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Autoritárias, paralisadoras, circulares, às vezes elípticas, as frases de efeito, 

também jocosamente denominadas pedacinhos de ouro, são uma praga maligna, das 

piores que têm assolado o mundo. Dizemos aos confusos, Conhece-te a ti mesmo, como 

se conhecer-se a si mesmo não fosse a quinta e mais dificultosa operação das aritméticas 

humanas, dizemos aos abúlicos, Querer é poder, como se as realidades bestiais do 

mundo não se divertissem a inverter todos os dias a posição relativa dos verbos, 

dizemos aos indecisos, Começar pelo princípio, como se esse princípio fosse a ponta 

sempre visível de um fio mal enrolado que bastasse puxar e ir puxando até chegarmos à 

outra ponta, a do fim, e como se, entre a primeira e a segunda, tivéssemos tido nas mãos 

uma linha lisa e contínua em que não havia sido preciso desfazer nós nem desenredar 

estrangulamentos, coisa impossível de acontecer na vida dos novelos e, se uma outra 

frase de efeito é permitida, nos novelos da vida. 
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RESUMO 

 

Esta dissertação apresenta um estudo sobre o diálogo Górgias, de Platão, 

interpretandoque essa obra é uma reflexão sobre a crítica platônica à retórica sofística, 

desenvolvendoa ideia de que ela é empeiria, produtora de lisonja (κολακεςηική). 

Encontramos elementos ambíguos que revelam que, apesar de criticar a persuasão 

(πειθώ), Sócrates a reconhece como um requisito essencial para conduzir 

oelenchos(ελενκορ). No diálogo, Sócrates vê-se diante de três interlocutores, Górgias, 

Polo e Cácicles. Este último sendo o seu algoz principal. Reconhecemos o diálogo em 

seu contexto histórico-cultural, visto que a Retórica, e seu elemento de persuasão, eram 

insumos constitutivos da cultura grega. Consideramos que o intuito de Platão é repensar 

os elementos retóricos e persuasivos dos sofistas a fim de alhures, expor a “verdadeira 

retórica”, ou seja, a Filosofia. Para isso, Platão faz uma análise da retórica persuasiva, 

colocando frente ao seu mestre um expoente da sofística, Górgias; e procura desvelar 

suaarte (ηέσνη). Contudo, apesar de podermos reconhecer nele os elementos necessários, 

o diálogo finaliza sem diálogo, uma vez que não há persuasãode nenhumdos lados. 

Consideramos que todos esses pontos serão relevantes para compreendermos a 

persuasão (πειθώ) como um dos elementos basilares na oralidade grega e da dialética 

platônica. 

Palavras-chave: Ambiguidade; Persuasão; Retórica; Sócrates; Platão; Górgias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This essay presents a study about the Gorgiasdialogue, by Plato, expounding that this 

piece is a reflection on the Platonic criticism to sophist Rhetoric, developing the idea 

that it is empeiria, producer of flattery (κολακεςηική). We find ambiguous elements that 

show that despite criticizing persuasion (πειθώ), Socrates recognizes it as an essential 

requisite to conduct the elenchos (ελενκορ). In the dialogue, Socrates sees himself 

before three interlocutors, Gorgias, Polo and Callicles. The latter being his one chief 

tormentor. We acknowledge the dialogue in its historical-cultural context, since 

Rhetoric and its element of persuasion were Greek culture's constitutive inputs. We 

consider that Plato's intent is to rethink the sophists rhetorical and persuasive elements 

in order to expose the "true rhetoric", that it, Philosophy. For this, Plato makes an 

analysis of the persuasive rhetoric, placing before his master an exponent of the 

sophistry, Gorgias; and seeks to unveil its art (ηέσνη). However, although we can 

recognize in it the necessary elements, the dialogue ends without a dialogue, since there 

is no persuasion on either sides. We consider that all these points will be relevant to 

understand persuasion (πειθώ) as one of the basic elements of Greek orality and 

Platonic dialectics.  

Key-words: Ambiguity; Persuasion; Rhetoric; Socrates; Plato; Gorgias. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 O ensejo de compreender a persuasão como elemento na dialética platônica, e 

refletir sobre a análise que Platão desenvolve sobre a retórica delineada pelos sofistas, é 

o ponto de partida deste trabalho. Considerado como a ossatura do pensamento 

ocidental, o pensador grego Arístocles, conhecido pela alcunha de Platão, foi o inventor 

da Filosofia; o definidor do que a cultura entenderá como razão; o construtor dos 

valores ocidentais que serão alicerces de todo o seu progresso
1
. O gênio de Platão será 

estimulado, ao passo que o pensador, ainda jovem, conhece um “[...] tipo singular, um 

velhote de nariz chato e olhos saltados, filho, segundo dizia, dum estatuário, Sofronisco, 

e de uma parteira, Fenáreta. O nome Sócrates, pronunciavam uns com veneração, outros 

com despeito [...].” (BRUNA, 1987, p. 13). 

 Platão viveu numa Atenas que se orgulhava em ter na Democracia sua veia 

central de organização política. O que vai permitir um estabelecimento de uma 

determinada relação entre liberdade política e filosofia do tipo dialético é o aspecto de 

liberdade de pensamento e de expressão que os atenienses chamarão de princípios de 

Isonomia (Ίσονομία) – igualdade perante a lei - e Isegoria ( Ίσηϒορία) – igual direito à 

palavra nos comícios públicos (BERTI, 2010, p. 393.), exortando a todos os cidadãos 

que fossem partícipes diretos da organização e da elaboração de suas vidas na Pólis 

(Πόλις). Tal liberdade era alegada pelo próprio Platão, ao considerar Atenas como a 

cidade que amava os discursos
2
. Era, assim, um terreno ideal para o florescimento de 

altercações filosóficas.  

Havia um soberano nessa Democracia: a Assembleia Popular
3
. Contudo, o 

período vivenciado por Platão foi um período de conturbação democrática, o qual 

                                                           
1
 “Platon a inventélaphilosophie:  il a définice que l aculture désormaisvaentendre par raison. De la sorte, 

il a dessinélecadre à l´intérieurduquellapensée “méditerranéenne-occidentale” construir ases valeurs et 

développerasonprogrés. [...]” (CHÂTELET, 1965, p. 243). Concordando com Châtelet, por sua vez, 

Richard Kraut (2013, p. 15).  afirma que Platão fez da Filosofia um assunto distinto, pois, embora os 

temas versados por ele já fossem debatidos, ele foi o primeiro a reuni-los e a dar-lhes um tratamento 

único. Embora concordemos com Châtelet e com Kraut, uma vez que Platão claramente destoava da 

abordagem discursiva do poeta Homero, é interessante notar que Lara (1999, p. 101) coloca Platão em 

segundo lugar no que tange à cultura helênica, ao afirmar que “Platão tornou-se, pois, o segundo grande 

formador da consciência cultural helênica e, por meio dela, o grande educador do Ocidente. O primeiro 

foi Homero”.  
2
 No Górgias, fica evidenciada essa posição platônica, ao considerar Atenas o lugar onde a licença para 

falar se faz mais premente (461e-1-3).  
3
.”[...] Sansdoute y a-t-ilunsouveraindansladémocratie: l‟Assembléepopulaire. [...].” (CHÂTELET, 1965, 

p. 75). 
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contribui para que uma mente tenaz questione as bases e a constituição desse sistema; 

assim como sua justeza e sua corrupção
4
. Durante as últimas décadas do século V a.C., 

as sucessivas guerras levaram para Atenas constantes crises, que denegriram, aos 

poucos, aquela forma de pensar, baseada na igualdade de leis e de força. O ideal de 

justiça, chave do sistema democrático, deu lugar à violação por parte de alguns grupos 

políticos que sucumbiam a lei à sua ambição, subjugando os débeis, subordinando-os 

aos seus ditames, como aponta Meza (1999, p. 116). Platão será testemunha das crises 

pelas quais a democracia ateniense vai passar, atingindo o ponto de culminância 

degenerativa quando for anunciada a sentença de seu mestre, por ele considerado o mais 

justo (δικαιότατον) dos homens
5
, mas que terá que ceifar sua própria vida ao ser 

condenado, dentre outras razões, por corrupção dos efebos.  

Aquele soberano, então, como a própria experiência mostra, é incapaz de 

comandar, pois é incompetente e inconstante. E por esta incompetência se mostra 

incapaz de demonstrar estabilidade, ficando sujeito às deliberações escusas daqueles 

que são versados em demagogia. Não conseguindo, assim, reconhecer quem lhe preza; 

deleitando-se com os que dominam a palavra independente da justiça
6
.  As armadilhas 

que podiam surgir dos discursos nos encontros públicos, relegando às pessoas justas a 

sofrimentos injustos, contribuíram para que Platão se tornasse um crítico ferrenho e 

astuto do sistema que era sempre exaltado como o justo.    

                                                           
4
 Irwin (2013), em seu ensaio intitulado Platão: o pano de fundo intelectual argumenta que, por mais que 

Platão fizesse várias objeções à Democracia de Atenas, ele assumia que ela era estável, e que dificilmente 

haveria alternativa factível a lhe ser superior. Ele também observa que o regime democrático de Atenas, 

restaurado em 405 a.C., vai perdurar durante toda a vida de Platão, fornecendo, assim, inúmeros 

elementos para ele elaborar uma profícua reflexão.  
5
 “Além disso, um amigo meu, mais velho, Sócrates, que eu certamente não me envergonharia de dizer 

ser então o mais justo de todos, mandaram-no com outros contra um dos cidadãos, conduzindo-o à força 

para a morte, a fim de que fosse cúmplice dos negócios deles, querendo ou não. Mas ele não se deixou 

persuadir e arriscou-se a suportar tudo, em vez de se tornar cúmplice deles em atos ímpios. – 

Considerando então todas essas coisas e ainda outras tais não pequenas, desgostei-me e afastei-me dos 

males de então” (PLATÃO, Carta VII, 324 e – 325 a). 
6
 “[...] Mais surtout, dansla mesure ou elle est incapable d‟élaborer une ligne politique stable, elle se 

laisseprendrepratiquementauxflatteries dês démagoguesquisontcommedes “frelons à aiguillon”. La 

contamination est double, d‟ailleurs, et le mal ne cesse de s‟aggraver. [...] Et lepeuples‟habitue à 

cettesituation: lorsqu‟umcitoyensage et honnêteveutluidonner d‟autresconseils, il fait duvacarme et refuse 

de l‟écouter. Si bien que desjeuneshommes, biendoués, que veulentfairecarrière, sontcontraints, quel que 

soitleurdésintéressement premier, de jouerlejeu de La démagogie. Ilssont, à leur tour, contaminés; Le bom 

naturelqu‟ilspossédaient se perd et leurstalentsservent à promouvoirl‟injustice” (CHÂTELET,1965, p. 

76.). O estudioso Châtelet deixa claro, neste trecho, que os corruptores do sistema democrático ateniense 

são os retóricos e os sofistas, que não se preocupam com a justeza do objeto de seu ensino. Ademais, é 

relevante notar que, para Guthrie, o próprio Platão determina que os sofistas não deveriam ser 

responsabilizados por tal vexação, visto que “[...] não eram eles que deviam ser declarados culpados por 

infeccionar os jovens com pensamentos perniciosos, pois nada mais faziam do que refletir os prazeres e as 

paixões da democracia existente [...]” (GUTHRIE, 1995, p. 25). 
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 Essa questão fica mais problemática quando surge, na democracia grega, um 

conjunto de indivíduos – estrangeiros, sobretudo – que vão alegar ser detentores da arte 

dos discursos em si. Apresentar-se-ão como condutores de uma educação (παιδέια) que 

tem como escopo fornecer aos seus discípulos o domínio persuasivo sobre uma 

infinidade de discursos, sejam eles individuais ou sociais, podendo produzir pontos a 

favor e contra qualquer questão, deliberando as paixões (πάθορ) e articulando tempos 

oportunos (καιπόρ). Falar desse grupo de homens como uma unidade não é argumento 

coerente, uma vez que não se pode ver neles uma escola filosófica, homogênea. Melhor 

então é considerá-los como mestres cujo conteúdo variava, dependendo de quem 

ensinavam. Recebiam remuneração em troca de sua sabedoria (ζοϕία), como observa 

Untersteiner(2012, p. 21), com a concordância de Cardoso (2006, p. 34). Assim, em fins 

do século V a.C., Atenas era dominada pelos discursos persuasivos, esculpindo a moral 

e a política de seus cidadãos, organizando sua vida prática. As narrativas heterogêneas 

advindas das pessoas que tinham contato com outros povos sugeriram a um grupo de 

homens que as regras e ditames sociais eram produtos de convenções e não de regras 

indeléveis, como afirma Tarnas (2008), o que dava ao discurso e à persuasão um poder 

a ser utilizado por quem queria coadunar com aquela sociedade. Surgiram, assim, os 

mestres do discurso.   

 O nome dado a esses mestres do discurso é o de sofistas, que são historicamente 

reconhecidos como antifilósofos e, em geral, algozes do pensamento platônico, mas 

que, segundo Cassin (2005), apareceram num momento necessário à Filosofia
7
. Ao 

perceber justamente a protuberância dos discursos sofísticos em sua Atenas, Platão 

rega-lhes certa reverência e admiração. Ele não podia prescindir também do próprio 

discurso, uma vez que também a Filosofia se vale do discurso para se desvelar. A 

questão era refletir sobre em que tipo de discurso deveria ancorar-se a Filosofia, 

desprendendo-se daquele oferecido pela sofística.  

                                                           
7
 “Os sofistas – Górgias então bastante próximo de Protágoras – são um momento necessário da história 

da Filosofia: eles refutam a abstração vazia do ser eleático pela consideração das coisas efetivas, da 

realidade do mundo sensível e vivo, pluralidade, movimento, subjetividade” (CASSIN, 2005, p. 14). 

Sobre a relevância dos sofistas em seu tempo, Guthrie (1995, p 25)afirma que “se os sofistas foram 

produtos de seu tempo, por sua vez também ajudaram a cristalizar suas ideias. Mas seu ensino pelo menos 

caiu em terreno bem preparado”. 
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O sofista Górgias, no diálogo homônimo de Platão – que estudaremos neste 

trabalho
8
 –, ao ser questionado por Sócrates sobre que tipo de arte detinha o poder, 

responde que alberga a Retórica
9
.  Tomando para si a adjetivação de um bom rétor logo 

em seguida (449a-b). Adiante, quando convidado a responder qual o cerne do 

conhecimento da Retórica, o grande sofista prontamente responde que esta tem poder 

sobre os discursos (449d-e). E, mais à frente, Górgias afirma que os discursos aos quais 

a Retórica abarca são aqueles capazes de produzir persuasão (πειθώ)
10

, sobretudo no 

ambiente das altercações públicas (452e-453a)
11

. Podemos, assim, compreender que, de 

acordo com a definição do sofista, a Retórica é a arte dos discursos persuasivos à qual 

ele detinha com maestria. Guthrie (1995, p. 253) expõe que Górgias “[...] viu o poder de 

persuasão como o principal em todo campo, no estado da natureza e em todos os 

assuntos filosóficos, não menos que nos tribunais e na arena política”, ampliando o raio 

de ação da Retórica. 

Casertano (2010) denota que, no diálogo Górgias, Sócrates é detentor dos altos 

valores que figuram o pensamento de Platão, que põe em questão a Retórica apresentada 

como arte pelos sofistas
12

, apresentando-a como mera adulação (κολακεςηική), 

enfileirando-a com outras pretensas artes que versam sobre um saber que não sabem. 

Todavia, não podendo deixar de reconhecer a necessidade da persuasão também para a 

Filosofia, Sócrates e, por conseguinte, Platão, reconhece nela um poder ao qual não 

pode prescindir, como observa Casertano:  

                                                           
8
As citações do Górgias utilizadas nesta dissertação são retiradas da tradução de Daniel R. N. Lopes 

(2011), em língua portuguesa. Ao julgarmos relevante, podemos utilizar outras traduções a serem 

explicitadas em notas de rodapé.  
9
Górgias, 449a.  É bastante conhecida a proposição de Schiappa (1999, p.14.)sobre o passo 448d, no qual 

aparece, pela primeira vez, a palavra retórica no diálogo, aduzida pelo estudioso como a primeira vez que 

ela é utilizada, sendo, com isto, uma cria do gênio platônico. 
10

 Para Aristóteles, a Retórica é, em livro homônimo, “a faculdade de observar, em cada caso, o que este 

encerra de próprio para criar persuasão. Nenhuma outra arte possui tal função” (1355b25-30). 
11

 “[...] GOR: A meu ver, ser capaz de persuadir mediante o discurso os juízes no tribunal, os conselheiros 

no Conselho, os membros da Assembleia na Assembleia e em toda e qualquer reunião que seja uma 

reunião política. Ademais, por meio desse poder, terás o médico como escravo, e como escravo o 

treinador. Tornar-se-á manifesto que aquele negociante negocia não para si próprio, mas para outra 

pessoa, para ti, que tens o poder de falar e persuadir a multidão. 

SOC: Agora sim, Górgias, tua indicação parece-me muito mais propínqua à qual arte consideras ser a 

retórica, e se compreendo alguma coisa, afirmas que a retórica é artífice da persuasão, e todo o seu 

exercício e cerne convergem a esse fim. Ou tens algo mais a acrescentar ao poder da retórica, além de 

incutir na alma dos ouvintes a persuasão? 

GOR: De forma alguma, Sócrates; essa definição me parece suficiente, pois esse é seu cerne. [...]”.  
12

 “Também no Górgias, em aparência, e por hábito interpretativo, Sócrates é considerado o portador de 

altos valores que, ao confrontar-se com as teorias e as práxis „sofísticas‟, postas em ato não tanto pelo 

personagem Górgias quanto seus discípulos e admiradores Polo e Cálicles, no final encontram a sua 

afirmação e o seu reconhecimento: se não aos olhos dos próprios personagens, que, com efeito, 

permanecem impermeáveis às demonstrações e refutações socráticas [...]” (CASERTANO, 2010, p. 56). 
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Na verdade, a relação entre saber, crença e persuasão não pode ser a 

de uma nítida distinção, e, portanto, uma contraposição, justamente 

porque, admitindo que a retórica não faz outra coisa  senão persuadir 

os que não sabem, também a ciência põe em ato mecanismos de 

persuasão, logo de convicção, de crença. [...] Por outras palavras, a 

persuasão e a crença pertencem quer à ciência, quer à opinião 

(CASERTANO, 2010, p. 58). 
 

 A ambivalência da persuasão para Platão, se evidencia nas contraposições 

explícitas e implícitas entre retórica e justiça, que se refina à contraposição entre 

retórica e filosofia, se desvelando em contraposição entre opinião e ciência 

(CASERTANO, 2010, P. 56)
13

. A persuasão se faz assim como prerrogativa tanto da 

retórica sofística – opinião - quanto da Filosofia - ciência. Partindo desse pressuposto 

ambíguo da persuasão, pretendemos, nesta dissertação, estudar os mecanismos que 

delinearemos como caminhos necessários para que ela ocorra, desde o campo 

psicológico ao político e social. Veremos as querelas disputadas por Sócrates com os 

interlocutores na tentativa de persuadi-los com seus apontamentos. Procuraremos 

refletir sobre as barreiras que se colocam para que ocorra o processo de persuasão, bem 

como compreender a persuasão que só oferece como escopo a complexa articulação da 

palavra sem almejar conduzir o interlocutor à verdade, tão pretendida por Platão. 

