônico desse mesmo período, o qual iniciava pela promessa de 

uma apresentação dos dogmas ou “verdades” centrais de Platão. Esse tratamento seria 

coerente com uma concepção doxográfica dominante entre os estudiosos que se empenharam 

em reduzir as obras de importantes autores a sentenças simplificadas. O procedimento comum 

a esse tipo de “dogmatização” da filosofia platônica consistia (e ainda consiste) em privilegiar 

unilateralmente as posições socráticas, como de outros protagonistas e interlocutores tomados 

como corretos. Para isso, recortaram os discursos pronunciados nos mais diferentes contextos 

dialógicos e aproximaram uns com outros de modo arbitrário, para compor a fala filosófica (e 

monológica) de Platão, as teorias supostamente fundamentais de seu pensamento. Esse é 

apenas o princípio daquilo que se designou como “platonismo”, ou o conjunto das doutrinas 

de Platão, expostas linearmente (cf. ibidem, p. 96). Certamente, o eixo central dessas 

doutrinas emerge dos comentários críticos de Aristóteles à chamada “Teoria das Ideias”, a 

partir da qual delinearam-se todas as demais teorias: a ideia de Bem como princípio a-

hipotético de todos os seres; a oposição determinante e hierárquica entre os domínios 

inteligível e sensível; a teoria do conhecimento como reminiscência, da qual deriva a 

imortalidade da alma; as condenações à mímesis e à retórica; o projeto pedagógico e o projeto 

político bem definidos; a transformação do desejo dos corpos em aspiração pela ideia de Belo; 

etc. 

É verdade que todas as teorias normalmente apresentadas como constituintes do 

pensamento de Platão são discutidas pelos diversos personagens em seus diálogos. Entretanto, 

cabe perguntar em que medida as passagens extraídas não foram aproximadas de modo 
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arbitrário e harmonizadas sistemática e artificialmente em diversos trabalhos doxográficos e 

manuais a fim de compor uma doutrina coerente de Platão. E cabe perguntar: teria Platão 

composto sua trama dialógica de maneira tão complexa e repleta de possibilidades 

construtivas com vistas a esse fim? Vale lembrar, aqui, com Gill (in Fronterotta e Brisson, op. 

cit., p. 58), que mesmo um diálogo como o Sofista, onde parecem ser atingidas soluções 

sólidas e eficazes acerca da natureza do juízo falso, Platão quis sublinhar os limites do 

diálogo, fazendo uma alusão a um diálogo posterior (o Filósofo) pelo qual pretender-se-ia 

delimitar o conhecimento do filósofo de maneira mais positiva e determinante que no diálogo 

em curso. O descumprimento, por Platão, dessa promessa, mesmo que fictícia, indicaria uma 

demanda e um incentivo para os leitores, com vistas a encontrar, por seu próprio esforço, o 

que o Filósofo deveria conter. Afinal, uma vez definido o sofista, teríamos o negativo do 

filósofo. Se isso faz sentido, a verdadeira lição dada por Platão em seus diálogos, e, por 

conseguinte, a filosofia estimulada por eles, não é completamente conhecida pelas linhas de 

seu texto. Ela se realiza na leitura engajada.  

No caso específico do Sofista, o filósofo é definido por aquilo que ele não é. Se a letra 

nos leva a capturar a imagem do sofista, somente pela leitura atenta e ativa do diálogo 

enquanto diálogo pode-se realizar também o diálogo com vistas à imagem do filósofo. “A 

definição do sofista põe em questão a definição do filósofo, pois é contra um que o outro se 

define”, ressalta-nos Marques (op. cit., p. 35). Nisto, vemos um exemplo de como Platão diz 

algo sem dizê-lo de fato: novamente pela ausência, agora de um diálogo postergado pela boca 

de um de seus personagens, já que tomar os gêneros em causa – o sofista, o filósofo e também 

o político – e defini-los, um a um, “não é trabalho fácil nem pequeno” (Pl. Sph. 217b. Trad. 