Perfilhando a riqueza do diálogo, lançaremos olhares sequiosos nas altercações 

impressas nele, a fim de oferecermos escólios relevantes para a análise da retórica 

persuasiva perpetrada por Platão. 

 Na presente dissertação, portanto, objetivamos fazer uma apresentação dessa 

leitura do Górgias. Para isso, apresentamos o trabalho do seguinte modo. No primeiro 

capítulo, tentaremos compreender os conceitos conflitantes de Retórica e persuasão 

expostos no diálogo. Para isso, começaremos com as incursões feitas por Platão ao 

descrever a arte da retórica sofística, e veremos a crítica feita por Sócrates ao tipo de 

persuasão que a Retórica pretendida por Górgias oferece, procurando exortar seu 

interlocutor de que sua arte pretendida não passa de lisonja, adulação. Em seguida, 

veremos que espécies de persuasão podemos reconhecer no tempo do diálogo. No 

                                                           
13

Casertano (2010, p. 58) observa que o termo crença (πίςτισ), que é bastante utilizado no Górgias, é 
verossimilmente a opinião (δόξα). Embora não esteja explícito nesta obra em si, está confirmado pelo 
corpus platônico. Destarte, consideraremos também a verossimilhança existente entre ciência e 
conhecimento (ἐπιςτήμη), ancorado na abordagem platônica que denota haver apenas conhecimento 
verdadeiro, como vemos em Górgias 454c-455a (sobre a distinção entre crença e conhecimento); 
Mênon 85b-86b (opinião e ciência); República 476c-480a (sobre a ignorância, opinião e o 
conhecimento). É mister perceber que Brisson e Pradeau em seu Vocabulário de Platão colocam os 
termos Ciência, conhecimento e episteme como sinônimos (2010, p. 25-36). 
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segundo capítulo, propomos reconhecer os elementos traçados por Platão, no diálogo, 

que se apresentam, segundo nossa compreensão, como caminhos para o processo de 

persuasão, discutindo algumas noções, a saber, o kairós, a homologia e a philia. Não 

deixaremos de lado um elemento impugnante para que ocorra a persuasão, a 

recalcitrância, bastante evidente no decorrer da obra, sobretudo comCálicles, partícipe 

tenaz do debate. No terceiro capítulo, estimamos analisar a obra como um diálogo onde 

não ocorreu persuasão, dado alguns elementos que se apresentaram como infrutíferos. 

Iremos propor também o mito como última tentativa de Sócrates para exortar seus 

algozes, ancorado no princípio da verossimilhança. Em seguida, vamos refletir sobre a 

relação da persuasão com a verdade, objetivo primaz do pensamento platônico. Por fim, 

nas considerações finais, não somente apresentaremos uma revisão geral das questões 

discutidas nesta dissertação, bem como lançaremos propostas de reflexões posteriores 

sobre como Platão se utiliza da persuasão para a sua filosofia. 
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2. A RETÓRICA E A PERSUASÃO NO DIÁLOGOGÓRGIAS 

      2.1 RETÓRICA SOFÍSTICA: TECHNÉOUEMPEIRIADALISONJA 

(KOLAKÉIA)? 

 

Seguindo a clássica catalogação atribuída à Trasilo e mencionada por Diôgenes 

Laêrtios
14

, o Górgias tem por subtítulo: sobre a Retórica (πεπὶῥηηοπικῆϛ)
15

. Entretanto, 

esse subtítulo, per si, não abarca todas as nuanças que podem se desvelar com uma 

leitura rigorosa da obra. Contudo, objetivamos concordar com alguns comentadores que 

afirmam ser a retórica o eixo central da obra
16

, com o intuito de, nessa primeira parte, 

partindo de uma análise detalhada, refletir sobre aideia de retórica exposta no Górgias, 

bem como compreender as altercações encetadas no diálogo, permeadas pela constante 

indagação feita pelo Sócrates platônico em relação à arte (tekhnē) que ela comporta. 

 Para desenvolver essa primeira questão, sobre a tekhnēda Retórica, devemos 

partir da compreensão da importância da Retórica para o contexto cultural grego e, 

particularmente, ao vivenciado por Platão.  

 Reboul (2004), em concordância com Plebe (1978), argumenta que a Retórica, 

com o uso além de sua utilidade pragmática, terá seu berço em região grega, no século 

V a.C. Com isto, as primeiras preocupações em deliberar sobre técnicas e teorias de 

utilização da Retórica surgiram no contexto em que as necessidades práticas dos 

helenos, com o fortalecimento da vida urbana, iam confrontando-se cada vez mais com 

questões de ordem filosófica. E ainda, a Retórica, em seus primeiros anos, era mais de 

origem jurídica, não incorrendo numa abordagem literária, educacional ou mesmo de 

cultura geral
17

. A mudança de enfoque para esses últimos vai ocorrer quando os sofistas 

puseram a Retórica a seus serviços.  
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Vidas e Doutrinas dos filósofos ilustres, III, p. 59. 
15

 Segundo Diôgenes Laêrtios, a obra platônica é dividida em nove tetralogias, nas quais cada diálogo é 

seguido por um título e um subtítulo, que diz respeito ao seu tema. O Górgias está inserido na sexta 

tetralogia. 
16

 CROISET, Alfred. Górgias, p. 90-92; DODDS, E. R. Plato, Gorgias, p. 2-5; MAcCOY, Marina. 

Platão e a Retórica de filósofos e sofistas, p. 95. É importante notar que MacCoy argumenta que, 

geralmente, é compreendido como o objetivo na obra não só analisar a Retórica em si, mas também 

demarcar a sua inferioridade em relação à Filosofia.   
17

 Manuel Alexandre Júnior(2005, p. 19), em sua introdução à Retórica de Aristóteles, nos relata como 

surgiu a necessidade de uso da Retórica no âmbito jurídico: “Por volta de 485 a.C., dois tiranos sicilianos 

- Gélon e Hierão -, povoaram Siracusa e distribuíram terras pelos mercenários à custa de deportações, 

transferência de população e expropriações. Quando foram destronados por efeito de uma sublevação 

democrática, a reposição da ordem levou o povo à instauração de inúmeros processos que mobilizaram 

grandes júris populares e obrigaram os intervenientes a socorrerem-se das suas faculdades orais de 
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 Ortega (1989) observa que o fortalecimento da Democracia, em detrimento das 

tiranias, se tornou o campo ideal para o engrandecimento da Retórica
18

. A Grécia inteira 

era amante das dissertações orais, mas foi nas pólis democráticas que a Retórica 

encontrou um terreno mais fértil. Como os princípios democráticos retiraram da 

aristocracia a exclusividade de deliberar sobre os assuntos públicos, o caminho estava 

aberto para o poder da persuasão. Desse modo, os sofistas, que se apresentavam como 

professores de Retórica, passaram a gozar das oportunidades educacionais no campo 

democrático
19

. Reboul (2004, p. 10) afirma que, por finalidade, a retórica sofística não 

objetivava o verdadeiro, o saber, mas sim a dominação por meio da palavra, para a 

manutenção do poder. Reboul ainda aponta que os sofistas serão os primeiros 

pedagogos a principiar uma educação voltada para a capacitação para o poder.  

 Ao participar do espírito democrático de Atenas, os sofistas não encontrarão 

apenas anseios para usufruir de sua labuta. Vão se deparar com atitudes contrárias à sua 

presença. Sobre isso, aponta-nos Guthrie: 

A atitude do público ateniense era ambivalente, refletindo a situação 

transitória da vida social e intelectual ateniense. Os sofistas não 

tinham nenhuma dificuldade de encontrar alunos para pagar suas altas 

taxas, ou auditórios para suas conferências e exibições públicas. 

Todavia, alguns dos mais velhos e conservadores desaprovavam 

fortemente a eles (GUTHRIE, 1995, p. 40-41). 
  

Irwin, em consonância com Guthrie, argumenta que a atividade proposta pelos 

sofistas, no seio da democracia em Atenas, vão despertar-lhes algozes de uma base 

aristocrática da sociedade, com receio que os sofistas fomentem a ação de corruptores 

dos escopos morais atenienses: 

A própria sofística despertou suspeitas, especialmente entre pessoas 

que pensavam que o berço, a família, e uma educação distinta lhes 

davam o direito de ser ouvidos. Ora, desse ponto de vista conservador, 

o treinamento sofístico podia parecer fazer as pessoas 

                                                                                                                                                                          
comunicação. Tal necessidade rapidamente inspirou a criação de uma arte que pudesse ser ensinada nas 

escolas e habilitasse os cidadãos a defenderem as suas causas e lutarem pelos seus direitos. E foi assim 

que surgiram os primeiros professores da que mais tarde se viria a chamar retórica”.Reboul (2004, p. 2) 

relata que é Corax, discípulo de Empédocles, junto com Tísias, que dará a primeira definição de Retórica 

no âmbito judiciário, ao considerá-la “produtora de persuasão”. Era, sobretudo, utilizada na Sicília, mas 

como Atenas mantinha estreitos laços com essa região da Magna Grécia, a Retórica também foi por ela 

adotada.   
18

 [...] la Retórica, que enseñalos modos y técnicas de exposición, em sumás radical sentido tiene vida e 

historiacomúm com la Democracia, como parte integrante de la vida pública y de laformación intelectual, 

sobre todo em la antiga Atenas democrática de lossiglos V y VI anteriores a nuestra era. (ORTEGA, 

Alfonso. Retórica: el arte de hablar em publico. Madri, Espanha: IdeasCulturales, 1989. p. 19) 
19

 Ver nota 6. 
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consideravelmente mais inteligentes, e os sofistas podiam ser 

acusados de ensinar a pessoas inescrupulosas as habilidades de que 

elas necessitavam para obter um sucesso que não mereciam (IRWIN, 

2013, p. 91). 

 

 

 Nesse contexto, Platão se apresenta como verdadeiro algoz dos sofistas, para 

quem eles não passavam de professores de erística (uso dos discursos com o intuito de 

vencer), recebendo dinheiro pelo serviço escuso (O Sofista, 226a)
20

. Platão, que também 

se interessa pela educação por meio da Filosofia, vai se interessar demasiadamente em 

analisar o projeto pragmático dos sofistas, escrevendo consideráveis diálogos nos quais 

estes se mostram presentes. Como descreve McCoy (2010, p. 19), a mentalidade na 

época de Platão vai se interessar bastante pela natureza e pelo poder do logos, fazendo 

com que termos como filosofia e retórica sejam utilizados como armas de batalha. 

 Górgias
21

 de Leontino era considerado o maior sofista de todos. Nascido por 

volta de 485 e 480 a.C., viveu até idade avançada, o que permitiu que ele observasse as 

mudanças no jogo social e político das cidades gregas, participando de algumas delas 

com profícuo interesse. Plebe afirma que Górgias foi o primeiro teorizador formal de 

uma arte retórica como disciplina independente, construindo uma ponte entre a Retórica 

da Magna Grécia e a da Grécia Continental (1978, p. 12). Jaeger vai mais além, ao 

situar Górgias como o criador da Retórica na forma como ela vai se pautar a partir dos 

últimos decênios do século V a.C., e sendo, para Platão, a própria personificação dessa 

                                                           
20

 É interessante notar o comentário de Terry Penner (2013, p. 183), em seu ensaio Sócrates e os 

primeiros diálogos, acerca da relação dos pensadores atenienses sobre os sofistas e os retóricos: “para 

Sócrates, como para Platão, não há dúvida de que o principal inimigo filosófico, sejam os sofistas ou os 

retóricos, é uma forma de educação que proporciona técnicas neutras para „progredir‟ na vida particular e 

na vida política – neutras uma vez que são indiferentes a todo e qualquer bem na vida humana que não 

seja o que o indivíduo escolhe pensar que é bom – os „valores‟ do indivíduo (como costumamos dizer). 

Os sofistas e retóricos pretendem pôr meios persuasivos nas mãos de seus alunos para que estes alcancem 

objetivos que „pareçam melhores‟ para eles [...] sobre o que as pessoas fazem para chegar a seus fins [...]. 

Endossando o raciocínio de Penner,  Lygia Araújo Watanabe (1995, p. 76) aponta: “são os sofistas que 

representam, para Platão, o perigo maior para a Filosofia, pois com eles é a noção da realidade da verdade 

que está em jogo”. 
21

 Colocar Górgias como um sofista levanta uma problemática, pois ele não se proclamava como 

professor de Arete (virtude), que era a forma regular com a qual Platão situava os sofistas (Mênon95b-c). 

Guthrie (1995, p. 41) aponta que Górgias se concentrou apenas na Retórica, por vê-la como a arte mestra. 

Górgias até admite que os alunos aprenderão dele os princípios do justo e do injusto (Górgias, 460a), caso 

eles já não os conheçam, mas antes isenta o mestre do mal uso das artes pelos discípulos (Górgias 457a-

c). MacCoy ( 2010, p. 21) argumenta que “se há uma diferença no uso que Platão faz dos termos sofista e 

retórico, é que o primeiro frequentemente tem uma conotação pejorativa, enquanto o segundo pode ser 

positivo ou negativo dependendo do contexto”. Contudo, na obra Górgias, embora Sócrates faça uma 

pequena diferenciação entre sofística e retórica (465c), logo adiante ele afirma que as duas são 

praticamente idênticas (520a). Conscientes de tal problemática e apoiados em Reboul (2004, p. 5-6) e 

Guthrie (1995, p. 251), intentamos colocar o nome de Górgias com o sentido técnico de sofista, como 

professor que cobrava para ensinar.  
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arte (1994, p. 649). Não é de se espantar que, dado a sua importância, Platão irá versar 

sobre a arte retórica do Leontino em algumas obras e, em especial, no Górgias, para 

esmiuçar sobre o caro tema da Retórica
22

.  

 Mas antes de dar continuidade a nossa reflexão acerca da Retórica e de sua 

technē, não podemos perder de vista a compreensão de que o Górgias exposto na obra 

platônica não condiz necessariamente à pessoa histórica, reconhecido por obras como 

Elogio de Helena, Defesa de Palamedes e o Tratado do Não-ser. Trata-se de um 

personagem, cria do gênio platônico, tal qual outros personagens expostos na obra, tais 

como Sócrates, Polo, Cálicles e Querofonte
23

. Indubitavelmente, a perspicácia da prosa 

platônica permeia e é influenciada pelos espíritos dos contrapartes históricos, mas, para 

centralizar nossa reflexão, quando nos referirmos ao caráter e à sapiência dos 

supracitados, estamos analisando o retrato que Platão faz deles
24

. Nosso objetivo, com 

isto, é apresentar a crítica platônica feita aos retores e aos sofistas. Como podemos 

observar no passo 449a, Górgias se apresenta no diálogo como um bom rétor, já 

representando a jactância que o personagem tem em relação a ser mestre do saber. 

Sócrates, por sua vez, recrudesce o valor filosófico em detrimento da Retórica, 

coadunando com os princípios platônicos, se valendo sempre de certa humildade. Sobre 

esse assunto, McCoy argumenta o seguinte:  

[...] No entanto, Górgias coloca a prática filosófica de Sócrates acima 

daquela de seus oponentes sofísticos e políticos. Em primeiro lugar, 

Platão sugere que Sócrates possui os traços de benevolência, 

responsabilidade por seu próprio discurso e um compromisso com o 

conhecimento que Cálicles afirma pelo menos em palavras, mas 

Cálicles, Górgias e Polo não possuem algumas dessas características. 

Em segundo lugar, Sócrates está disposto a autocriticar sua própria 

                                                           
22

 Platão faz menção a Górgias em sete de seus diálogos. Em quatro deles (Apologia de Sócrates, Hípias 

Maior, O Banquete e Filebo), as menções são passageiras e irônicas, mas não desrespeitosas. Na obra que 

leva seu nome, Górgias é o personagem em torno do qual giram todas as discussões. 
23

 Kahn (1998, p. 126) delimita as características dos interlocutors de Sócrates da seguinte forma: “The 

first interlocutor, Gorgias, is the famous writer, orator, and teacher, who boasts of the power that oratory 

can achieve but would prefer to decline moral responsibility for any use that is made of it. His pupil, 

Polus, is an outspoken admirer of those who gain political power by immoral or even by criminal means. 

Callicles, finally, is a product of the new Enlightenment, an ambitious young politician willing to attack 

the very notion of justice and morality as Socrates understands it. […] Faced with such opponents, 

Socrates must defend not only his moral principles but his whole way of life”. 
24

 Embora não seja o escopo desta dissertação, achamos relevante considerar que, para alguns 

comentadores, não é apenas Sócrates que é colocado como porta-voz do gênio platônico, sendo os outros 

apenas caminhos para o objetivo socrático, mas, sim, toda a gama de personagens expressa o pensamento 

de Platão, como aponta Lopes (2011, p. 30-31) e Cooper (1999, p. 66). Entretanto, concordamos com 

Kraut (2013), em seu artigo intitulado Introdução ao estudo de Platão, no que tange à afirmação sobre o 

papel desempenhado especificamente por Sócrates nos diálogos platônicos. Embora os outros 

interlocutores sejam também porta-vozes do gênio platônico, Sócrates encarna, com maior afinco, a 

proposta filosófica de Platão.  
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prática de uma maneira que outros, quando diante do desafio da 

filosofia às suas visões de mundo, não estão – embora afirmem o valor 

dessa abertura. [...] (MCCOY, 2010, p. 21). 

 

 

Lopes, no ensaio introdutório do Górgias, sobre o mesmo assunto, observa 

ainda: “Como vemos no Górgias, Sócrates é representado por Platão como o novo 

senhor da arte do discurso (tekhnēlogōn), em substituição à figura do rétor” 

(GÓRGIAS, 2011, p. 163). 

 Jaeger (1994, p. 652) denota que o Górgias se estrutura em três atos, sendo que 

o aparecimento de cada personagem recrudesce a discussão sobre o plano teórico da 

Retórica. Já principiando o primeiro ato, Sócrates elabora uma questão que vai 

determinar o desdobramento de todo o diálogo, como observa Araújo (2008, p. 21). A 

questão é sobre a arte (ηέσνη) da Retórica de Górgias
25

.  Nesta parte do capítulo, vamos 

discorrer sobre a crítica que Platão desenvolve em relação à arte da Retórica na 

abordagem do Górgias. Seria a Retórica uma arte? 

 Para responder a tal questão, vamos confrontar a resposta de Górgias e seus 

seguidores sobre sua arte e a análise seguinte desenvolvida por Sócrates. Nos passos 

452e – 453a, fica mais evidente a qual arte Górgias afirma ter o domínio, a saber, a dos 

discursos. Esta é a arte da Retórica. Já nesse ponto, podemos notar uma definição 

genérica, problemática para Sócrates, que esperava uma resposta mais específica, visto 

que outras artes dizem respeito a discursos (πεπὶλόγοςϛ, 449e1). Para Sócrates, a 

condição para se estabelecer uma teknhē é ter um domínio específico de um objeto 

determinado. Para termos uma ideia de quanto a compreensão do termo teknhē pode ser 

complexa, Jaeger denota a diferença existente em nosso conceito de arte daquele 

referenciado pelos gregos: 

A palavra teknhē tem, em grego, um raio de ação muito mais extenso 

que a nossa palavra arte. Designa toda profissão prática baseada em 

determinados conhecimentos especializados e, portanto, não só a 

pintura, a escultura, a arquitetura e a música, mas também, e talvez 

com maior razão ainda, a medicina, a estratégia militar ou a arte da 

navegação. Aquela palavra que estas tarefas práticas ou estas 

                                                           
25

 “[...] SOC: [...] Pois quero saber dele qual é o poder da arte do homem e o que ele promete e ensina; o 

resto da exibição. Deixemos para outra ocasião, como dizes [...]” 447c. O complemento e a resposta 

podemos ver em: “[...] SOC: [...] dize-me agora, de modo semelhante, que arte é essa e por qual nome 

devemos chamar Górgias! Ou melhor: dize-nos tu mesmo, Górgias, como devemos te chamar e de que 

arte tens conhecimento! GOR: Da retórica, Sócrates. SOC: Portanto, devemos te chamar de rétor? GOR: 

De um bom rétor, Sócrates, se queres me chamar, como diz Homero, daquilo que rogo ser. SOC: Mas eu 

quero chamá-lo. GOR: Então chama! [...]” 449a.  
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atividades profissionais não correspondem a mera rotina, mas 

baseiam-se em regras gerais e conhecimentos sólidos; neste sentido, o 

grego teknhēcorresponde frequentemente, na terminologia filosófica 

de Platão e Aristóteles, à moderna palavra teoria, sobretudo nos 

passos em que se contrapõe à mera experiência [...] (JAEGER, 1994, 

p. 653). 

  

Para deslindar os conceitos de arte que estão em conflito no Górgias, temos que 

observar a compreensão do que ela significa no contexto dos personagens. Na primeira 

parte da obra, quando Querofonte interpela para saber a que arte Górgias pertence, 

partindo de uma analogia com outras artes, Polo responde que as descobertas das artes 

são feitas por meio da experiência experimentalmente (ἐμπειπιῶν ἐμπείπωϛ), e que seu 

mestre Górgias participa da mais bela das artes (448c). Observamos, assim, que Polo 

considera que teknhēe empeiria estão necessariamente coadunados, como aponta 

Araújo: 

Para Polo, as artes nascem da experiência e pela experiência. Diante 

dessa afirmativa nos é necessária certa atenção, para que o termo não 

nos seja tomado como algo que não requeira maiores explicações. 

Além da preposição em, que indica „em‟, „dentro‟, o termo é formado 

pela palavra peȋra, justamente a que Górgias utilizava antes da 

intervenção de Polo. Peȋra é tentativa, ensaio, prova, é o termo que, 

em latim, dará origem a peritus (perito) e a periculum (perigo) 

(ARAÚJO, 2008, p. 61).  
 

 A associação que Polo faz entre arte e experiência exposta no Górgias, 

provavelmente, influenciou Aristóteles em sua definição de teknhē(ηέσνη). Diz o 

estagirita, em sua Metafísica, que “a experiência parece um pouco semelhante à ciência 

e à arte. Com efeito, os homens adquirem ciência e arte por meio da experiência. A 

experiência, como diz Polo, produz a arte, enquanto a inexperiência produz o puro 

acaso” (981a 1-5). O mais interessante de se notar, sobre a citação de Aristóteles, é a 

posição de destaque dada à experiência (ἐμπειπία) em relação à teknhē(ηέσνη). Para ele, 

como nos mostra na Metafísica, a experiência é um caminho para chegar à teknhē e a 

epistêmê. Todavia, no passo 463b do Górgias, Sócrates nos diz que a Retórica não é 

uma teknhē, mas uma mera empeiria(ἐμπειπία) e uma rotina (ηπιβή). Assim, Sócrates 

não coloca a empeiria como caminho para a teknhē, fazendo, na verdade, uma oposição 

clara entre ambas. Onde Aristóteles enxerga derivação, Polo vê que uma é fruto da 

outra. Por sua vez, Sócrates, e, por conseguinte, Platão, as vê como diametralmente 
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opostas
26

. Górgias coadunará com a posição de Polo, aceitando a empeiriacomo própria 

fonte à sophía. 

 A definição qualitativa de Polo, ao afirmar que a teknhēde Górgias é a melhor 

dentre as tais, não é suficiente para Sócrates, que dá uma lição de lógica ao afirmar que 

um julgamento de valor não serve para definir a arte (DODDS, 1980, p. 193)
27

. O que 

Sócrates vai querer saber por parte de Polo será sobre o que é a Retórica, e o que a 

diferencia de outras artes
28

. 

 Cabe à nossa observação para o passo 447c-d, no qual Sócrates associa a questão 

dateknhēde Górgias ao próprio ser do sofista. Sendo assim, ao intencionar compreender 

a arte do retórico, Sócrates quer saber o que é o próprio retórico
29

. Por isso, mais uma 

vez, a apresentação de Polo, que procura definir a arte de seu mestre como a mais bela 

(448c), dada a Querofonte, sequer corresponde ao sentido pretendido por Sócrates, 

quando projetou tal indagação. Na continuidade desse debate, o próprio Sócrates 

observa que a definição de Polo é um encômio, ou seja, um argumento de caráter 

elogioso, que visa adjetivar positivamente a arte da Retórica, como se alguém estivesse 

negativando a priori, mas não respondeu que arte é, qual sua definição e escopo. Ao 
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Renehan (1995, p. 71) também aponta essa contrariedade entre Platão e Aristóteles em relação à teknhēe 

a empeiria.  
27

 Em concordância com esse raciocínio, Araújo (2008, p. 36) nos diz: “[...] Portanto, alegar que a retórica 

é perìlógouse e encontrar nisso o que a distingue de outras artes não basta, é preciso também dizer o perì 

ti desse logos [...]”. 
28

 O professor Dinucci argumenta que o próprio Sócrates, a despeito dos escopos de seus próprios 

questionamentos, não oferece definições de suas proposições, o que para si é admissível. “[...] A resposta 

socrática também é recorrente: ao longo dos diálogos aporéticos, Sócrates, ao ser indagado sobre a sua 

questão „o que é?‟, jamais explicita o estatuto ontológico e epistemológico de seu modo de 

questionamento. De certa forma, esse procedimento é admissível, pois Sócrates não dispõe de uma 

ontologia e uma epistemologia explícitas. Porém, pode tornar-se enganador caso o interlocutor 

inadvertidamente tenha de se comprometer com princípios ontológicos e epistemológicos que 

conscientemente não admitiria. Ademais, os esclarecimentos de Sócrates sobre seu questionamento 

parecem inconsistentes, se levarmos em conta seus próprios critérios: ele nada faz senão dar exemplos de 

perguntas semelhantes e suas respectivas respostas. Tal procedimento é sempre rechaçado por Sócrates 

quando um interlocutor, ao invés de oferecer uma definição como resposta à questão „o que é isto ou 

aquilo‟, se limita a dar exemplos de coisas que são isto ou aquilo. Sócrates, também no Górgias, se limita 

a dar exemplos e não nos informa sobre o que há de mais importante em seu questionamento, ou seja, 

seus fundamentos. (DINUCCI, Aldo. Sócrates versus Górgias. In: ANAIS DE FILOSOFIA CLÁSSICA, 

vol. 02, n. 4, 2008). 
29

 “[...] CAL: Nada como tu a indagá-lo, Sócrates! Aliás, esse era um dos pontos de sua exibição: há 

pouco mandou aos presentes que lhe perguntassem o que desejassem, e afirmou que responderia a todas 

as perguntas.  

SOC: Bem dito. Querofonte, interroga-o! 

QUE: Sobre o que devo interrogá-lo? 

SOC: Quem ele é. 

QUE: Como dizes? 

SOC: Por exemplo: se ele fosse artífice de sapatos, ele decerto te responderia que é sapateiro; ou não 

entender o que digo? [...]”  



 

22 
 

passo que Polo, sem compreender aonde Sócrates queria chegar, reforça o que dissera 

anteriormente, dizendo que a arte de seu mestre é a mais bela (448e). Nos passos 

seguintes, veremos a definição da Retórica advinda do Górgias em si, mas já no 

princípio podemos ver a retomada da qualificação da Retórica, o que será destoante do 

objetivo do questionamento socrático. Ao ser questionado a respeito do que concerne 

aos discursos retóricos, Górgias afirma que concerne às melhores e às mais importantes 

coisas humanas (451d). Logo em seguida, Sócrates vai problematizar reiteradamente o 

argumento elogioso de Górgias e Polo.  

Como observa Lopes: 

 

Depois de Sócrates mostrar a Górgias que a sua definição de retórica 

não era válida [...], Górgias tenta esclarecer o que diferencia a retórica 

dessas outras artes com relação ao objeto específico de seu discurso. 

Todavia, nessa segunda definição proposta, ele acaba incorrendo no 

mesmo tipo de „equívoco‟, segundo as regras dialógicas estabelecidas 

por Sócrates, cometido por Polo no prólogo (448c). A uma pergunta 

de definição objetiva do domínio específico do discurso retórico, 

Górgias oferece uma resposta encomiasta: como Sócrates disse 

naquela ocasião a Polo, a pergunta não se refere à valoração do objeto 

em questão, mas à sua definição. Sócrates lhe mostra que a sua 

resposta não é satisfatória porque „as melhores e mais importantes 

coisas humanas‟ [...] é uma asserção polêmica, na medida em que há 

igualmente outros artífices [...] que reivindicam para sua arte o mesmo 

título. A propensão ao elogio de si mesmo ou de seu ofício é um dos 

traços do personagem Górgias no diálogo, que corresponde, por sua 

vez, a um dos elementos fundamentais do modo de discurso retórico 

(Górgias, nota 16, p. 186). 
  

Havemos agora de discorrer sobre o fato de, reiteradas vezes, tanto Polo, quanto 

Górgias, procurarem qualificar a Retórica para determiná-la como a arte sobre as outras. 

Irwin (1979) afirma que o atributo de qualidade dado por Polo à Retórica é suficiente 

para dar uma definição da mesma, uma vez que se trata de um atributo mormente dela, 

apesar de Sócrates não corroborar com tal caminho. Podemos, então, partir para a 

compreensão que estamos nos deparando com ideias primevas divergentes em relação 

ao mesmo objeto. Para Górgias, a própria teknhēvem da empeiria, sendo assim, não será 

preciso conhecer a definição de uma coisa para dizer o que ela é, mas a própria 

definição vem a partir da descrição dos dados sensíveis, que podem ser comparados 

com outros e, por isto mesmo, qualificá-los a partir deles. Assim, dizer que é bela e tem 

maior poder faz sentido para Górgias. Tal ponto pode ser observado quando, no passo 

452d, Górgias afirma que o domínio da Retórica é sobrepor-se aos outros em sua 
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própria cidade, claramente colocando a sua teknhē em caráter superior
30

. Já no passo 

seguinte (452e), Górgias afirma que seu ofício tem, por meio da persuasão (πειθώ), o 

poder de falar e persuadir a multidão (ηῷδςναμένῳ λέγειν καἰ πείθεινηἀ πλήθη), 

transformando os outros artífices em escravos de suas palavras
31

. Sendo assim, diz 

Araújo: 

Mas, para Górgias, é justamente o que diz Sócrates que não faz 

sentido. De modo algum a retórica seria excluída de uma reunião que 

queira decidir sobre o saber, e isso porque só a retórica sabe, pois só 

ela é capaz de dizer o melhor, entenda-se, só a retórica realiza o 

necessário em uma reunião, o discurso. Sempre que uma arte manual 

precisa decidir o que fazer, ela precisa da retórica para dizer por ela, 

para lhe dar um sentido [...]. (ARAÚJO, 2008, p. 52-53). 
 

 A Retórica, então, seria, reforçando mais uma vez a visão de Górgias, e a de 

Polo, a teknhēmelhor e mais bela. O professor Aldo Dinucci (2010) também aponta que, 

embora reconheça as variadas formas de discursos, Górgias não fenece de seu mister 

uma superioridade em relação aos outros tipos
32

. Vemos claramente, com isto, que os 

personagens Górgias e Sócrates discordam diametralmente em relação ao conceito de 

teknhē.   

 A partir do pressuposto que Górgias possui, dentre sua gama de 

intencionalidades, a preocupação em denotar a superioridade dialógica socrática frente 

aos seus interlocutores, vamos observar que Sócrates procura impor sua própria noção 

de teknhē, estabelecendo nuances divergentes inclusive daquelas que estavam 

disponíveis nos contextos sociais dos personagens. Não obstante, apontaremos a 
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 “[...] GOR: Aquele que é, Sócrates, verdadeiramente o maior bem e a causa simultânea de liberdade 

para os próprios homens e, para cada um deles, de domínio sobre os outros de sua própria cidade”. No 

diálogo Mênon, Platão coloca, nos lábios desse personagem, que a definição da virtude maior do homem, 

que é a virtude sobre a cidade, é a capacidade de comandar os homens. Interessante perceber que, antes 

dessa afirmação de Mênon, Sócrates afirma que o pensamento de seu interlocutor está coadunado com o 

de Górgias (Mênon, 73c-d).  
31

 No Filebo, podemos notar o seguinte do personagem Protarco: “Da minha parte, Sócrates, ouvi, muitas 

vezes, Górgias repetir que a técnica da persuasão ultrapassa em muito todas as outras, pois a ela 

submetem-se todas as coisas – não por violência, mas de bom grado – por ser ela, de longe, a melhor 

dentre todas as técnicas. Não gostaria, por isso, de me opor, agora, nem a ti nem a ele”. Com essa 

afirmação, vemos que as deliberações qualitativas em relação ao mister pretendido por Górgias eram 

comumente aceitas no contexto vivido por Sócrates e demais personagens do Górgias. 
32

 “Portanto, Górgias distingue diversos tipos de discurso, diferenciando-os de acordo com a matéria 

tratada e a persuasão exercida. Além disso, podemos dizer que, do ponto de vista da retórica, todos os 

discursos supõem (como condição para que existam) o conhecimento da linguagem e o consequente 

reconhecimento de que a retórica subjaz a todos eles como sua condição de possibilidade. Assim, desse 

ponto de vista, a “definição” apresentada pelo personagem Górgias não seria ampla em demasia, mas tão 

somente revelaria o fato de que toda e qualquer technê tem de fazer apelo à retórica, à arte que concerne 

às palavras, na medida em que for preciso tratar discursivamente de algum aspecto seu [...].” (O que nos 

faz pensar, n. 28, dez. 2010, p. 220). 
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posição socrática em relação à Retórica, não excluindo o foco de que ela faz parte de 

uma empeiria, mas que não produz a epistêmê, sendo seu escopo a mera adulação 

(κολακεςηική). Dinucci (2010) assim argumenta sobre essa concepção socrática de 

teknhē, que destoa de seus pares: 

É preciso reconhecer que Sócrates impõe suas próprias premissas na 

argumentação. A retórica é afirmada uma empeiria e não uma technê 

por Sócrates devido à sua singular concepção de technê, que é ao 

mesmo tempo epistêmê (já que pressupõe o conhecimento da 

definição de seu objeto), praxis (já que implica uma prática de acordo 

com esse conhecimento, sendo o erro, para Sócrates, devido à 

ignorância) e poiêsis (já que a technê tem como fim a produção de 

eudaimonia). Essa concepção é radicalmente distinta não somente 

daquela de Górgias como de todos os seus contemporâneos, que 

tendiam a ver uma estreita ligação entre technê e empeiria, 

desconsiderando a possibilidade de um caráter epistemológico da 

technê. Porém, simplesmente afirmar que o argumento de Sócrates é 

inválido por impor ao adversário certos conceitos e noções é perder de 

vista o ponto em questão e o sentido histórico da argumentação 

socrática e platônica como um todo. Não podemos deixar de notar, em 

primeiro lugar, que Sócrates, por meio de sua argumentação, está 

apresentando aos seus contemporâneos sua própria noção de technê, 

que será desenvolvida de diferentes formas por Platão nos diálogos da 

juventude, da maturidade e da velhice. [...]. (DINUCCI, 2010, p. 229-

230). 
 

 Delinearemos, a partir de agora, os passos que sustentam a crítica socrática à 

Retórica, que a coloca como mera adulação. Ao nos debruçarmos no passo 453a, 

relembramos que Górgias anuiu à compreensão socrática que coloca como maior poder 

(δύναμιϛ) da Retórica a capacidade de incutir na alma dos ouvintes a persuasão (πειθώ). 

No passo seguinte, Sócrates estabelece que a persuasão é plural, ao questionar a que tipo 

de persuasão Górgias afere ser utilizada em sua Retórica, embora ele já suspeite qual 

deverá ser a resposta
33

. No passo 453d, o próprio Górgias concorda que, quem ensina, 

qualquer que seja a arte, persuade.  

 Conduzindo a compreensão e tendo a anuência de Górgias em relação ao fato de 

a persuasão não ser objeto exclusivo da Retórica, Sócrates almeja saber de qual 

persuasão alberga exclusivamente a Retórica, visto que não faz jus às demais
34

. A 
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 “[...] SOC: Passo a te dizer agora. Que persuasão é essa proveniente da retórica à qual te referes e a que 

coisa concerne a persuasão, saibas bem que não o sei claramente, mas suspeito, presumo eu, de que 

persuasão falas e a que ela concerne. Todavia, não deixarei de perguntar a ti que persuasão provém da 

retórica à qual te referes e a que coisa ela concerne [...].” (453b).  
34

 McCoy (2010, p. 98) sugere que, nessa parte do diálogo com Górgias, Sócrates procura mostrar 

aparentemente a insuficiência da retórica, visto que não se ancora em nenhum conhecimento específico. 
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resposta de Górgias delimita como cerne as deliberações acerca do justo (δίκαιά) e ao 

injusto (ἄδικα) em tribunais e demais assembleias (454b5-7)
35

. 

 A partir dessa parte do diálogo, Sócrates conduz Górgias à ideia de que existem 

dois tipos de persuasão, a saber: uma, que incute na pessoa a quem se pretende 

persuadir uma crença falsa, e a outra, que incute uma crença verdadeira. Em outros 

termos, a primeira produz a crença sem conhecimento, e não uma cognição, ou seja, 

uma ciência (ἐπιζηήμη) (454d-e)
36

. Ao consentir que a persuasão produzida pela 

Retórica nos tribunais é geradora de crença, e nada ensina sobre o justo e o injusto, 

Górgias demonstra a inépcia de sua pretensa “arte”
37

. Ao menos sob o escrutínio 

perpetrado por Sócrates, que, como já vimos, associa a técnica ao conhecimento 

pretendido por ela
38

. Sobre este aspecto, infere-nos Casertano (2010, p. 57-58) que “[...] 

o fato de induzir nos outros uma crença separada do conhecimento, isto é, privada de 

νοῡϛ, na realidade coloca imediatamente a retórica no campo não de uma técnica, mas 

de uma empiria enganadora [...]”. McKirahan (2013, p. 619-620) vai reforçar esse 

                                                                                                                                                                          
Como ela mesmo diz: “Sócrates apresenta a posse de conhecimento técnico como o fundamento da boa 

persuasão”.  
35

 Faz-se interessante observar o comentário de Araújo (2008, p.48-49) em relação a essa definição de 

Górgias: “A ideia de Górgias deve ser compreendida como a transmissão, pela persuasão do discurso, do 

saber que só o retórico tem acerca do que é o bem segundo a determinação das circunstâncias. Em outras 

palavras, a retórica transmite pela persuasão a determinação do poder em termos de vontade e permissão, 

e é a partir daí que ela pode dizer o justo, como o que respeita essa ordem, e o injusto, como a própria 

insolência. Dizer o justo e o injusto é fazer jus ao discurso, é submeter o discurso à égide de um bem, 

fazendo ocultar que ele é muito mais poderoso que o bem”. Um pouco mais acima, a própria autora já 

observara que, mais uma vez, essa resposta de Górgias foge novamente ao intento do questionamento 

socrático, que busca o perì ti, ou seja, o que é. O que ele faz com essa nova resposta é fornecer outra 

perspectiva (p.48). Vamos observar que Sócrates vai utilizar essa nova linha de raciocínio para refutar seu 

interlocutor.  
36

 Mais à frente, no subitem 1.2 deste capítulo, retornaremos com uma análise mais prolífica sobre as duas 

espécies de persuasão. Por hora, é suficiente a nós esta distinção apenas para observarmos que esse é um 

dos passos dados por Sócrates para argumentar sobre a Retórica e seu caráter lisonjeiro. Não obstante, 

achamos importante observar, ancorados em DODDS (1980, p. 206), que a distinção entre crença (πίζηιρ) 

e conhecimento (ἐπιζηήμη), elementos importantes para a filosofia de Platão, é aqui formalmente exposta 

pela primeira vez: “Ele modificou sua terminologia depois: do Mênon em diante, a palavra normal para 

opinião é doxa, enquanto, na República (511e1), pistis se torna o nome para uma subdivisão da doxa. A 

doutrina da presente passagem [do Górgias] é reafirmada em nova linguagem no Teeteto (201a8) [...] Mas 

Platão não é rigoroso em seu uso dos termos: numa famosa sentença do Timeu (“pois, assim como o ser 

está para o vir-a-ser, assim está a opinião para a verdade” – 29c3), pistis equivale ao termo mais usual 

doxa”. 
37

 “[...] SOC: Qual é, então, a persuasão que a retórica produz nos tribunais e nas demais aglomerações, a 

respeito do justo e do injusto? A que gera crença sem o saber ou a que gera o saber? 