Jorge Paleikat e João Cruz Costa.), delega-se ao leitor essa tarefa. Ou seja, Platão, embora 

forneça diversas noções hipotéticas, teses bem fundadas ou não, e numerosas construções 

imagéticas capazes de exibir concepções de realidade, ora sedutoras ora frágeis, sempre o faz 

mediante seu tecido dramático. Algumas sugestões podem ser captadas bem onde se assinala 

a ausência de Platão ou um projeto ainda por fazer, uma aporia ou uma imagem, uma postura 

reticente ou uma exortação; nada, portanto, de modo estabelecido diretamente pela letra do 

texto, pois, como observamos aqui, o estabelecimento de uma doutrina e a sua comunicação, 

oral ou escrita, não devem fazer parte da atividade propriamente filosófica se, com isso, inibe-

se a disponibilidade para a revisão permanente e para a complementação, para a investigação 

compartilhada e para a possibilidade do diálogo – essa via filosófica fluida, de crescimento e 
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de constante aproximação com o saber, por oposição ao saber que, uma vez fixado em 

doutrina, torna o pensamento estanque, pois só lhe é permitido falar e jamais responder. 

Assim, importa mais ao filósofo (e à filosofia) fazer falar o outro, e não simplesmente 

comunicar ao outro um pensamento fechado em si mesmo. Por isso, a autoridade que 

meramente expõe e diretamente enuncia jamais teve privilégio na produção discursiva 

reconhecida de Platão – os seus Diálogos. A filosofia, o amor à sabedoria, constitui-se pelo 

diálogo: 

 

Ao fazer falar o outro, o filósofo constitui-se a si mesmo, pela via do personagem, para 

reencontrar-se no discurso daqueles outros que não são ele mesmo, mas que, só eles, lhe 

permitem ver e mostrar o que ele mesmo é, num processo de produção e de aquisição 

simultâneas de sua identidade. (Marques, op. cit., p. 46.) 

 

O que nos autoriza, pois, a extrair dos diálogos platônicos uma doutrina, se eles são 

concebidos de maneira diferente (ou mesmo em oposição) à mera transmissão de 

conhecimento? Ora, o engajamento do leitor instigado pela forma dialógica e, sobretudo, pelo 

uso que Platão faz dela, talvez seja o grande fim do projeto filosófico em questão. Como disse 

Sócrates, na República, se o poeta jamais se ocultasse, toda sua narrativa prescindiria de 

imitação (cf. Pl. R. 393d); Platão comporta-se, sob esse aspecto, como poeta. Jamais 

encontramos um discurso em primeira pessoa que se possa atribuí-lo; assume, então, uma 

posição como a do ventríloquo, pela habilidade de falar como se a voz viesse de outro lugar. E 

se quisermos saber o que diz Platão, vale, mais uma vez, a posição de Marques (op. cit., p. 

40):  

 

[...] é preciso interpretar, é preciso contrapor e avaliar as diferenças que significam as 

personagens e, neste confronto, tentar construir sua identidade. De modo que só a 

encontramos através de um processo complexo de progressiva construção do autor. O 

autor, sempre virtual, é necessariamente o resultado de uma composição operada pelo 

leitor. 

 

 Temos, então, uma discursividade exigente e, ao mesmo tempo, aberta. Jamais 

terminada, ela mesma, sem o estabelecimento de um diálogo com o leitor. Uma filosofia 

assim apresentada privilegia o aspecto sempre aproximativo contra aquilo que se impõe sem 

discussão. Seja como for, vem desde a Antiguidade a desconfiança acerca da existência de 

uma leitura dogmática e unívoca da obra de Platão. Benoit (op. cit., p. 98) recorda que Sexto 

Empírico (séculos II-III d.C.) teria assentido que Platão fora descrito por alguns como 

dogmático, mas por outros como aporético, e ainda por outros como em parte dogmático e em 
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parte aporético. Algo similar encontramos em Diôgenes Laêrtios (Vidas e doutrinas dos 

filósofos ilustres, III, 51): “há uma grande polêmica entre os autores que afirmam que Platão 

formulou uma doutrina e os que negam esse ponto de vista”. É provável que o debate 

remontasse ao interior da própria Academia platônica, pelo menos desde a direção da escola 

por Arcesilau, por volta do ano 270 a.C., cuja orientação básica teria sido combater o 

dogmatismo. Resquícios desse debate podem ser notados ainda nos primórdios da filosofia 

latina, precisamente nos comentários de Cícero sobre a postura cética de Arcesilau, 

ressaltando sua posição de que nada de muito definitivo podia ser aprendido pelos sentidos ou 

pelo espírito, e que esse diretor da Academia teria tentado também restaurar a prática do 

diálogo, como forma expositiva e metodológica de discussão, erroneamente abandonada pelos 

sucessores diretos de Platão (cf. Benoit, op. cit., p. 99). Sintetizam, pois, a posição acadêmica 

de Arcesilau, a ênfase no diálogo como o exercício apropriado à filosofia e a recusa à postura 

dogmática. Curiosamente, insinua-se nos testemunhos de Cícero, recolhidos por Benoit 

(ibidem), a prática do diálogo como combinada ao antidogmatismo. 

 Assim, apesar de a prática doxográfica ter sido, em grande medida, responsável por 

configurar inicialmente um apanhado de teorias platônicas, apresentando-as despidas de seu 

contexto dialógico e contribuindo para uma leitura de cunho doutrinal do texto do filósofo, 

temos diversos testemunhos antigos que negaram a existência de uma doutrina dogmática em 

Platão, ou indicaram a relação do filósofo com o pensamento cético (cf. e.g. Diog. Laert., op. 

cit., IX, 72).  Vimos que um dos problemas atribuídos à escritura no contexto dialógico do 

Fedro, e no autotestemunho da Carta VII, seria o risco de a comunicação se apresentar de 

modo fixo, dando a ilusão de portar, ali, conteúdos fechados e destituídos da possibilidade do 

confronto, ao menos imediato, entre o leitor e o autor do texto exposto. Mesmo essa 

desconfiança revelada em Platão com relação à discursividade escrita parece ter algum elo 

com a recusa de se estabelecer uma doutrina, pois demonstra a consciência de que a escrita, 

por seu próprio mecanismo e recepção, pode colocar em risco a subsistência do diálogo 

dialético, realizado sobretudo no âmbito da oralidade e do convívio, e pode comprometer, por 

seu aspecto de acabamento, o caráter de investigação permanente que deve animar a prática 

da filosofia – essa atividade que fora oportunamente vinculada à manía inspirada por Afrodite 

e Eros, capaz de levar os arrebatados a um movimento constante de distanciamento e de 

aproximação com relação à verdade (cf. Pl. Phdr. 245bc, 265b). 
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CONCLUSÃO 

 

  

Os Diálogos de Platão podem ser tomados como imagens variadas de concepções do 

exercício filosófico, fornecidas pelo autor, e de como ele próprio entende a filosofia e a 

formação pela filosofia. Pensada sobretudo como investigação em comum (ou em comum), a 

atividade filosófica deve ser dialógica, pois mesmo o pensamento interno e silencioso da alma 

estrutura-se dialogicamente. O pensamento reflexivo, apropriado à filosofia, exige a si mesmo 

a submissão daquilo que pensa a um outro. A expressão mais fundamental da dialética 

socrático-platônica desenha-se pelo diálogo – dar e receber discursos (lógoi). Submetendo a 

um outro um discurso, assente-se pelo seu exame, sempre com vistas à aproximação do 

verdadeiro, cujo entendimento, positivo ou negativo, deve ocorrer para ambos os envolvidos. 