GOR: É deveras evidente, Sócrates, que aquela geradora de crença. 

SOC: Portanto, a retórica, como parece, é artífice da persuasão que infunde crença, mas não ensina nada a 

respeito do justo e do injusto. 

GOR: Sim. [...]” 454e8-455a3.  
38

 Araújo (2008, p. 51) observa que Górgias decide dar a resposta que Sócrates quer, ao anuir que a 

Retórica gera a crença sobre o justo e o injusto. Górgias havia constatado que Sócrates não aceitaria mais 

uma vez o discurso como resposta. 
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argumento ao aduzir que será neste ponto que Sócrates virará o jogo contra os sofistas, 

retirando não só o pretenso caráter universal da técnica da Retórica, como também 

negando-lhe o atributo de arte, por não ter um cerne determinado. 

 Tomando como pressuposto a ideia de que as decisões técnicas em uma cidade 

devem ser tomadas pelos artífices mais aptos, Sócrates retira dos retóricos o poder de 

deliberar corretamente sobre as decisões da cidade, como aponta Irwin (1979, p. 119): 

“Sócrates supõe que deve haver experts políticos que tenham conhecimentosobre o que 

é justo e injusto, e estes oradores não são estes experts”. Ou seja, em relação ao poder 

(455b). O retórico, por não ser detentor de um saber específico, nada teria de decidir 

sobre a cidade, como observa Araújo (2008, p. 52). Entretanto, Górgias procura mostrar 

o poder da Retórica aolembrar a Sócrates que algumas das principais obras de Atenas 

não foram conselhos de artífices específicos, mas de oradores como Temístocles e 

Péricles (455d6-e3). A seguir, e tomando como referência a própria inferência de 

Górgias, Sócrates, mais uma vez, indaga sobre o poder (δύναμίρ) da Retórica, pois, tal 

como o sofista expõe, faz parecer sua arte um elemento divino (456a). Adiante, Górgias 

afirma que, em meio à multidão, não há assunto em que o retórico não seja mais 

persuasivo que qualquer artífice (456c). Lopes (Górgias, 2011, p.202) argumenta que 

Górgias leva a ideia de que a Retórica não se apresenta como uma arte com o domínio 

específico, mas sim como detentora de um saber sobre os diversos saberes, inclusive 

sobre os que tenham uma técnica específica
39

. Observamos aqui que, mais uma vez, 

Górgias propõe ser a Retórica uma panaceia aos discursos, reforçando o elogio que ele 

procurou determinar desde o princípio do diálogo
40

. 

 Ao elaboraruma analogia entre a Retórica e a luta (ἀϒωνίᾳ) (456d1), o 

personagem Górgias estabelece o caráter agonístico comum às duas, encerrando-as em 

processos de profundas altercações, como aponta Lopes (Górgias, 2011, p. 203, nota 

29). E como comparativo direto, Górgias afirma que, assim como o que apreende a arte 

da luta não deve utilizá-la de forma injusta, o que apreende a Retórica, em todo o seu 

poder também não o deve fazê-lo. Todavia, se o rétor e o lutador utilizarem suas artes 
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Interessante observar que Aristóteles, na abertura de sua Retórica, coloca a Retórica no estatuto de uma 

arte genérica, sem um saber específico. “A retórica é a contraparte da dialética. Ambas igualmente dizem 

respeito a estas coisas que se situam, mais ou menos, no horizonte geral de todos os indivíduos, sem ser 

do domínio de nenhuma ciência determinada [...]”. (1354a1-4). 
40

 De acordo com essa ideia, esclarece Araújo (2008, p. 53): “A retórica tem em si o poder de todas as 

outras artes. Sempre que uma decisão tiver que ser tomada, será o retórico o escolhido, e o que ele quiser 

será sempre realizado [...]”.  
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de forma injusta, nem o mestre que o ensinou tal arte nem as próprias artes devem ser 

responsabilizadas, pois seus princípios são guiados pela justa ação (456d-457c). 

Observamos, apoiados em Lopes (Górgias, 2011, p. 205) e Araújo (2008, p. 54), que, 

para Górgias, a utilização correta de uma arte é de responsabilidade do próprio agente, 

que deve responder por suas ações, e não de quem ensinou, que mantêm a medida
41

. 

Essa declaração será focal na consumação do elenchos por parte de Sócrates, uma vez 

que será um ponto crucial em sua refutação, como ficará claro na sequência da 

discussão. 

 Observamos que, almejando a refutação ao argumento de Górgias, Sócrates 

procura manter seu interesse na discussão, afirmando ser ele um homem que se compraz 

com a possibilidade de ser refutado, com o escopo da busca da verdade (458a)
42

. E 

indaga a Górgias se ele é também esse tipo de homem, que assente com presteza (458b). 

Podemos notar, nesse passo, a tentativa de Górgias em se desvencilhar do diálogo com 

Sócrates, para evitar ser refutado, ao aludir aos demais presentes um desgaste de 

conteúdos dados
43

. Entretanto, sua tentativa não logra êxito, uma vez que a própria 

audiência, na pessoa de Cálicles, se mostra sequiosa pela continuação do debate 

(458d)
44

. 

 O Leontino assente o interesse do público e pede que Sócrates continue a 

indagação principiada (458e1-2). Como desenvolvimento, Sócrates questiona Górgias 
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 O professor Dinucci (O que nos faz pensar, n. 28, dez. 2010, p. 225-226) observa que, para Górgias, o 

mau uso da teknhē, ou seja, ao ser utilizada injustamente, não é possibilidade exclusiva da Retórica, mas 

também das demais artes. Citação? 
42

 Sobre esse passo, Lopes (Górgias, 2011, p. 206-207) argumenta que Sócrates demonstra uma 

preocupação sobre o que virá, uma vez que ele teme que Górgias considere que a motivação socrática seja 

de caráter pessoal e não de busca de esclarecimento sobre o tema aduzido. Sócrates procura se justificar 

antecipadamente, por já saber que, diante de alguns interlocutores, seu processo de elenchos é, muitas 

vezes, confundido com a mera prática da erística, cujo objetivo é apenas a vitória. Como vimos acima, 

nota 21, essa prática era típica dos sofistas e não de filósofos como Sócrates, ao qual Platão pressupunha 

deter uma benevolência.    
43

 “[...] GOR: Mas ao menos eu, Sócrates, afirmo ser um homem do tipo ao qual aludiste; mas talvez 

devêssemos pensar também na situação dos aqui presentes. Pois, muito antes de vós chegardes, eu já 

havia lhes exibido inúmeras coisas, e talvez agora nos estendamos em demasia, se continuarmos a 

dialogar. Assim, devemos averiguar também a situação dessas pessoas, a fim de que não nos 

surpreendamos se parte delas queira fazer alguma outra coisa”(458b). Também se faz mister perceber que 

Polo, no prólogo do diálogo, afirmara que o próprio Górgias estava exausto depois de sua apresentação 

sobre diversos assuntos (448a).  
44

 De acordo com Lopes (2011, p. 210, nota 34), a manifestação dos ouvintes representa, sutilmente, a 

derrota de Górgias para Sócrates, uma vez que se inverte o jogo de forças. Na chegada, Sócrates se depara 

com um ambiente desconhecido, cheio de discípulos de Górgias, e consegue impor sua modalidade 

dialógica, tendo o público ao seu favor. Utilizando Araújo (2008, p. 56) como referência, podemos 

argumentar que, provavelmente, o público presente intenta que o diálogo dê continuidade para ter 

conhecimento de um vencedor. Embora saibamos que Sócrates intenciona dá prosseguimento em respeito 

à questão proposta, como ele mesmo afirma reiteradas vezes. 
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sobre a possibilidade de este transformar alguém que o procure num rétor; num artífice 

cujo poder possa persuadir, não ensinar, a multidão. A essa turba de incautos, que não 

goza de conhecimento específico, o rétor se apresenta como mais convincente em 

relação à saúde, por exemplo, que o médico, detentor de conhecimento específico
45

. 

Górgias assente as indagações socráticas com presteza, concordado com a condução. 

Entretanto, faz-se mister a compreensão que Sócrates conduz a anuência de Górgias a 

considerar que o sucesso da empreitada do rétor depende da ignorância da audiência, 

sendo que, se fosse em meio aos que tivessem conhecimento, a persuasão retórica seria 

infrutífera
46

. Somos levados a perceber, então, que a persuasão dos retores influi 

diretamente na ignorância do público. E por não deter o conhecimento sobre o que 

ensina, o rétor se mostra também ignorante, que em meio a ignorantes detém maior 

poder
47

. A partir da assunção de Górgias sob o escrutínio de Sócrates, este mostra a 

retórica não como uma arte, detentora de um saber, mas sim como uma contrafação, 

uma aparência incutida aos ignorantes, perpetrada por ignorantes
48

. Górgias anui 

àconclusão socrática, entretanto, interpretando como vantagem e superioridade a 

característica da Retórica delineada por Sócrates 458c3-5
49

. No comentário sobre o 

Górgias, Lopes interpreta esse passo como sendo mais uma evidência de que os 
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 A utilização da medicina como exemplo de teknhē em Platão referencia a importância dessa arte na 

cultura grega, como nos diz Jaeger: “Ainda que não tivesse chegado até nós nada da antiga literatura 

médica dos gregos, seriam suficientes os juízos laudatórios de Platão sobre os médicos e a sua arte, para 

concluirmos que o final do século V e o IV século a.C. representam na história da profissão médica um 

momento culminante do seu contributo social e espiritual. O médico aparece aqui como representante de 

uma cultura especial do mais alto grau metodológico e é, ao mesmo tempo, pela projeção do saber num 

fim ético de caráter prático, a personificação de uma ética profissional exemplar, a qual por isso é 

constantemente invocada para inspirar confiança na fecundidade criadora do saber teórico para a 

edificação da vida humana [...]”. (Paideia, 1995, p. 1001). Ainda sobre este aspecto da medicina em 

detrimento das pretensas artes, nos diz Penner (2013, p.184): “[...] Como a medicina olha para o que é 

objetivamente melhor para a saúde (e não apenas para o que parecemelhor aos pacientes no que tange à 

sua saúde), assim a ciência da virtude olha para o que é objetivamente melhor para os homens (não só 

para que os homens pensam ser melhor para eles) [...]”.  
46

Górgias, 459a.  
47

Górgias, 459b6-8. 
48

 “SOC: Assim, no tocante a todas as demais artes, o rétor e a retórica se encontram na mesma condição: 

a retórica não deve conhecer como as coisas são em si mesmas, mas descobrir algum mecanismo 

persuasivo de modo a parecer, aos ignorantes, conhecer mais do que aquele que tem conhecimento” 

(459b10-459c2). 
49

Interessante observar o comentário de McCoy (2010, p. 100) sobre a assunção de Górgias. O que nos 

faz entender que até aqui o elenchos socrático está coadunado com o que pensa o Leontino: “[...] O 

conhecimento técnico sobre um assunto particular no qual alguém está persuadindo é desnecessário. Em 

vez disso, o retórico sabe como produzir convicção à parte de qualquer conhecimento especializado, tanto 

por parte do falante quanto do persuadido. Se o médico e o retórico convencem, o efeito prático é o 

mesmo em seu público – de fato, até o efeito epistemológico é o mesmo do ponto de vista do paciente, 

pois, seja quem for convencido, a pessoa que toma o remédio somente terá mudado suas opiniões. A 

diferença é que o retórico é mais eficiente em atingir o objetivo de persuasão. Górgias não nega que o 

conhecimento técnico existe, mas que haja uma ligação necessária entre conhecimento e a boa persuasão 

[...]”. 
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personagens debatedores até agora têm suas próprias convicções em relação à Retórica, 

que se excluem mutuamente
50

. 

 Já tendo sinalizado que a Retórica é um engodo aos incautos, Sócrates conduz 

seu elenchos para uma encruzilhada da qual Górgias não consiga sair. Voltando a 

questão do cerne do justo e do injusto, alegados como escopos da Retórica pelo próprio 

Górgias (454b5-7), que considera que o rétor deva se guiar pela justiça, mas que, se ele 

se guiar pela ação injusta, não se deve culpar o mestre que o ensinara (457b), Sócrates 

indaga ao seu interlocutor se a relação do retórico com o justo e o injusto encontra-se a 

respeito do justo como se encontra a respeito da saúde. Ou seja, ignora o saber da 

justiça, mas, por meio da persuasão (πειθώ), conduz os ignorantes de modo a parecer 

conhecer, mais que aqueles que, de fato, conhecem (459d). Ou se é necessário que o 

pretendente a rétor saiba previamente sobre o justo e o injusto, ou sendo Górgias um 

mestre da Retórica (ῥηηοπικῆρδιδάζκαλορ), ele possa ensinar-lhe esse cerne (459e). 

Górgias, por sua vez, assente que acaso não conheça, o aprendiz poderá ter com ele as 

coisas referentes ao justo e ao injusto. Sócrates, então, encerra seu raciocínio 

completando que, quer seja previamente, quer por ensinamento, será necessário que o 

rétor conheça acerca do justo e do injusto (460a)
51

. 

Como próximo passo, Sócrates utiliza o argumento por analogia entre arte 

(ηέσνη) e virtude (ἀπεηή), comum nos primeiros diálogos de Platão, como sustenta 

Lopes (Górgias, 2011, p. 216), no qual bastaria saber sobre certa arte para reproduzi-la. 

Assim, bem como o detentor da arte de carpintaria é o carpinteiro, e o detentor da arte 

da medicina é o médico, quem detém a justiça é justo (460b). A partir do passo (460c-e) 

Sócrates infere a Górgias, de certa forma ardilosa, que o rétor sendo justo, jamais 
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 “A diferença de juízo entre Sócrates e Górgias sobre o poder da retórica mostra como, do ponto de vista 

da construção das personagens, elas possuem valores absolutamente diferentes, refletindo, portanto, o 

abismo entre filosofia e retórica: enquanto para Sócrates ela consiste numa prática irracional e num saber 

aparente, na medida em que o rétor não precisa conhecer aquilo sobre o que discursa, mas somente 

parecer conhecer à multidão para a qual discursa (razão suficiente para não considerá-la uma technê, 

embora Sócrates não explicite essa tese nesse momento do diálogo), para Górgias é justamente esse 

aspecto que a torna superior às demais tekhnai, pois parecer conhecer é condição suficiente para 

persuadir uma multidão ignorante daquilo sobre o que se discute. O domínio do aparente não tem 

qualquer valoração negativa por parte da personagem Górgias, enquanto para Sócrates, inversamente, a 

busca pelo conhecimento tem como fim a supressão do aparente” (Górgias, p. 212. Nota 36).  
51

MacCoy (2010, p.99) argumenta que aqui é Sócrates que estabelece a ideia de haver uma ligação 

“necessária” entre a retórica e o conhecimento da justiça. Até ali, Górgias apresentara a retórica e o 

conhecimento da justiça como separáveis. Segundo a autora, no máximo, Górgias associara levemente a 

retórica com a justiça (454b). Concomitantemente, embora possa aduzir que Górgias cometeu um deslize 

conquanto a ligação necessária estabelecida por Sócrates, ele não demonstra que a posição original de 

Górgias sobre a natureza da retórica seja incoerente. Dodds (1980), por sua vez, aponta que Górgias não 

deveria simplesmente ter afirmado que ensina justiça, podendo, assim, escapar do argumento. 
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quererá cometer injustiça, ao passo que o sofista anui. Por fim, fazendo Górgias entrar 

em contradição, Sócrates o relembra quando o disse que se um rétor utilizar a Retórica 

injustamente, a culpa deve cair para ele, e não para quem o ensinou. Ora, se quem 

conhece o justo, quererá ser justo, como pode um rétor cometer injustiça?
52

 Entretanto, 

faz-se mister reconhecer que essa conclusão do elenchos socrático vai de encontro ao 

próprio pensamento de Platão já exposto no Mênon (95c), no qual este profere que 

Górgias jamais professou ser mestre da virtude (διδάζκλοιεἶναι ἀπεηῆρ), e sim prometeu 

ensinar apenas a técnica dos discursos, como já observamos acima
53

.Contudo, temos 

que concordar com Nichols JR. (2016, p. 59), que argumenta que, apesar de os temas 

em Platão perpassarem por vários diálogos, cada um deles deve ser visto como 

unilateral e parcial, buscando uma abordagem específica ou um ponto de vista especial 

para um problema. 

O processo encerrado por Sócrates, que deixa Górgias em contradição, abrirá 

caminho para a entrada repentina de Polo na questão (461b3), que acusará de ardilosa a 

maneira como Sócrates havia conduzido a discussão
54

. Por isto mesmo, passa a colocar-

se como defensor da Retórica, retomando e renovando o debate. Com a entrada de Polo, 

Sócrates reconhece a oportunidade de, por si mesmo, estabelecer o que entende por 

Retórica. Este fato fica evidente ao nos depararmos com a inversão de papéis conduzida 

por Sócrates, ao permitir que seu interlocutor saia da condição de inquirido para a 

condição de inquiridor
55

.  
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 Vemos aqui a contradição pela qual passa a personagem Górgias frente ao elenchossocrático. 

Entretanto, podemos notar a contra-argumentação de Robinson (1966, p. 23), alegando que sequer 

Górgias entrou em contradição, mas sim, houve uma inconsistência de seu pensamento sob as premissas 

estabelecidas por Sócrates.   
53

 Também é interessante observar o comentário de Lopes acerca desse assunto: “Ao acrescentar na 

conclusão do argumento indutivo que a pessoa que conhece o justo, além de ser justa, que age de modo 

justo [...], Sócrates introduz, na discussão, uma tese sobre a motivação moral que ultrapassa os limites da 

analogia entre arte e virtude [...]” (Górgias, p. 217, nota 39). De forma igualmente relevante, MacCoy 

(2010, p. 99) alega o seguinte: “a assunção de Sócrates de que Górgias deve ou saber sobre a justiça e 

ensiná-la, ou ser responsabilizado por seus alunos parecerem saber quando não sabem, é questionável. É 

claro que há alternativas. Uma pessoa pode saber sobre a justiça em si, mas ser capaz de ensiná-la a 

outros: considere o exemplo da falha de Sócrates em ensinar qualquer um presente de que a vida justa é 

melhor do que a vida injusta nesse diálogo”. Sobre a dificuldade de ensinar que a vida justa é melhor que 

a injusta, versaremos com afinco no capítulo 02 desta dissertação. 
54

Apoiados em Lopes (2011, p. 220. Nota 44), observamos aqui que, segundo Polo, Sócrates estabeleceu 

premissas que colocaram seu mestre em posição de “vergonha”, ao ter que admitir que ensinava a justiça. 