Assim como no pensamento dialogal, em seu exercício interno de perguntar e 

responder, o entendimento das partes, ou dos lados divergentes do pensamento, expressa-se 

por meio de uma opinião comum entre elas (a conclusão do pensamento), emitida 

normalmente sob a forma de um juízo numa elocução. O segundo tipo de diálogo que decorre 

daí, o diálogo entre almas, encontra na oralidade o seu âmbito mais fluido e talvez mais 

exigente. Não só porque a oralidade faz encontrar de modo vivo diferentes discursos, 

estimulando o confronto mais aberto de opiniões, mas porque entra em jogo também a relação 

persuasiva do discurso, i.e., o convencimento do outro (ou ser convencido pelo outro), com a 

atenção requerida para não incorrer numa disputa erística e estéril. No diálogo filosófico não 

deve haver ganhadores ou perdedores; apenas o desejo pelo saber deve vencer, conduzindo a 

ambos, que, juntos, se engajam na pesquisa. Assim, em sentido filosófico, tanto um quanto o 

outro são vitoriosos, pois o progresso na pesquisa deve ser alcançado por ambos. 

O discurso produzido nessas circunstâncias (dialógicas) interessa ao movimento da 

filosofia, entendida como uma postura carecente de saber, movida por eros, que não apenas 

faz unir esforços pessoais e íntimos, tornando o indivíduo desejante do saber em um amigo da 

verdade, mas reúne também os amigos num esforço comum. Essa reunião erótica a fim de 

tatear o saber parece ter refletido as aspirações de Sócrates e dos que, em torno dele, se 

reuniam, para vê-lo investigando, refutando e perscrutando, incessantemente, a verdade e as 

pretensões à verdade. Dessa reunião de discípulos em torno do seu mestre deve ter surgido e 

se consolidado o diálogo, em suas feições dialéticas (perguntar e responder, examinar e 
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refutar, demonstrar e reconhecer), como prática apropriada àquele círculo de filosofia. Nesse 

círculo temos, entre outros, Platão.  

 Platão, na esteira de outros socráticos, dedica-se também a dar seguimento a essa 

prática de origem socrática, pelo menos a partir da morte do mestre. Se Sócrates nada deixou 

por escrito, tendo tão somente confrontado oralmente os outros em conversas memoráveis em 

lugares públicos ou privados de Atenas, os discípulos, inspirados pela prática do mestre, 

empenharam-se na composição e no registro escrito, livre ou reelaborado, de seus 

ensinamentos, suas posturas, seus debates, valendo-se, talvez mais no começo, de objetivos 

apologéticos, a fim de reabilitar sua figura, dadas as circunstâncias aparentemente 

depreciativas que levaram-no ao julgamento e à condenação perante os cidadãos e as 

autoridades. Multiplicaram-se, pois, pelas cinco décadas subsequentes a esse acontecimento 

histórico, os discursos socráticos, predominantemente diálogos.  

Muitas maneiras Platão encontrou de representar as especulações socráticas, mas todas 

elas pelo viés do drama, i. e., da representação de personagens em ação. Tratam-se de 

composições essencialmente miméticas, nas quais predomina o uso da forma dialogada. Nesse 

sentido, começamos nossa abordagem do diálogo platônico pelo seu aspecto mais evidente: 

sua construção dramática. Teria sido essa forma escrita a mais apropriada ao gosto de Platão, 

formado, como se sabe, junto à poesia trágica, e simpático aos mimos, ou, ainda, uma 

tendência comum entre os socráticos, por permitir, entre outras coisas, serem fiéis à vitalidade 

das discussões filosóficas, vislumbradas outrora nas práticas discursivas do mestre. Um dos 

aspectos mais relevantes em nosso estudo da forma dramática e dialógica da filosofia 

platônica fora precisamente o tipo de leitura complexa, por assim dizer, que essa forma 

proporciona. Esse tratamento dado ao texto filosófico teria permitido ao autor exibir não 

somente o seu pensamento, mas diversos pensamentos; não apenas o seu discurso, mas muitos 

discursos, fossem opostos ou confluentes ao seu. 