Para o jovem Polo, a anuência de Górgias se dá não por ele concordar com as premissas de Sócrates, mas 

sim, pelo fato de, como estrangeiro naquela cidade, ter que corroborar com os valores morais assentados 

nela, mesmo que não condissesse com sua prática de rétor. Assim, teria que admitir para os que ali 

estavam que ensinava qualquer assunto a quem quisesse, inclusive em relação ao justo e ao injusto.  
55

 “SOC: E agora, cumpre a parte que te aprouver: pergunta ou responde!” (462b1). Lopes (2011, p. 222. 

Nota 47) observa que essa inversão de papéis é rara nos primeiros diálogos de Platão. 
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De pronta celeridade, Polo alberga a condição de questionador e, sem demora, 

pergunta a Sócrates o que é para ele a Retórica. Compreendemos aqui que Sócrates já 

imaginara qual pergunta Polo lhe dirigiria, uma vez que, desde o começo desta 

intervenção, Polo mostrava-se afetado e jactante em relação à derrota de Górgias. Por 

isso, podemos observar o passo 462a1-3, no qual Sócrates adverte sobre a possibilidade 

de ele ser refutado, como o próprio Górgias o fora
56

. Posto isso, e de forma direta, 

Sócrates vai afirmar que, segundo seu parecer, a Retórica não é nenhuma arte (462b). 

De fato, Sócrates coloca a Retórica como certa experiência (μπειπίαν ἔγωγέηινα) 

(462c3). Araújo (2008, p. 77) observa que, até então, essa definição da Retórica como 

experiência não seria um contraponto à ideia de Polo, a não ser pelo fato de, 

efetivamente por esta característica, Sócrates não considerar a Retórica uma arte 

(ηέσνη). Não obstante, temos aqui uma definição não qualitativa, como aquelas aduzidas 

por Górgias e Polo, e partiu de Sócrates, que procurará definir os meandros da retórica 

sofística. Polo, até então ignorando as pretensões de Sócrates, quer ouvir deste o eco de 

sua própria definição, perguntando que tipo de experiência é a Retórica (462c7). 

Quando Sócrates afirma que é uma experiência de produção de deleite e prazer 

(σάπιηόρηίνορκαὶἡδονῆρ ἀπεπγαζίαρ) (462c8), Polo novamente entra na perspectiva 

qualitativa, querendo que seu interlocutor reconheça então, na Retórica, a mais bela das 

artes. Sócrates se esquiva e pede que, para continuar com sua definição do cerne da 

Retórica, Polo pergunte que tipo de arte lhe é a culinária
57

. Vejamos, então, essa parte 

da argumentação: 

“SOC: Pergunta-me agora que arte me parece ser a culinária! 

POL: Pergunto sim: que arte ela é? 

SOC: Nenhuma, Polo. 

POL: Mas o quê, então? Fala! 

SOC: Falo sim: certa experiência. 
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 No ensaio introdutório do Górgias, Lopes (p. 44-45) argumenta que, em sua apresentação, Polo se 

mostra como futuro mestre de Retórica, seguindo os passos de Górgias, ao pretender educar os regentes 

da democracia de Atenas. Entretanto, é posto que Platão o representa no decorrer do diálogo como um 

personagem impaciente e débil (ϕαῦλορ), o que vai, inclusive, permitir que Sócrates seja mais incisivo em 

seu processo de refutação. Em concordância com Lopes, Alfred Croiset, em sua nota de abertura do 

Górgias, assim apresenta Polo: “Polos, plusjeune, plustranchant, um peuridicule par soninfatuaton, mais 

quireculedevantlesconséquencesdangereuses de sés théories. [...]”. 
57

 Como já apontamos acima, o personagem de Polo é posto por Platão como inábil no conhecimento 

dialógico de Sócrates, o que faz este conduzir o diálogo com o efebo a seu bel prazer, como observa 

Araújo (2008, p.77-78): “Vale a pena notar o quanto Sócrates se diverte com a satisfação inicial de Polo 

pela concordância que ele teria feito surgir e com o seu espanto, ao ver essa concordância resultar em algo 

tão bizarro quanto a comparação da melhor das artes com a culinária [...].”  
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POL: Qual? Fala! 

SOC: Falo sim: de produção de certo deleite e prazer, Polo. 

POL: Portanto, a culinária e a retórica são a mesma coisa? 

SOC: De forma nenhuma, mas partes da mesma atividade. [...]” (462d8-462e3). 

 

 Com efeito, Sócrates procura delimitar a Retórica fora do eixo de uma teknhē, 

conduzindo sua argumentação para encerrá-la como uma ferramenta de prazer e deleite 

destituída de conhecimento técnico. O comparativo, nesta parte da Retórica, com a 

culinária, serve como princípio para que Sócrates estabeleça uma esquematização do 

que ele vai chamar de técnicas e de suas partes em contrafação, a saber, de adulações ou 

lisonjas
58

. Contudo, antes de sedimentar sua proposição acerca do aspecto lisonjeiro da 

Retórica, Sócrates, com certa indulgência, se mostra preocupado em não ser rude por 

dizer uma verdade que pareça a Górgias um gesto de tripudiar. Entretanto, Górgias se 

mostra sequioso em dar continuidade e pede que Sócrates não se preocupe (463a4). 

Posto isto, Sócrates sentencia que a Retórica é uma atividade como outras, que longe de 

ser arte, é apropriada à alma ligada a conjecturas, com capacidade de se relacionar com 

os demais e que tem como seu cerne a lisonja (κολακείαν) (463b1). Sendo assim, o 

nome dado ao grupo de ocupações empíricas como a Retórica é lisonja, sendo esta 

delineada pela experiência e pela rotina. No Filebo, podemos notar uma definição de 

não técnicas feita por Sócrates que se aproxima dessa definição de Retórica enquanto 

lisonja. Quando Protarco, o interlocutor de Sócrates no Filebo, procura saber como 

distinguir os conhecimentos puros – que podemos tomar como verdadeiros – dos 

impuros – que tomaremos como falsos –, Sócrates diz que, tirando do conhecimento 

suas técnicas, “o que teria sobrado depois disso seria a conjectura, o exercício dos 

sentidos pela experiência e por certa rotina, utilizando-se ainda as potências de 

adivinhação que muitos denominam técnicas cuja eficácia é produzida pelo exercício e 

pelo trabalho árduo” (55d-56a1).   

 Estabelecido o cerne da Retórica e destituindo-a do altar de uma teknhē, Sócrates 

agora vai traçar que tipo de lisonja é a Retórica. De pronto, ao ser perguntado por Polo 

em que parte da lisonja colocaria a Retórica, Sócrates argumenta que ela é um simulacro 

da política e, como tal, é má e vergonhosa (463d). Entendemos o simulacro como uma 
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Casertano (2010, p. 63) vai argumentar que, antes de estabelecer esta esquematização, Sócrates não faz 

nada mais que brincar com as palavras, dizendo e não dizendo.  



 

33 
 

contrafação, ou seja, como uma máscara que procura velar parte da realidade, a fim de 

parecer as coisas serem como elas, de fato, não são. Em concordância com Casertano 

(2010, p. 56) e com Araújo (2008, p. 80), apontamos que, de acordo com a perspectiva 

socrática e, por conseguinte, platônica, a máscara da lisonja não se preocupa com o 

melhor, mas apenas visa ao mais agradável e, por isto mesmo, engana. Selando esse 

raciocínio, utilizamos o argumento de Reboul (2004, p. 17) que aduz que a pretensa 

onipotência da Retórica, tal como se apresentava pelos interlocutores de Sócrates, não 

passa de impotência. Como uma máscara, apresenta-se para o ignorante como um 

deleite, sem, de fato, compreender sobre o que oferece. Como Narciso, o simulacro tem 

desejo de si e, como criança, escolhe sem o atributo do pensar o que lhe é mais apetitoso 

ao invés do mais salutar (464d)
59

.  

 Brevemente, Górgias retoma o diálogo com Sócrates (463d6) e fica evidente que 

a esquematização elaborada por este vai ser delineada a partir da ideia de haver boas 

compleições, ou seja, artes que visam ao bem-estar, tanto para o corpo quanto para a 

alma, ao passo que haverá também as aparências, os simulacros daquelas compleições; 

que antes de versarem sobre o verdadeiro bem, incutem tanto no corpo quanto na alma 

uma espécie de contrafação, que é nociva (464a). 

 Sócrates estabelece que as boas artes são as seguintes (464b): 

(1) Para a alma: 

 Justiça e Legislação. 

(2) Para o corpo: 

 Medicina e Ginástica. 
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 “[...] Ela não zela pelo supremo bem, mas, aliada ao prazer imediato, encalça a ignorância e assim 

ludibria, a ponto de parecer digna de grande mérito. Portanto, na medicina se infiltrou a culinária, 

simulando conhecer qual a suprema dieta para o corpo, de modo que, se o cozinheiro e o médico, em 

meio a crianças ou a homens igualmente ignorantes como crianças, competissem para saber qual deles, o 

médico ou o cozinheiro, conhece a respeito das dietas salutares e nocivas, o médico sucumbiria de fome. 

Isso eu chamo de lisonja, e afirmo que coisa desse tipo é vergonhosa, Polo – e isto eu digo a ti – porque 

visa ao prazer a despeito do supremo bem. [...]”. (464d1-11). Entretanto, mesmo após considerar a lisonja 

da Retórica um simulacro destituído de racionalidade, se faz mister o conhecimento sobre ele, 

principalmente com o intuito de desvelar-lhe, como aponta Araújo (2008, p.77-78): “Todavia, a coisa não 

é tão simples quanto afirmar que a máscara, sendo o não ser, deve ser algo proibido, no sentido mais forte 

desse termo. O simulacro mostra o não ser daquilo que se esconde, mas, ao mesmo tempo, mostra o que 

ele próprio é, simulacro. Daí surgem as duas possibilidades de recepção: tomando o que não é como o que 

é, portanto, aprendendo o falso, e tomando o que não é como o que não é, ou seja, se se entende o que é o 

simulacro, passa-se a atentar não mais para o que ele mostra, mas para o que ele esconde. Ao mostrar o 

não ser, revela-se a necessidade da busca pelo que permanece oculto, surge a tarefa de desmascarar o 

mascarado. É por isso que, muito mais que algo a ser banido, e Sócrates sabe disso, a máscara é algo a ser 

compreendido, e é também daí que surge a necessidade do diálogo com o retórico”. 
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Por sua vez, a lisonja, depois de ter se apercebido – não por conhecimento, mas 

por aproximação – que estas técnicas fazem a cura sempre tendo em vista o melhor, 

dividiu-se e insinuou-se sobre cada uma das partes correspondentes, fingindo ser uma 

técnica (CASERTANO, 2010. p. 56) e (464c). Com base nisso, Sócrates determina que 

as contrafações das artes são as seguintes (465b-c): 

(1) Para a alma: 

 Retórica e Sofística. 

(2) Para o corpo: 

 Culinária e Cosmética. 

Isto posto, Sócrates identifica, assim, as artes e suas contrafações para a alma: 

 A arte é a Justiça e a contrafação é a Retórica; a arte é a Legislação e a 

contrafação é a Sofística. 

E assim o faz em relação ao corpo: 

 A arte é a medicina e sua contrafação é a culinária; a arte é a ginástica e 

sua contrafação é a cosmética. 

Sob a nossa compreensão e, de acordo com Casertano, vemos claramente a 

distinção estabelecida no diálogo Górgias entre arte e pseudoartes, que fingem ser. 

Platão estabelece, com base nesse esquema, sua ideia de teknhē, destoando dos seus 

convivas em Atenas. Concordando com Julius Moravcsik (2006, p. 24-25), assentamos 

que Platão propõe uma noção fortemente restrita de teknhē, percebendo a problemática 

em distinguir entre as atividades que merecem ser vistas como artes legítimas e 

atividades que podem resultar em prazer, mas não levam nem a um entendimento 

genuíno, nem a outros aspectos do que de fato é bom
60

.  Essa distinção no diálogo, 

apresenta outro caráter fundamental na obra platônica: o da diferença entre ciência e 

pura prática empírica. A Retórica, sendo da última, é apenas um fazer rotineiro, que 
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 De acordo com Moravcsik (2006, p.27), no Górgias, Platão extrai de seus interlocutores cinco 

condições que seriam necessárias para algo ser uma teknhē. Vejamos quais são: 

1. Deve ser um poder e atividade para produzir ou adquirir algo e, por meio da aquisição, 

transformar um agente de alguma maneira. 

2. Deve ser ensinável (e, portanto, aprendível). 

3. Deve ser “acerca de algo” (ou seja, referir-se a constituintes genuínos da realidade).  

4. O entendimento genuíno dos objetos apropriados deve estar na base da atividade; isso costuma 

se manifestar quando se dá uma explicação dos objetos. 

5. A atividade ou seus objetos – ou ambos – devem ser bons ou levar a algo que seja bom.  
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produz adulação e prazer e que não dá conta daquilo ao que se ocupa. De forma 

objetiva, Sócrates destitui a Retórica de qualquer caráter racional, o que a coloca como 

prática irracional. Sendo assim, é má e não sapiente por excelência (465e)
61

.  

Por dar ênfase ao pressuposto irracional da Retórica, Platão aponta que a 

persuasão precipuamente estabelecida pela Retórica vem destituída de benesses, pois 

visa à lisonja. O poder persuasivo da Retórica não vem, com isto, como um saber, mas 

sim pelo hábito, pela experiência de incutir nos incautos a lisonja e o comprazimento. A 

Retórica, então, está para Platão reduzida ao domínio de uma experiência irracional, 

detentora apenas da lisonja (κολακείαν).  

Entretanto, compreendemos que Platão reconhece o poder e a necessidade de 

uma boa persuasão, em detrimento dessa persuasão lisonjeira da Retórica, distinguindo, 

com isso, duas espécies de persuasão, a saber, uma boa e uma má. Por isto mesmo, 

concordamos com Araújo (2008, p. 86), quando ela afirma que “[...] destruir o 

simulacro não eliminaria a possibilidade do falso, a única chance seria trazer de novo os 

homens ao princípio como pensamento, para que todos eles fossem capazes de dizer a 

coisa na sua determinação, ou seja, para que todos entendessem a máscara como 

máscara”. 

Destarte, o raciocínio acima nos faz engendrar na perspectiva de que, para 

Platão, se faz mister delimitar as fronteiras da persuasão que pode servir ao 

conhecimento, distanciando daquela que serve apenas à lisonja. Mostrando a Retórica 

apenas como simulacro e seu poder de persuasão como nocivo, podemos assim, na 

abordagem platônica, desvelar a verdadeira persuasão que servirá para o bem dos 

corpos e da alma. O estabelecimento da fronteira entre os tipos de persuasão propostos 

por Platão, no Górgias, será apresentado a seguir. 
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 “[...] Não afirmo que ela é arte, mas experiência, porque não possui nenhuma compreensão racional da 

natureza daquilo a que se aplica e daquilo que aplica, e, consequentemente, não tem nada a dizer sobre a 

causa de cada um deles. Eu não denomino arte algo que seja irracional, mas se tiveres algum ponto a 

contestar, desejo colocar à prova o argumento”.  
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2.2 AS DUAS ESPÉCIES DE PERSUASÃO 

 

Retomando o passo 454e do Górgias, vimos que Sócrates estabelece, com a 

anuência de Górgias, que há dois tipos de persuasão (πειθοῡρ), uma que infunde crença 

sem o saber (01), e a que infunde conhecimento (02). Podemos compreender, então, a 

partir desta ideia, que Platão reconhece a relevância e a ambiguidade contida na 

persuasão. Ela pode servir tanto para incutir crença, desprovida de verdade, quanto 

incutir crença verdadeira. No mesmo passo, Sócrates indaga a Górgias sobre o tipo de 

persuasão que a Retórica aduzida pelo leontino produz.  Prontamente, como já vimos, 

Górgias anuncia que é evidente que a persuasão desenvolvida por sua retórica é a (01). 

A partir daqui, notamos a distinção evidente entre o tipo de persuasão proposta por 

Sócrates e aquela proposta por Górgias. Com intenção de salutar a reflexão, não 

somente analisaremos agora como Górgias entende que deve ser a persuasão da 

Retórica, bem como vamos refletir sobre a crítica que Sócrates perfaz sobre esse 

raciocínio. Em seguida, veremos que Sócrates, e por conseguinte Platão, compreende 

que, apesar de ser um mecanismo utilizado como lisonja pela Retórica, a persuasão se 

faz necessária como ferramenta para a Filosofia.  

 Ao colocar a persuasão como escopo da Retórica e que, por meio dela, poderá 

fazer dos homens escravos (452e), Górgias demonstra a sua ideia sobre o poder que a 

persuasão pode ter ao conduzir à compreensão dos ouvintes. No Elogio de Helena, uma 

de suas poucas obras que nos chegaram, o Górgias histórico procura defender a esposa 

de Menelau, que fora seduzida por Alexandre, sendo com isto um dos pilares 

motivacionais da guerra de Troia. Dentre os argumentos utilizados, podemos notar o 

seguinte: 

 (12) [...] Na verdade, o modo de ser da Persuasão
62

 de maneira 

alguma se parece à necessidade, mas tem o mesmo poder. Pois o 

discurso persuasivo persuade a alma, constrangendo-a tanto a crer nas 

coisas ditas quanto a concordar com as coisas feitas. De fato, aquele 

que a persuadiu e a constrangeu é injusto, aquela que foi persuadida e 

constrangida tem uma reputação desonrosa em vão.
63

 
 

  Compreendemos com isto que tanto o Górgias platônico quanto o 

histórico reconheciam na persuasão um grande poder. No Elogio de Helena, o Górgias 
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 Aqui, Górgias se refere à deusa Persuasão (Peithó). 
63

 A tradução do Elogio de Helena que utilizamos é a feita diretamente do grego pelo professor Aldo 

Dinucci. A título de comparação, lemos também a traduçao feita por Barbara Cassin. 
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histórico mostra como o discurso persuasivo tem o poder de mover as paixões (παθορ), 

conduzindo os seres humanos às benesses de seus interesses, retirando dos indivíduos a 

autonomia de suas conclusões. Em defesa de Helena, o texto gorgiano argue que quatro 

causas foram possíveis para a condução da rainha espartana em direção à Troia: 

determinação divina, força, persuasão e amor. Qualquer uma dessas forças, seja só ou 

coadunadas, retiraram da grega qualquer possibilidade de decisão por vontade própria, 

não cometendo com isto nenhuma injustiça e devendo sua pena ser abonada
64

. O 

textoinstila ainda, no parágrafo (13), que a persuasão é considerada uma propriedade do 

discurso (lógos) no qual se valem os mais variados artífices, seja no campo das ciências 

da natureza, como o fazem os metereologistas – pensadores da physis – que engendram 

persuasão para impor suas arguições, seja no campo público, nas assembleias e 

altercações filosóficas, modificando as crenças na opinião por meio da rapidez dos 

argumentos. O lógos, por meio de pequenos corpos – entendemos aqui que é a língua -, 

se faz mestre e realiza feitos divinos, como está exposto no parágrafo (08).  

A persuasão ainda é colocada como pharmakon[θαπμάκων](remédio, droga) 

para o corpo e para a alma, tendo o ambíguo poder de levar à cura ou à morte, como 

está explicitado no parágrafo seguinte da obra gorgiana: 

(14) A mesma relação tem também a potência do discurso para com a 

boa ordem da alma e a potência dos medicamentos com relação ao 

estado natural dos corpos, pois, do mesmo modo que certos 

medicamentos expulsam do corpo certos humores, e uns suprimem a 

doença, outros, a vida, do mesmo modo também, entre as palavras, 

umas afligem, outras encantam, outras amedrontam, outras estabelecem 

confiança nos ouvintes, outras, através de sórdidapersuasão, envenenam 

e enganam a alma.  
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Apesar de não ser o cerne desta dissertação, compreendemos que é interessante notar o comentário de 

Olivier Reboul(2004, p. 5) acerca da argumentação gorgiana em defesa de Helena: “Observemos que sua 

retórica é bastante sofística, visto que se baseia em uma petição de princípio. De fato, as únicas causas 

possíveis por ele atribuídas ao ato de Helena são precisamente as que a inocentam; não considera uma 

útima possibilidade, a de que Helena tenha partido por livre e espontânea vontade... Todavia, esse seu 

princípio de que o ato involuntário não é culpável, é bem novo para a época”. A defesa de Helena por 

Górgias se torna assim falaciosa, aproximando-o bastante do movimento sofista. Vimos acima que 

colocar Górgias como sofista é problemático, pois ele não se afirmava professor de aretê, entretanto 

McKirahan (2013, p. 638-640) argumenta que, ao afirmar que não ensina aretê, preocupando-se apenas 

com a Retórica, Górgias faz uma jogada para se colocar acima dos seus rivais do mercado educacional, 

determinando a Retórica não como um fim em si, mas como um meio para desevolver o poder. Ademais, 

o estudioso alega que não acredita que Górgias cria na veracidade de algumas teses que ele desenvolvia, 

dada a quantidade de falácias claramente perceptíveis, o que não escaparia do gênio gorgiano. Ao solapar 

alguns tipos de raciocínios cerrados de forma dedutiva, Górgias teria pretendido solidifcar a importância 

da persuasão da Retórica como produtora de crença. 
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 Levando em consideração essa ideia gorgiana da persuasão como pharmakon, 

intentamos agora nos debruçar brevemente sobre as análises feitas por Amando Plebe 

sobre a teoria que serve de sustentáculo para ela, inserida na obra Breve História da 

Retórica Antiga. O autor começa por versar sobre a relação entre a Poética e a Retórica 

para o Górgias histórico
65

. A persuasão é, para Górgias, a ideia central da Retórica, que 

ele relaciona à ideia de Poética, que é colocada comoapáte(ἀπάηη), literalmente um 

“engano”, conduzindo, a partir do encantamento, o logos. Plebe observa que o 

pensamento poético gorgiano tem ligação direta com o formulado pelos pitagóricos, que 

influenciaram o leontino em sua juventude. Entretanto, seu conceito de poesia, ao 

colocá-la como apáte, vai se diferenciar dos pitagóricos
66

, ao passo que o leontino 

afirma ser a poesia criadora de uma doce doença encantadora, escapando à normalidade 

da vida. Longe de aludir a esta normalidade como algo positivo, Górgias declarava que 

o que importava na vida era justamente o desvio ambivalente perpetrado pela poesia. 

Sendo assim, a poesia, como atributo do logos, bem como a persuasão, seriam remédios 

para o corpo e para a alma. Plebe continua ainda aduzindo que, emboram sejam ambos 

atributos do logos e da apáte, a persuasão se distancia da poesia na medida em que seu 

escopo é diretamente ligado ao aspecto social que age para o estabelecimento do 

convívio entre os homens. Enquanto a poesia age como um feitiço que conduz o homem 

para fora da realidade, como faziam as tragédias, a persuasão faz crer que as coisas são 

diferentes do que são, evindeciando certos aspectos do real, conduzidos pela verve do 

rétor. O retórico, utilizando-se da persuasão, deve moldar a compreensão da realidade 

dos que o ouvem, trazendo o remédio do discurso apaziguador, deixando sobrevaler o 

lado bom das coisas. Para o autor Górgias, o engano produzido pela poesia e pela 

persuasão são, então, legítimos, uma vez que estão no logos.     

Podemos inferir, a partir destes argumentos e com o apoio de McKirahan (2013), 

que o Górgias histórico refletia sobre a ambivalência da persuasão e que via nela uma 

enorme capacidade de utilização tanto para o bem quanto para o mal – o que a faz 
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 Embora seja de nosso interesse principal abordar a concepção gorgiana de persuasão, a fim de 

diferenciá-la da posição socrática, pretendemos, nesta pequena digressão, estabelecer as nuanças que 

diferenciam a retórica gorgiana das demais de sua época, o que nos dará mais coro para arguir sobre a 

crítica desenvolvida por Platão na obra de orientação central desta dissertação. 
66

 Segundo o próprio Plebe, os pitagóricos acreditavam que a poesia servia para a cura da alma e do 

corpo. Compreendemos, assim, que eles não percebiam a ambivalência do discurso poético, como o fará 

Górgias, que estenderá esta característica à persuasão. 
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moralmente isenta em si –, moldando as opiniões, que já têm, em sua natureza, a 

capacidade de ser corrompida
67

.  

Sobre a questão do tipo de persuasão para Górgias, concluímos que o leontino, 

embora afirmasse, na obra platônica, que a que era oferecida pela Retórica fosse a do 

tipo (01), ele a considerava legítima e de grande poder e beleza, oferecendopara quem 

adquirir o domínio persuasivo a liberdade de pensamento e o domínio sobre os outros 

homens
68

.  Destarte, consciente das ideias do leontino, Sócrates vai encetar uma critica à 

persuasão retórica e determinar o lado negativo dela. Em seguida, vai estabelecer que a 

persuasão produzida pelos artífices que gerem cognição deve ser considerada a legítima, 

pois terá em seu cerne a verdade.  

Notemos novamente que, no passo 454a do diálogo Górgias, Sócrates conclui 

que artífice da persuasão não é apenas a Retórica, mas as demais artes, pois quem 

ensina persuade. A partir daí, ele vai conduzir o diálogo para afirmar que existe uma 

diferença entre cognição e crença (454d), e que esta pode subdividir-se em duas: crença 

verdadeira e crença falsa. A primeira, tendo associadoà verdade; e a 

segunda,àenganação. Casertano afirma que a crença (πίζηιρ) é verossimilhanteà opinião 

(δόξα), podendo existir uma opinião verdadeira e uma opinião falsa
69

. Em relação à 

cognição, não haveria essa ambiguidade, pois só se pode ter a verdadeira. Por isto, é 

preferível buscar a cognição do que uma crença. Entretanto, tanto aqueles que adquirem 

cognição quanto os que creem são convecidos pela ferramenta da persuasão
70

. As duas 

espécies de persuasão seriam, portanto, distinguíveis e uma seria a boa, ancorada na 

verdade (02), e a outra seria má, enganadora, baseada na opinião (01).  

Platão estabelece, no Górgias, que a boa persuasão era a que estivesse com a 

verdade, e que fosse por ela guiada. Casertano observa que Platão desenvolve que a 

verdade é irrefutável
71

 e o verdadeiro nutrimento da alma, mas não desenvolve a 
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Deve-se sempre lembrar que os sofistas como um todo se insurgiam contra a ideia de que poderíamos 

chegar a uma verdade absoluta, o que fazia com que os homens fossem guiados por opiniões. Assim, os 

sofistas se apresentavam como condutores destas opiniões.  
68

Górgias. 452d. 
69

É mister notar que Casertano deixa claro que essa associação entre a crença e a opinião não está no 

Górgias, mas é confirmada pelo corpus platônico. 
70

Górgias 454e: “Soc: Contudo, tanto aqueles que aprendem algo quanto aqueles que em algo acreditam 

são persuadidos”. 
71

Esta afirmação podemos notar na própria obra, quando Sócratesdiscute com Polo sobre quem seria mais 

infeliz, quem cometeu injustiça e sofreu a justa pena ou o que escapou dela. Fica clara a impotência do 

mancebo em refutar o argumento socrático:  
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explicação sobre o que ela é. Com efeito, a persuasão (02) seria aquela que Sócrates 

conduz com os seus interlocutores, uma vez que, de acordo com  Marina McCoy (2010, 

p. 108), Platão sugere que Sócrates possui as características da sabedoria, as quais o 

poriam como portador da verdade. Justamente por ser colocado como detentor da 

verdade, Sócrates é inflexível na defesa de seus argumentos, acreditando na 

irrefutabilidade deles
72

.  

Em seu debate com Cálicles,a partir do passo 481b, Sócrates demonstra ser o 

defensor da verdade aduzida por ele, na medida em que impõe que a Filosofia é a 

verdade, ao dizer coisas imutáveis (482b). Cálicles dirá que esse tipo de comportamento 

inflexível é o que torna a Filosofia – e podemos estender ao processo de persuasão (02) 

– inferior e que não é de boa fortuna quem se engaja nela durante muito tempo, uma vez 

que ele não adquire a experiência necessária para conduzir as relações públicas e 

privadas (484c). Podemos perceber, com isto, que Cálicles coloca a volatilidade do 

retórico e da persuasão (01) como superior, na medida em que é adaptável às 

circunstâncias. Podemos notar essa ideia a partir do seguinte comentário de 

McCoy(2010, p. 109): “[...] ele (Cálicles) afirma explicitamente que os benefícios 

práticos dos argumentos retóricos são maiores do que os benefícios limitados das buscas 

filosóficas, e que adaptar o discurso é necessário se se quer evitar a punição ou a 

morte”. Entendemos que Cálicles afirma, no passo 521c
73

, que, se Sócrates tentar 

empreender o tipo de persuasão (02),por meio da Filosofia, em um tribunal, certamente 

seu destino será o de ser condenado, mesmo a acusação sendo elaborada por um homem 

estulto; assim, Sócrates deveria reconhecer o tipo de persuasão (01) como maior 

condutora do salvamento do indivíduo diante das massas. Sócrates, logo em seguida 

(522d-e), concorda com Cálicles querealmente poderia ser condenado à morte por 

                                                                                                                                                                          
“Soc: Eu, porém, afirmo que ele é o mais infeliz, e quem paga a justa pena, menos infeliz. Queres refutar 

também ese ponto? 

Pol: Mas esse é ainda mais difícil de refutar do que aquele, Sócrates. 

Soc: Decerto não, Polo, aliás é impossível, pois a verdade jamais é refutada”. 473b.   
72

McCoy(2010, p. 112) argumenta que a inflexibilidade de Sócrates no diálogo é moral, mas ele muda 

várias vezes suas abordagens, a fim de persuadir seus interlocutores, o que o põe na safra de retórico. 

Vejamos: “[...] Ele tenta uma série de abordagens – perguntas, imagens, argumentos e mitos – para 

persuadir Cálicles de que é melhor a alma justa; ele é retórico e muda sua abordagem em diferentes 

circunstâncias, embora sua postura moral permaneca estável”.  
73

“CAL: Como tu me pareces, Sócrates, descrer na possibilidade de que tal sorte te acometa, como se 

fosse longíqua a tua morada e não pudesse ser conduzido ao tribunal pela acusação, talvez, de um homem 

extremamente torpe e desrezível!”.  
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pessoas ímpias, uma vez que elas preferiam a persuasão (01), ainda que o mais 

importante não fosse preservar a vida, mas sim sua integridade com a verdade
74

.  

Retomando o passo 462e, podemos inferir que Sócrates já compreendia que a 

verdade poderia ser vista de forma desconfortável por quem se aproxima dela. Mas não 

deveria prescindir dela. Casertano  argumenta que, para Cálicles e para as pessoas que 

pensam como ele, a verdade  é uma avareza, enquanto para Sócrates e para quem o 

segue é a justiça. Assim as duas concepções de verdade seriam opostas, o que explicaria 

a divergência em relação à qual persuasão deveria ser utilizada nos tribunais.  

Os argumentos apresentados acima demonstram a preocupação e a faina de 

Platão em establecer as divisas do que seria a persuasão encetada de preceitos morais 

filosóficos, que conduziria as pessoas às melhores coisas de fato, mesmo que não seja 

reconhecido, e a persuasão oferecida pela retórica sofística, que seria uma contrafação 

da verdadeira. Dessarte, no Górgias,é delineado que, para ocorrer a persuasão, seja ela 

(01) ou (02), existem caminhos a serem considerados por quem pretenda persuadir um 

interlocutor. Esses caminhos serão analisados no capítulo seguinte.  
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O vaticínio perpetrado por Cálicles conduz nossa lembrança à condenação de Sócrates na obra Defesa 

de Sócrates, de Platão, no qual vemos que os acusadores de Sócrates são colocados como articuladores de 

perjúrio, principalmente Meleto; bem como, Sócrates não se mostra surpreso com a condenação (36a). 

Vamos observar o comentário de Araújo(2008, p. 167) acerca da condenação de Sócrates, por não 

persuadir seus juízes: “[...] a condenação de Sócrates pode ser vista como uma recusa a um ciclo 

ininterrupto de adulação e imitação [...]”. No Górgias, Sócrates retoma o exemplo dado a Polo de que, 

diante de uma condenação no tribunal, ele seria julgado como se fosse um médico a ser julgado em meio 

a crianças sob a acusação de um cozinheiro. O médico seria o filósofo, portador da verdade, e o 

cozinheiro seria o adulador. Sobre a importância de preservar a verdade sobre a vida, podemos ver o 

passo 39b da Defesa de Sócrates, quando ele afirma que vai partir para a morte, mas os que o condenaram 

terão destino pior ao serem condenados pela verdade.  
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3. CAMINHOS E DESCAMINHOS DA PERSUASÃO NO GÓRGIAS. 

3.1: CAMINHOS DA PERSUASÃO. 

 

 Reconhecido o poder ambíguo da Persuasão, tanto para convencer da verdade, quanto 

para servir-lhe de contrafação através da adulação, podemos agora partir para a resolução da 

seguinte problemática: Platão compreende que há  parâmetros necessários para que esse 

poder seja efetivado? Em outras palavras, há um caminho necessário para ocorrer a 

persuasão? Ao perscrutar o diálogo Górgias, compreedemos que nele há elementos que 

aduzimos como necessários para a ocorrência de um convencimento com êxito. Numa leitura 

acurada, percebemos que através do personagem Sócrates -  e, por vezes dos demais -, o gênio 

platônico estabelece um conjunto de elementos, que aqui colocamos como caminhos 

necessários para que a persuasão ocorra.  

Conquanto devemos notar que os elementos encontrados na obra platônica em 

questão, que traçaremos como via à persuasão, já eram difundidos com tal intento pelos 

retores anteriores a ela. Nosso olhar sequioso será  – sobretudo - ao fato de compreendermos 

que os elementos considerados como caminho para a persuasão (01) também são extendidos 

à persuasão (02), aduzida por Platão como a detentora da verdade, sendo utiizada pela 

filosofia. Assim, procuraremos arguir sobre como a persuasão associada a filosofia não pode 

prescindir aos mesmos elementos condutores da persuasão combatida por ela. Ainda, iremos 

denotar que há um elemento impugnante, que tem o atributo de impedir que, tanto o 

processo de persuasão (01) quanto o (02), não logrem êxito. Reconhecemos este elemento nas 

atitudes do personagem Calicles, ao se mostrar recalcitrante frente as argumentações 

socráticas. Compreendemos que a recalcitrância do interlocutor de Sócrates é um elemento 

que retira o poder das espécies de persuasão, fazendo com que no diálogo Górgias não haja 

convencimento por parte do mestre de Platão. 
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3.1.1 –KAIRÓS: O RECONHECIMENTO DO TEMPO OPORTUNO PARA A PERSUASÃO. 

 Eric Charles White (1987, p. 13) aponta que ao largo do contexto filosófico de 

Platão, a linguagem do Kairós (καιρόσ) tem uma relação nas artes do arco e flecha e da 

tecelagem. No arco e flecha o kairós relaciona-se à abertura pela qual a flecha do 

arqueiro deve passar, ao passo que na tecelagem corresponde à abertura 

momentânea pela qual a lançadeira do tecelão deve passar. Com isto, percebe-se que 

o uso do Kairós em cada uma dessas artes implica em uma dificuldade, uma vez que o 

momento correto aparece e desaparece rapidamente75. Ademais, a abertura é 

estreita, não deixando uma significativa margem de erro. Assim, quem pretende 

desenvolver o Kairós deve praticar durante anos, até que se especialize76.  

 Nos dois sentidos expostos acima, reconhecemos o Kairós como um tempo 

oportuno, não estático, mas fluido, no qual o observador deve articular uma série de 

conhecimentos empíricos, para saber conduzir numa miríade de situações possíveis. 

Como podemos perceber pela designação de Julien (1998, p. 92), o Kairósé “o tempo 

aberto à ação e constituído pela ocasião, tempo perigoso, caótico e, portanto, 

indomável”. Na cultura grega, o termo fora utilizado em diferentes campos do saber. 

No aspecto religioso, sendo o Kairós o irmão de Kronos, de características contrárias à 

sua. Enquanto Kronosera controlável, divisível e regular, seu irmão se apresentava 

como heterogêneo, intempestivo. Nos domínios técnicos, o Kairós era utilizado tanto 

na medicina, para discorrer sobre o momento crítico em que se saberia se um paciente 

iria curar-se ou morrer; nas artes militares para analisar o momento certo de uma 

investida; e na escultura para delimitar aquela porção diminuta que garantiria que a 

obra sairia como pretendida. Como podemos notar, a chegada do kairós à discussão 

retórica, será permeada por esse traço histórico do termo. 

 De acordo com Romeyer-Dherbey (1986, p. 49) o Górgias histórico foi o 

primeiro a reconhecer que, assim como o tempo é descontínuo e apresenta ocasiões 

favoráveis e desfavoráveis à ação nos outros campos do saber, também o seria na 
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 Sobre isto, nos diz Doherty “em ambos os sentidos, um artesão deve agarrar o momento crucial num 
desempenho de precisão e habilidade para atingir um objetivo” (1994, p. 12). 
76

 Interessante observar que Cassin aponta que o kairósé uma palavra intraduzível de forma satisfatória, 
e tem por base o corpus hipocrático de um lado, e a poesia pindárica de outro, bem próprio da 
temporalidade sofística. (2005, p. 206). 
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retórica, de modo prático. O sofista Górgias é colocado então como o primeiro 

problematizador da questão no cerne da retórica, embora não o tenha estudado a 

fundo. Afinal, desenvolver um estudo completo e satisfatório de um termo que lhe é 

ausente qualquer delimitação hermética, sendo sobretudo o resultado da interferência 

mútua de diversos fatores que compõem cada momento singular, não foi tarefa de 

nenhum pensador, como aduz Dioniso de Halicarnasso77. Ainda assim, o intento de 

Górgias o fez argumentar sobre a utilização do kairós na fluidez dos ambientes 

políticos, uma vez que a ciência política se perfaz na oportunidade que se apresenta. 

Como aponta Romeyer-Dherbey (1986, p. 50), Górgias conclui que o valor da ação 

política, é a arte de observar a ocasião oportuna. Isto não quer dizer que Górgias 

definira o kairós com caráter meramente oportunista; mas sim, que ela é uma 

ferramenta do homem sábio e prudente que tem por ideal transformar a vida moral 

em algo praticável, no tempo que se apresenta, tornado a virtude eficaz78. O kairós se 

torna, com isto, essencial a uma vida ética, na qual o que mais interessa é o estudo das 

conjunturas concretas.     