Sob essa forma discursiva, o autor encontra uma forma desprendida e aparentemente 

leve de jogar com os conteúdos da filosofia, uma forma aparentada ao teatro, mas consegue, 

sobretudo, uma forma aberta e, por isso, capaz de desafiar o leitor a uma leitura atenta e 

engajada. Os diálogos platônicos acabaram não apenas firmando um discurso de tipo 

demonstrativo para a filosofia, mas sua forma revelou-se ao mesmo tempo sedutora e 

propedêutica para a filosofia. Cada diálogo platônico funciona como uma imagem literária, 

exposta pela mediação escrita e encaminhada a uma leitura, que pode ser individual ou 

compartilhada, mas é sempre exigente. O leitor dos diálogos não deve ser apenas diligente; 
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deve engajar-se e responder à leitura pela atividade teórica, pensante. Se a dialética compõe e 

decompõe noções, e se o desejo filosófico ora nos distancia ora nos aproxima da verdade, os 

dramas de Platão revelam-se como instrumentos adequados para mimetizar esses diversos 

movimentos, precisamente pela maneira multifacetada com que apresenta a filosofia, 

revelando seu aspecto de investigação permanente. Importa que o movimento do diálogo 

instigue o movimento do pensamento, e não o intercepte. Contra os discursos que promovem 

a rigidez do pensamento, submetendo-o a uma autoridade externa ou a uma aparência de 

verdade, cuja força não tem raízes na interioridade, Platão propõe o diálogo como maneira de 

internalizar o encontro pessoal com a verdade. A opção pela escrita é acompanhada do 

cuidado para não ceder à sua sedução de fixidez e fácil comunicação de doutrina. Se se 

admitiu pela potência dialética que o conhecimento não pode ser retido de uma vez por todas, 

mas sempre deve estar disposto a ser examinado, discutido, rebatido e repensado, a escrita 

filosófica, nesses termos, deve encarnar a forma dialógica. 

O diálogo encaminhado à escritura compreende, pois, um terceiro tipo de diálogo: o 

diálogo que se pretende efetivar entre texto e leitor, entre interlocutores e leitor, entre detalhes 

(presenças e ausências) e leitor. Exige-se, assim, do leitor, um envolvimento com o texto e 

uma resposta às questões e falhas que emergem propositalmente do texto. Desse modo, a 

forma escolhida por Platão, para não enrijecer a permanente busca da filosofia numa doutrina, 

é exatamente apresentar a filosofia de maneira fluida, sem determinações precipitadas. Sabe 

Platão que, uma vez fixa, toda doutrina torna-se refutável: ela não pode responder mais por si 

mesma. Evita-se, portanto, a armadilha de determinados usos da escrita e não o meio escrito 

ele mesmo. Depois da compreensão da forma dramática dos diálogos, permite-se, então, 

encaminhá-los à escrita, em acordo, porém, com uma opção filosófica: se a filosofia não se 

deixa fixar em doutrina, pode-se, ao menos, sinalizar, com a escrita, os sentidos que podem 

assumir o pensamento, os equívocos e os trejeitos que nos conduzem e nos afastam do saber; 

pode-se, por fim, apresentar os aspectos apenas aproximativos. Qualquer presunção de 

esgotamento dos objetos da filosofia que despreze o movimento dialético, necessário ao 

alcance da sabedoria, apenas levaria o leitor a uma expectativa ingênua de se obter, ali, aquilo 

que só se dispõe de outra maneira. A verdade não pode simplesmente ser comunicada de um a 

outro; ela deve emergir sempre da submissão das nossas opiniões e das nossas “verdades” ao 

outro, mediante o diálogo – a possibilidade permanente do exercício dialético.  