  À guisa da influência do Górgias histórico, convenhamos analisar no Górgias 

platônico as nuanças que podem ser coadunadas com a ideia de kairóspara a 

persuasão do interlocutor, seja na do tipo (01), seja na (02). Pretendemos analisar 

como Sócrates e, por conseguinte Platão reconhecem a necessidade do kairós, dando-

lhe um sentido mais estático, sobretudo em obras alhures, como o Fedro. A seguinte 

questão então se apresenta: o kairós é tão necessário à retórica sofística, quanto à 

filosofia, engendrando tanto uma persuasão contrafeita (01) quanto à detentora de 

saber (02)? 

 As palavras introdutórias do diálogo Górgias – Πολέμου καὶ μάχησ: Guerra e 

batalha – dirigidas à Sócrates por Cálicles, nos fornece, num primeiro instante, uma 

reflexão sobre a cena em que se passa as discussões (447a). Cálicles admoesta 

Sócrates pelo atraso e afirma que, devido a isto, ele e Querofonte perderam as coisas 

belas exibidas pouco antes de chegarem. Guerra e batalha introduzem a compreensão 
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 GÓRGIAS. Górgias, testemunhos e fragmentos. Lisboa, Colibri, 1993 p. 60. 
78

Verifica-se assim o comentário de Romeyer-Dherbey: “Definir a virtude segundo o kairós é exprimir a 
variação da excelência de acordo com os diferentes estados do sujeito moral: uma será a excelência da 
criança e outra a do velho, do cidadão e não-cidadão, do homem em tempo de guerra e do homem em 
tempo de paz *...+”. (1986. P. 50). 
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de que o diálogo não se dará de forma frugal, nem que os interlocutores estarão aptos 

a ouvirem o que Sócrates chegara para dizer. O tempo de abertura da cena não se 

mostra favorável, o que nos enceta o seguinte raciocínio, já no primeiro passo: de 

acordo com as especificações de kairósacima, neste diálogo, não haverá persuasão, 

por não haver tempo oportuno. Nos é permitido considerar, então, que desde a 

abertura, Platão determina que o momento em que Sócrates se apresenta, está 

contrafeito à possibilidade de persuasão dos interlocutores, dada a falta de kairós. No 

passo 448a, podemos perceber a tentativa de Querofonte intermediar o diálogo entre 

Górgias e Sócrates, quando Polo entra bruscamente e pede para ser questionado no 

lugar de seu mestre, uma vez que ele está muito cansado por ter discorrido sobre 

vários assuntos há pouco. Mostrando-nos com isto, que o tempo para aquelas 

indagações não era propício79. Não é de se estranhar, a partir destas observações que 

Sócrates termine o diálogo sem persuadir ou ser persuadido. Pois, desde o princípio, 

Platão havia destituído os personagens de kairós. Isto posto, veremos como no diálogo 

Górgias, Platão tece sua crítica sobre o kairósdefendido pela retórica engendrada 

pelos interlocutores de Sócrates. 

 Na discussão perpetrada entre Sócrates e Cálicles, a partir de 481b-6 podemos 

reconhecer que Platão infunde uma reflexão sobre como o kairós é utilizado pelos 

retores. Sócrates compara a paixão que tem por Alcibíades, filho de Clínias, e a 

filosofia, ao amor de Cálicles ao demos de Atenas e a Demo, filho de Pirilampo, 

formulando uma metáfora erótica. Ele afirma que sendo volúvel, Alcibíades muda 

constantemente seu discurso de acordo com as ocasiões, ao passo que a filosofia, sua 

amante mais confiável, jamais muda o que afirma, não depende das circunstâncias80. 

Cálicles, por sua vez, mudaria seus discursos constantemente, de acordo com o tempo 

oportuno. Temos com isto, um posicionamento de Platão no que tange ao kairós. A 
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 É interessante notar que Lopes (2010. P. 170. Nota 5) aponta que, de certa forma, o cansaço de 
Górgias poderia servir para explicar seu rápido fracasso na primeira parte da obra. O fracasso assim, não 
estaria relacionado a sua incapacidade argumentativa, mas sim ao momento que não lhe era aprazível. 
80

 No discurso de Lísias contido no Fedro de Platão, podemos observar esse alerta sobre os riscos dos 
discursos feitos pelos amantes “*...+ Aliás, é de esperar na verdade que te tornes melhor ouvindo a mim 
mais do que a um amante. Reverentes, eles elogiam o que é dito e realizado, a despeito do que seja o 
melhor, em parte porque não querem ser abandonados, em parte porque o desejo que sentem ainda 
enfraquece o juízo. *...+” (233a4-b2). 
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persuasão aduzida por Cálicles, em seus discursos políticos, modificaria de acordo com 

a ocasião apresentada81.  

Analisamos assim, que Platão imbui o personagem Cálicles de defender o kairós 

que era delineado pelo contraparte histórico de seu mestre, Górgias. Conquanto saber 

modificar seus discursos se adequando ao tempo e ao público propício se faz 

prerrogativa de Cálicles, lhe é permitido experimentar sempre, encontrando as 

brechas por onde lançar sua verborragia, seduzindo e adulando, tal qual propõe a 

persuasão (01). Sendo assim, no Górgias de Platão, a dificuldade de perceber o 

kairósse apresenta como risco à filosofia, procurando sempre a persuasão (02), não se 

importando a quem nem quando se dirige. Por isto mesmo, mais à frente, quando 

Cálicles lança seu vaticínio, ao afirmar que frente às acusações injustas, feitas por 

motivos torpes, Sócrates não saberia se defender na Assembleia, por não conduzir seu 

discurso ao que pede o momento, o ateniense anui que morreria por não estar 

preocupado em adequações argumentativas, e sim a verdade (521c3-522e). Mais uma 

vez, reconhecemos que Platão institui importância ao kairós, aja vista que a própria 

filosofia se mostraria ineficiente fora do momento certo.  

    Esse caráter circunstancial do kairós lega à retórica que oferece a persuasão 

(01) um poder frente ao público ao qual almeja, uma vez que, seus discursos são 

fluidos, diferente dos discursos filosóficos e científicos, proponentes da persuasão (02). 

Sobre este modo de se valer do kairós, nos diz Julien: 

[...] é aquela coincidência da ação e do tempo que faz com que 
o instante se torne de repente uma chance, que o tempo seja então 
propício, que ele pareça vir ao nosso encontro [...]. Tempo favorável, 
que conduz ao porto, “oportuno” – mas tempo fugaz também: tempo 
mínimo e ao mesmo tempo ótimo, que mal desponta entre o não 
ainda e o já não mais e que é preciso “captar” para ter êxito. Enquanto 
a ciência tem por alvo o eterno (que é sempre idêntico e se que pode 
demonstrar: sempre o ideal da matemática), o útil é eminentemente 
variável [...] pois uma coisa é útil hoje mas não o será amanhã. (Julien, 
1998, p. 90-91). 

 

  Podemos reconhecer no passo 484c-e que Cálicles determina a Sócrates que a 

dedicação aos discursos filosóficos não oferece experiência necessária para as 
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 É mister observar que Lopes percebe que Platão faz um jogo de palavras com a palavra δῆμοσ (povo), 
ao nome próprio do filho de Pirilampo. É uma alusão à participação de Cálicles na política de Atenas. 
(2010, p. 292. Nota. 105). 
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diatribes públicas e privadas, ao passo que não instrui e não se debruça pelos 

costumes humanos.  Cálicles coloca ainda que ao filósofo lançar seu discurso se 

tornará risível. Compreendemos assim, como o já visto, que o personagem Cálicles 

considera a inutilidade dos discursos filosóficos, justamente por não saber se valer do 

kairós82. Platão não coloca seus personagens no Górgias em um momento oportuno 

para a persuasão (02), por isto ela não ocorre. Podemos considerar assim, que o gênio 

platônico procurou incluir o Kairós para a persuasão (02) em outra de suas obras, a 

saber, no Fedro, como veremos em seguida. 

 De acordo com MacCoy (2010, p. 181) o Fedro, de Platão, contém a explicação 

mais desenvolvida que o filósofo concede à retórica. É neste diálogo que Platão 

oferece a ideia de uma boa retórica, em detrimento daquela investigada por ele em 

seu Górgias83. Será nesta obra que Platão colocará os elementos necessários à 

condução de uma boa persuasão (02). A começar pelo prólogo, que diferente da peja 

na abertura do Górgias, o ambiente encontrado por Sócrates é favorável. Ao encontrar 

o jovem Fedro de retorno da casa de Epícrates, onde ouvira Lísias, Sócrates enceta um 

diálogo com o mancebo a fim de saber o que o grande retórico havia discursado (227a-

b). Acompanhando o jovem às margens do Ilisso, Sócrates reconhece ali um tempo 

oportuno (kairós) para conduzir um profícuo diálogo sobre os temas que se seguem84. 

Compreendemos à guisa de seu Górgias, que Platão estabelece no Fedro que dentre os 

elementos que a filosofia deve se valer para conduzir as almas humanas ao bem e a 

verdade, há o Kairós, colocado por ele como momento oportuno em que se deve falar 

ou conter-se, reconhecendo a oportunidade para executar a arte da boa retórica 

(272a). MacCoy (2010, p. 188) aponta ainda que, no Fedro, Sócrates enfatiza que a 

noção de kairós é necessária, e se o conhecimento das almas e dos discursos não 

corresponderem a este momento certo de aplicabilidade, todo o conhecimento não 

valerá de nada. O que pretende persuadir deve saber tanto a hora certa de falar, 

quando de calar-se para o bem de seu interlocutor. MacCoy argumenta ainda que, 
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 Nos passos 521d-522a,  Sócrates responderá a este argumento de Cálicles, afirmando que apenas ele 
é um homem verdadeiramente político, na medida em que seus discursos visam tornarem melhores os 
cidadãos, não se preocupando somente em adulá-los, como fazem os demais políticos. 
83

 De acordo com a interpretação de Nichols Jr “O Fedroe o Górgias se complementam um ao outro de 
modo deveras significativo no que tange à questão do poder da retórica.” (2016, p. 63). 
84

 Os passos que deixam essa compreensão evidente se encontram no prólogo do diálogo (227d; 228c8-
11; 229a; 230b). 
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Sócrates não está apenas interessado no conhecimento intelectual do assunto 

proposto, mas também se preocupa com o conhecimento prático que estabelece em 

como aplicar esse conhecimento em si (2010, p. 188). Conduzir as almas à verdade, 

através da persuasão (02), requer uma boa noção de kairós e como diz Fedro: 

“pareceria ser uma tarefa colossal” (272b). 

 Notamos assim que, embora no Górgias, o personagem Cálicles determine a 

ineficácia da filosofia socrática por não se adequar ao momento, no Fedroo próprio 

Sócrates reflete sobre essa necessidade de observância de tempo. O que podemos 

considerar sobre isto, ancorados em Marina MacCoy (2010, p. 210-211) é que dado 

que o Górgias se apresenta como uma crítica platônica a retórica sofística, os 

elementos utilizados por ela, inclusive o kairós, são destituídos de preocupação com os 

seus interlocutores. Sócrates, por sua vez, utiliza sua retórica – melhor conduzida no 

Fedro– para aproximar seus interlocutores da verdade. Ou seja, Sócrates vai se 

preocupar com o kairós, com o intuito de fornecer um bem a quem lhe ouve, não para 

vencer, como os demais. Como nos diz MacCoy: “A atenção de Sócrates ao kairós, o 

momento certo, e ao modo como ele fala mostra sensibilidade à natureza situada do 

conhecimento humano.” (2010, p. 211). A comentadora observa ainda que se no 

kairós inclui uma noção de improviso para se adequar ao momento, Sócrates se 

apresenta como um mestre na improvisação, como reconhecido em vários diálogos 

platônicos; entretanto, sempre orientado pelo mundo das formas, verdades imutáveis 

às quais é atraído e procura atrair os outros. Concluímos assim, que Platão estava 

atento ao conceito de kairósna forma como pensavam seus contemporâneos sofistas, 

principalmente Górgias, e reconhecia a compreensão deste elemento como um 

caminho necessário à persuasão (πειθώ). Contudo, apesar de deslindar sobre este 

elemento em seu Górgias, Platão coloca nessa obra o conceito de kairós como 

condutora da persuasão (01), como fonte de adulação aos incautos. No Fedro, 

entretanto, Platão reforça, sobretudo no já visto passo 272a, que o filósofo, para 

alcançar a persuasão (02) deve-se valer do mesmo elemento, a saber, o kairós. 
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3.1.2 - HOMOLOGHIA: O CONSENSO COMO INSTRUMENTO DE PERSUASÃO. 

 Uma análise acurada da obra platônica exige o debruce constante em suas 

linhas e, quase sempre que se perceba em um passo a conexão para uma ideia, que se 

desvela nas nuances em várias partes do mesmo diálogo ou mesmo do corpus 

platônico. É o que percebemos ao nos depararmos com o seguinte trecho no Górgias: 

“*...+ O meu e o teu consentimento, portanto, serão realmente a completude da 

verdade. *...+”. (τῷὅντιοὗν ἡ ἐμὴ καὶ ἡ ςὴὁμολοϒίαηέλορἤδηἕξειηῆρἀληθείαρ) [487e5-

6]. A frase é dirigida à Calicles, no trecho do diálogo em que ambos estão deliberando 

sobre que tipo de vida é preferível viver, se a dos que gozam de poder e cometem 

injustiça ou a dos que sofrem. Entretanto, o elemento que nos chama atenção no 

passo é o termo ὁμολοϒία(homologhia) [consenso], aduzido por Sócrates como prova 

da verdade. Neste sentido, podemos engendrar uma reflexão sobre o seguinte 

questionamento: Platão considera que é necessário haver um consenso entre as partes 

que dialogam para que ocorra a persuasão (02)? Percebemos que em vários momentos 

do diálogo Górgias, Sócrates, que procura persuadir seus interlocutores recalcitrantes 

dos argumentos que pressupõe estarem dotados de verdade, procura estabelecer um 

consenso entre si e quem está falando no momento. Investigaremos esses passos com o 

intuito de evidenciar que Platão reconhece que uma persuasão prolífica precisa ser 

homologada pelas partes do diálogo. 

 Casertano (2010, p. 67) afirma que o estabelecimento de um consenso com o 

interlocutor é um aspecto da metodologia socrática. Com efeito, Sócrates procura 

estabelecer constantemente esse aspecto na obra Górgias, a começar com o personagem 

que dá nome ao diálogo, já no 449a6 quando Sócrates pergunta a Górgias se de rétor é 

que ele deve ser chamado. Nos passos que se seguem, Sócrates quer delimitar a que arte 

o rétor alberga pertencer, como já vimos acima, e procura fazer comparativos com as 

demais artes. Neste ínterim, Sócrates conduz sempre seu discurso a fim de que Górgias 

vá concordando com ele, com o intuito de garantir a validade do que afirma
85

. Podemos 

considerar assim, que a homologhia é um importante recurso para o elenchus socrático. 

Ao colocar Sócrates como a alcunha do verdadeiro filósofo investigador da verdade, 

Platão estabelece que, quando os demais interlocutores concordam com suas 
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 Durante todo o diálogo entre Sócrates e Górgias - 449d-461a – percebe-se que Sócrates vai 
desenvolvendo uma argumentação que exige respostas curtas, geralmente afirmativas, que vão 
conduzindo a anuência de Górgias às proposições engendradas por ele.  
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elucubrações, o processo do elenchos vai sendo estabelecido. Vale salientar que, como 

observamos acima, Platão coloca Sócrates como detentor de altos valores e não está 

preocupado em apenas convencer o interlocutor, mas sim de um bem maior. Para isto, 

não se desfaz de colocar seu pensamento à prova, desde que o debatedor o refute no 

campo das argumentações lógicas. Haden salienta que há dois tipos de poderes em jogo 

no Górgias, o proposto por Cálicles mais a frente, que estabelece o domínio de um 

homem por outro, e o socrático que institui o poder como uma entrega à lucidez da 

razão
86

.De modo equivalente, Bailly (1999, p. 65-76) aponta que existe a exigência de 

não apenas dizer em que acredita, mas também acreditar no que diz, para a consumação 

do elenchos. Assim, se o interlocutor é levado a certas conclusões, ele dever estar 

disposto a acreditar naquelas conclusões. Todavia, a entrada de Polo, a partir de 461b, 

faz este acusar Sócrates de manipular as perguntas a fim de levar Górgias à contradição, 

a bem de seu bel prazer. Seria por isto, na visão de Polo, que Górgias teria consentido 

nos apontamentos socráticos. Ele observa que a condução de Sócrates, exigindo a 

homologhia de Górgias, o fizera entrar em contradição, não por concordar com as ideias 

propostas, mas sim pela forma com a qual ele foi elaborando as perguntas. A 

interpelação de Polo procura invalidar o elenchos que Sócrates procura fazer frente ao 

seu mestre, uma vez que os argumentos consentidos por ele sob a batuta da 

argumentação socrática não condizem com a prática de Górgias enquanto rétor e que, 

portanto, não seria legítima a homologhia; visto que Sócrates constrói as proposições ao 

largo das opiniões de Górgias
87

.  

 Encetando o diálogo com Polo, Sócrates encontrará neste interlocutor uma 

incapacidade de estabelecer a homologhia, aja vista que ele sempre deixará claro a não 

anuência com o proposto por Sócrates. Concordamos com MacCoy (2010, p. 104) ao 

reconhecer que Platão não apresenta Polo como um despreocupado com a razão, mas 

com uma abordagem diferente ao racional, pois de acordo com sua perspectiva, aceitar a 

conclusão de um argumento, visto que é ela desconexa da experiência comum é o ápice 

da irracionalidade. Assim, vemos que a homologhiaentre estes dois interlocutores se 

mostra infrutífera desde o início, pois, partem de pressupostos diferentes. MacCoy 
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  “*...+It is by surrendering oneself to the lucidity of reason, which Callicles is unwilling to do, that one 
makes oneself authentically rational, i.e., an agent who identifies with reason and acts from it. 
ThatisSocraticpower.” (1992, p. 326). 
87

 Relembramos que a contradição de Górgias diz respeito ao fato dele afirmar que a retórica é 
detentora dos discursos justos e injustos, e é por si isenta. Ao passo que se um rétor for injusto, não se 
deve culpar seu professor. Sócrates conduz para que Górgias admita que, quem conhece o justo não há 
de querer ser injusto, portanto, aquele que conhecera o justo na retórica, não quereria ser injusto.  
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(2010, p. 106) salienta que os pontos de partida da discussão dos dois são crenças que 

não são independentemente defendidas a priori. Sobre isto, vemos Casertano: 

“ Tanto num caso como no outro, há uma convicção da verdade 

precedente à refutação e, por conseguinte, ao verdadeiro discurso 

demonstrativo-refutatório. Por outras palavras, a situação de partida de 

um diálogo é aquela que em dois interlocutores se enfrentam cada um 

acreditando na verdade da própria opinião e procurando refutar a do 

outro, considerada falsa. [...]” (2010, p. 65).  