Platão parece ter pretendido fazer um bom uso da imitação, e não completamente 

desprezá-la, propondo ainda uma escrita filosófica que não fosse imposta meramente pelos 
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ditames da retórica ou pelo uso de artifícios enganosos. O diálogo vivo em que Platão se 

envolve com seus leitores floresce, consideravelmente, a partir do momento em que cada uma 

de suas asserções é levada a sério; o leitor deve se espantar com elas e tomar sua própria 

posição diante delas. E levar a sério as proposições e argumentos no diálogo platônico ainda 

não é o bastante. Qualquer pretensa solução para os seus diálogos só apresentaria novas 

tarefas. A arte de Platão reside talvez no fato de que quase sempre pensamos saber o que é 

importante para ele, embora ele não o explicite, e, por ele não dizê-lo, consegue nos desafiar a 

uma relação aberta com o que está escrito. É provável que a única sentença que se possa 

extrair do texto platônico, de modo inequívoco, seja o convite ao filosofar que o escritor 

Platão faz ecoar na alma de seu leitor. Aqui devemos considerar, portanto, a possibilidade de 

uma consciência do autor acerca dos limites da escrita. Como escritor e provável crítico da 

escrita, Platão não seria ingênuo, pois sabe do risco de sua escrita ser tomada 

dogmaticamente.  

Através da forma dialógica, seja como expressão da experiência mimética do próprio 

pensamento, seja como mímesis da interlocução entre os indivíduos dispostos a examinar as 

noções que possuem, Platão mantém-se atento aos limites da escrita e busca elaborar um 

discurso que acontece como uma construção, que procura superar o que se estabelece e se 

impõe de maneira injustificada e sem discussão. Assim, pensar a forma adotada por Platão na 

apresentação de sua filosofia é também pensar as formas de comunicação e composição dos 

discursos. Tendo a filosofia – aquela que se afirmara como diálogo vivo e atuante na figura 

socrática – se justificado perante o uso do registro escrito sob a forma de diálogos dramáticos, 

tornou-se relevante pensar a relação direta do uso dessa forma com os supostos objetivos 

filosóficos de Platão, em qual medida a forma dialógica consegue realizar um projeto de 

filosofia que seria, por excelência, dialético-maiêutico: a disponibilidade de averiguação 

permanente das posições em debate, e o auxílio para o alcance de concepções próprias (de 

forma autônoma), opondo-se à concepção de verdade como prescrição. 

 Em suma: admitindo a forma dramática e dialógica da escritura filosófica de Platão, 

deparamo-nos, primeiramente, com o problema advindo da ideia comum de que o filósofo é 

crítico da mímesis e, ao mesmo tempo, lança mão da forma dramática. Em seguida, tratamos 

das relações entre o uso que Platão faz da escritura e suas supostas críticas à mesma, e, por 

fim, vimos como a forma escrita dialógico-dramática serve a objetivos filosóficos. Procurou-

se, no primeiro capítulo, demonstrar o liame entre a literatura ática (tragédia e comédia), o 

lógos sokratikós e a produção dialógica platônica, ressaltando aspectos da formação do 
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filósofo grego, seu contato com formas discursivas contemporâneas, e sua inserção nos meios 

socráticos, marcados por um processo de padronização das práticas discursivas relacionadas à 

figura de Sócrates, manifestas pelo élenkhos, o lógos protreptikós, os métodos dialético e 

maiêutico. No segundo capítulo, dedicado a pensar a relação de Platão com o suporte da 

escrita, tratou-se de mostrar a escrita dialógica como uma forma distinta da escrita logográfica 

e da composição fundada apenas na arte retórica, além de ser a forma compatível com o 

caráter investigativo e permanentemente dialógico da própria filosofia (noções desdobradas 

no terceiro capítulo). A escrita dialógica preserva princípios indispensáveis para a efetividade 

do aprendizado, tais como a psicagogia, o bom uso da persuasão e o caminho dialético. Tais 

alcances filosóficos colocam a escrita dramática de Platão dentro de um projeto formativo 

bem orientado, no sentido de estimular uma recepção (leitura) engajada, autônoma e 

produtiva.  
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