 

 Todavia reconhecemos no decorrer do diálogo entre Sócrates e Polo, que o 

filósofo procura a homologhia formal de seu interlocutor. Tal empreitada mostra apenas 

aparente êxito, pois quando Sócrates faz Polo anuir que o tirano que faz o que acredita 

em lhe ser aprazível ainda assim não o faz por querer, Polo demonstra incredulidade se 

realmente Sócrates não gostaria de ter esse poder
88

. Em seguida, Sócrates procura 

defender que quem comete injustiça é mais infeliz do que quem sofre e que o maior mal 

é ser injusto, ao passo que Polo discorda, procurando utilizar os mesmos artifícios 

argumentativos empregados por Sócrates e exigir a homologhia com o que ele afirmara 

precedentemente. A discussão é sobre Arquelau, que governou a Macedônia entre 413 e 

399 a.C., que fora escravo e teria cometido uma série de injustiças para chegar até o 

poder. Na visão de Polo, se Arquelau seguisse os preceitos estabelecidos por Sócrates, 

se comprazeria em ser escravo. Polo lança este argumento com o intuito que Sócrates 

reconheça que Arquelau fez bem em ter agido da maneira que agiu. Entretanto, em 

seguida, Sócrates não concorda com o que Polo diz (471d). Então Polo diz a Sócrates: 

“Porque não desejas concordar, visto que a tua opinião se conforma com o que digo.” 

(471e1). Vemos aqui que Polo afirma que Sócrates não pretende aceitar sua 

argumentação por mero capricho. Todavia, reconhecemos que Platão determina que é 

Sócrates o detentor da verdade, logo, a homologhia pretendida por ele, não é 

simplesmente para que o outro concorde consigo, como o faz perceber em Polo. Por sua 

opinião ser conduzida pela verdade, Sócrates acredita que a homologhia pretendida por 

ele sirva para a condução da alma do interlocutor ao que é imutável e indissociável.  

 Em 472a-b, Sócrates acusa Polo de se valer do mesmo tipo de argumento que se 

espera utilizar em um ambiente público, preocupado em fomentar várias testemunhas 

contra a posição socrática. Entretanto, como nos diz MacCoy (2010, p. 104), para 

Sócrates não importa a opinião das massas, mas sim a sua própria, aja vista ser ele o 
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 “Pol: Como tu, Sócrates, poderias preferir ser impossível a ser possível fazer na cidade o que te 
parece, e não invejarias alguém quando o visses matando que lhe parecesse ou roubando-lhe dinheiro 
ou encarcerando-o!” (468e). 
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detentor do patrimônio da verdade, que pode ser testado pela filosofia. No passo 472c, 

Sócrates deixa claro que ele e Polo utilizam critérios de refutação diferentes, pois Polo 

considera a opinião humana, principalmente a de grandes grupos de pessoas como um 

modo confiável de discernir o que as pessoas realmente entendem. Sócrates procura a 

homologhiade seu interlocutor direto, passado pelo crivo da argumentação filosófica, 

destituindo-se da opinião popular
89

.  

 Olhemos agora o seguimento da discussão com Polo que vão dos passos 473a-

481c, quando Cálicles entra na discussão dando novo fôlego nas questões. Para 

defender a ideia que o pior dos males para quem comete a injustiça é escapar da pena 

prevista, Sócrates estabelece uma série de esquematizações sobre os males da economia, 

no corpo e na alma e, por conseguinte sobre as formas de purificar esses males. Ele 

desenvolve uma série de questionamentos curtos, que requerem a constante anuência de 

Polo do que está sendo determinado. Ao final da argumentação, Sócrates conclui que, a 

partir do que foi admitido pela anuência das premissas por Polo, as consequências a que 

devem chegar serão que ele dizia a verdade (479c). Ou seja, fica claro que, os que 

fogem à pena, após terem cometido atos ímpios o fazem por reconhecer o aspecto 

doloroso de pagar o que se deve, mas são cegos diante da sua utilidade e ignoram o que 

é pior conviver com uma alma doente (dotada de injustiça) do que de um corpo doente 

(purificado pela pena). Assim, percebemos que Sócrates vai estabelecendo que, a partir 

do momento em que há uma homologhia com as premissas estabelecidas no diálogo, as 

consequências de raciocínio a partir dela, devem ser consensuais.  

 É mister concordar com Casertano (2010, p. 66), quando ele observa que as 

consequências do raciocínio de Sócrates fazem parte justamente da opinião de partida 

dele e que, se antes pareciam meras opiniões do filósofo ateniense, ao final parecia 

“demonstrada” e, portanto, verdadeira. Ele aponta ainda que as premissas 

“concordadas” são as que Sócrates pôs, e que não eram partilhadas por Polo desde o 

começo. Casertano argumenta ainda que pode-se questionar sobre a validade da 

“demonstração” socrática a partir da homologhia como Polo, uma vez que, as premissas 

são aceitas por ele não de forma convicta, mas com o intuito de terminar o discurso, por 

falta de interesse. Assim, as premissas seriam validadas apenas por Sócrates, não 

ocorrendo a devida homologhia. Se Sócrates e, por conseguinte Platão, incorrem na 
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 No Crítonde Platão, Sócrates afirma ao seu discípulo que as boas opiniões, as que devem ser levadas a 
cabo, não pertencem ao público, mas sim, aos homens sensatos, que fazem parte da minoria. A opinião 
da maioria é vista como opinião dos ignorantes (PLATÃO. Crítonou do Dever. (Coleção Os Pensadores) 
São Paulo: Nova Cultural, 2004. P. 105-106).  
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homologhia como elemento necessário para ocorrer a persuasão (02), com efeito, ela 

não ocorre no Górgias, uma vez que, Górgias, Polo e Cálicles resistem às 

demonstrações socráticas e nenhum adere aos seus apontamentos. Embora Polo 

aparentemente reconheça a consequencialidade da demonstração socrática, ele afirma 

que ela só serve para o próprio Sócrates, pois para ele ela parece absurda
90

. Por fim, 

quando o debate é iniciado com Cálicles, este desde o princípio não se mostra aberto a 

homologhia, aja vista a forma com a qual se intromete no discurso
91

. E podemos 

facilmente perceber que, quase ao final do diálogo, Cálicles reconhece que apesar de 

compreender que Sócrates fala bem, ele não se sente persuadido pelo mesmo
92

. Assim, 

reconhecida a homologhiacomo elemento necessário à persuasão (02), ela em nenhum 

momento ocorre de forma satisfatória no Górgias, pois apesar de haver consenso em 

alguns dos apontamentos perpetrados por Sócrates, os demais interlocutores não se 

sentiram convictos das demonstrações, fazendo com que o consenso fosse apenas para 

dar fim ao intento do discurso socrático. 
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 480e1-2: “Pol: Isso me parece um absurdo, Sócrates! Todavia, talvez concorde com o que dizias 
anteriormente.” 
91

 481b6: “Cal: Dize-me, Querofonte, Sócrates fala sério ou está de brincadeira?” 
92

 513c4-6: “Cal: Não sei como me pareces falar corretamente, Sócrates, mas experimento a mesma 
paixão da maioria: tu não me persuades absolutamente.” 
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3.1.3 PHILIA: A PERSUASÃO ATRAVÉS DA AMIZADE. 

 

Na cultura ocidental, a palavra philia (θιλια) geralmente é traduzida pela palavra 

“amizade”. Entretanto, a utilização desta palavra tinha uma conotação semântica muito 

mais ampla em idos da Grécia Arcaica. Poderia ser empregado para explicar um forte 

vínculo de união ou de interesse entre os homens, que fosse advindo de uma mútua 

simpatia, a concordância de interesses, ou mesmo o mero acaso. Por isto, eram dotados 

de philia (θιλια) os companheiros de jogo, de navegação, de viagem, de exército, os 

associados de comércio, os pais, irmãos, parentes e cidadãos da mesma pólis, em geral. 

O valor da philia (θιλια) era enaltecido nos poemas e era um dos mais prestimosos 

vínculos que reuniam os homens, em forma de organizações como família, escolas 

filosóficas e grupos políticos.  Vemos com isto, que o termo philia (θιλια), era vasto e 

compunha uma miríade de relação e, de acordo com Rocha (2006, p. 66) mesmo nos 

textos filosóficos da Grécia Clássica, inclusive os de Platão, não havia uma distinção 

clara entre o termo eros(amor) e philia (amizade)
93

. Até o séc. V. a.C, como afirmam 

Gauthier e Jolif (1959, p. 655-656), o sentido do termo ϕιλος (amigo) era remetido 

principalmente a significação jurídica. O termo possuía um caráter de possessividade 

em sua significação. Sendo assim, a esposa era “amiga” do homem, pois ele a levava 

para casa e ela lhe pertencia. Aos poucos, esse sentido jurídico foi dando lugar ao 

aspecto mais psicológico e afetivo. Nesse novo contexto, o termo ϕιλος passou a ser 

atribuído às pessoas em termos de sua amabilidade e bondade. 

Imbuídos desta última acepção do termo philia (θιλια), pretendemos analisar 

como Platão o considera um elemento necessário para o sucesso da persuasão, apesar 

dela estar ausente no Górgias. Todas as vezes em que há a menção do termo, o tom é 

claramente irônico da parte que argue
94

. Casertano (2010, p. 69) compreende que para 
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 Rocha aponta que há uma ambiguidade semântica na empregabilidade dos termos eros e philia em 
Platão. Ele observa que, embora o diálogo Lisis tenha por subtítulo “sobre a amizade”, seu ponto de 
partida é o amor apaixonado entre Hipótales e Lisis. Não conseguindo distinguir de forma satisfatória o 
amor da amizade, Platão termina o diálogo fazendo Sócrates dizer que não sabe o que é a amizade, e 
abriu caminho para a discussão sobre o eros no Banquete. (2006, p. 67). 
94

 447b1-2 quando Querofonte diz que por Górgias ser seu amigo o fará uma exibição, tal qual tinha 
feito há pouco; 470c7-9 ao Sócrates chamar Polo de amigo, quando este diz que até uma criança o 
refutaria; 473a3 em que, à observação de Polo de que Sócrates só diz o absurdo, Sócrates responde que 
tentará fazê-las dizer também a Polo, uma vez que o considera um amigo; 485e na medida em que 
Cálicles, apesar de estar afirmando sobre os perigos que é um homem de idade seguir a filosofia, afirma 
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que haja uma persuasão prolífica, se faz necessária amizade entre que está dialogando. 

Na verdade, os interlocutores do Górgias não são amigos, e mostram-se como 

detentores de conceitos diferentes em relação ao que propõem, bem como são opostos 

no que tange ao entendimento do que é viver e a vida. A atmosfera do diálogo é 

marcada pela total incompatibilidade entre os interlocutores, veladas por uma série de 

cordialidades e cortesia. Compreendemos, a partir desta leitura, que Platão, apesar de 

demonstrar o respeito pelos interlocutores de Sócrates, coloca a philia (θιλια), ou 

melhor, a ausência dela como entrave para a persuasão (02). Por isso mesmo, 

entendemos que Platão determina que o sentimento compartilhado de philia (θιλια) é 

um abridor de caminhos, não só no que tange ao sentimento compartilhado, mas 

também pela abertura intelectual conduzida pela mesma afetividade.  

Casertano coloca ainda que a persuasão em um diálogo, seja de uns poucos 

amigos, ou mesmo de um, em detrimento das massas, é condição indelével para o 

sucesso do mesmo. Vejamos a seguinte argumentação socrática: “Eu sei como 

apresentar uma única testemunha do que digo, aquela com a qual eu discuto, contudo 

dispenso a maioria, e sei como dar a pauta da votação a uma única pessoa, mas não 

dialogo com muitos.” (474a). Percebemos assim, que Sócrates procura conduzir ao 

menos uma única alma em direção à verdade, e esta alma, deve estar aberta a anuir seus 

discursos. Sendo assim, deve ser uma alma bondosa e amável, dotada de philia (θιλια). 

Podemos fazer uma associação clara entre o sentimento da philia (θιλια) e o 

estabelecimento da homologhia, uma vez que, esta é facilitada pela abertura proposta 

por àquela.  

Consideramos que Sócrates procura que sua opinião seja partilhada por seu 

interlocutor, através do consenso. Para Sócrates, este consenso é a garantia da verdade. 

Isto se mostra evidente nos passos 486e5-6 e 487a onde após Sócrates ter afirmado ser 

uma dádiva encontrar com uma pessoa como Cálicles para dialogar, ele afirma ser 

necessário apenas que o jovem concorde com a opinião de sua alma para que ela seja 

verdadeira. Ademais, Sócrates afirma que, à guisa dos outros interlocutores – Górgias e 

Polo –, apesar de serem amigos dele (mais uma vez num tom irônico), Cálicles é dotado 

de excelentes características, a saber, o conhecimento, a benevolência e a franqueza. 

Observamos assim que Sócrates imbui em Cálicles as características que ele procura no 

                                                                                                                                                                          
que nutre uma amizade por Sócrates; 499c ao passo em que Sócrates está reclamando da mentira que 
Cálicles acabara de contar, na qual ele jamais esperava ser enganado voluntariamente por ele. 
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estabelecimento de uma relação de amizade. Sendo assim, o acordo entre Cálicles e 

Sócrates deve ser a pedra de toque que mostra a verdade sobre o modo de vida da alma, 

pois Cálicles preenche os pré-requisitos esperados por Sócrates a um bom interlocutor 

(Araújo, 2008, p. 119). Se faz interessante observar que em 487a-c Sócrates delimita 

que Calicles, tem todas as características de amigo e demonstra uma preocupação para 

com sua pessoa. Assim, duas almas amigas, sábias e sinceras são suficientes para 

demonstrar, através do diálogo, o modo de determinar como tudo é. Em 487e Sócrates 

afirma que, dotado das características da amizade, Cálicles seria suficiente para garantir 

a verdade do discurso socrático, caso ele anuísse algum ponto da discussão. Pois, ele 

jamais daria seu consentimento por carência de sabedoria ou por excesso de vergonha, 

tampouco o enganaria, visto que afirmava amizade por ele. Este aspecto se faz muito 

relevante para nosso argumento, uma vez que a amizade se mostra como condição 

indispensável para o diálogo e, sendo assim, para a transformação de uma opinião em 

verdade, através da persuasão. Entretanto, é interessante observar o comentário de 

Lopes sobre esta parte do diálogo: 

“Platão ressalva aqui, nessa asserção irônica de Sócrates, 

precisamente o aspecto que determina o tipo de diálogo a ser 

empreendido com Cálicles: a ausência de „amizade‟ [philia] (θιλια) 

entre os interlocutores. A estratégia argumentativa de Sócrates, bem 

como sua motivação no diálogo, se adapta conforme o tipo de 

interlocutor, pois a busca de „consentimento‟ [...] em que ambas as 

partes contribuem para o esclarecimento do assunto em questão, 

depende do interesse comum entre os interlocutores. Quando há, 

contudo, o encontro de dois interlocutores cujas convicções morais não 

se coadunam e cuja motivação ao dialogar não é a mesma, a busca pelo 

„consentimento‟ torna-se praticamente inviável [...]”. (2011, p. 315, 

nota 141).     

 

 Compreendemos que, apesar de instituir os critérios de amizade em Cálicles no 

princípio do diálogo com este personagem, a altercação desenvolvida com ele será a 

mais inflamada. O fato de que a amizade entre todos os interlocutores do diálogo, 

pareça não manter-se, não causa qualquer invalidade às características gerais defendidas 

por nós após a leitura do Górgias. Percebemos que Platão coloca a philia (θιλια) como 

elemento necessário para a persuasão, uma vez que, sem um estado de afetividade entre 

as almas, desveladas através do consenso, o diálogo não ocorre. O personagem Cálicles 

será, contudo o exato oposto de Sócrates e será seu rival mais tenaz, mostrando o 

principal elemento impugnador para que ocorra uma boa persuasão. A recalcitrância.  



 

57 
 

 

3.2. DESCAMINHO DA PERSUASÃO: RECALCITRÂNCIA. 

 

 No diálogo Górgias, Platão coloca como o mais potente algoz de Sócrates a 

figura de Cálicles. Ao entrar ousadamente no debate, após a débil disputa entre Sócrates 

e Polo, que já estava demonstrando certa morosidade, Cálicles se lança ao centro da 

cena, com um questionamento à Querofonte, mas que é recebido como incentivo de 

continuação de debate com Sócrates: “Dize-me, Querofonte, Sócrates fala sério ou está 

de brincadeira?” 481b6. A partir deste passo e até o final do diálogo, Cálicles assume 

como interlocutor de Sócrates. Como aponta Ferro e Tavares (1995, p. 62) a 

importância de Cálicles para o diálogo é de tal ordem que é de admirar que o diálogo se 

intitule Górgias e não Cálicles
95

. A qualidade da argumentação deste personagem 

permitirá a Sócrates desenvolver melhor seu pensamento. É nesta parte que o diálogo 

atinge o seu ápice. 

 No ensaio introdutório do Górgias, Lopes argumenta que a entrada de Cálicles 

representa não apenas uma guinada na argumentação socrática, mas também a mudança 

de postura do interlocutor frente ao elenchos socrático. Cáliclesse apresenta como o 

interlocutor mais inflexível, um recalcitrante, que é figura ímpar em toda a produção 

platônica (2010, p. 81). Em nossa leitura, intentamos analisar os pontos em que Cálicles 

se mostra recalcitrante, bem como mostrar seus motivos. Perceberemos que o 

elenchossocráticos se mostra deficiente frente a um personagem com as características 

de Cálicles. E assim, de acordo com nossa leitura, compreendemos que Platão 

determina que a recalcitrância é um elemento impugnante para a persuasão, tanto o tipo 

(01), quanto o (02).  
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 Ferro e Tavares salientam que Cálicles é um personagem inventado por Platão, sem existência 
histórica (1992, p. 69). Entretanto, é mister reconhecer o argumento de Jaeger sobre o personagem 
Cálicles: “Todavia, ninguém como o próprio Platão consegue emprestar àquela reação palavras tão 
eficazes. Este homem teve de mergulhar bem fundo nos raciocínios dela para poder pintá-la com 
realismo tão convincente, com força tão pujante, como o que põe na figura do Cálicles de seu Górgias. 
Não há dúvida de que Platão se proporcionou ocasião, desde os anos da sua mocidade, de ouvir estas 
críticas no círculo íntimo dos seus parentes e amigos. Sempre se suspeitou que por trás de Cálicles se 
ocultava uma certa personagem histórica da alta sociedade ateniense daquele tempo. Esta hipótese é 
muito verossímil e tem até certa probabilidade psicológica”. (1995, p. 666) O que nos deixa margem 
para intuir, que Platão o colocara na posição de melhor interlocutor de Sócrates, justamente para dar 
verve ao diálogo e mostrar a ineficiência do elenchos quando se deparado com um personagem 
recalcitrante, tanto no campo da ficção, quanto do momento histórico. 
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 Analisamos, com o apoio de Araújo (2008, p. 99), que Sócrates, para assegurar a 

continuidade do diálogo que encetara, argumenta que apesar das diferenças entre os 

homens, existem paixões (πάθορ) que são compartilhadas, o que permite que dois 

homens troquem referências no mesmo sentido
96

. Nos passos se seguem 481d-482b é 

argumentado que ambos os debatedores têm objetos de amor distintos, Sócrates, 

Alcibíades e a Filosofia, e Cálicles, o demo e o jovem Demo. Como já vimos, esta 

contraposição evidencia as diferenças pungentes entre os dois interlocutores; enquanto 

Sócrates, por maior amor à Filosofia, jamais altera seu discurso durante a audiência, 

Cálicles o faz sem reservas, ao passo que intenta mudar suas opiniões de acordo com 

aquele que tenta influenciar. Como diz MacCoy “Sócrates parece consistente naquilo 

em que acredita, enquanto Cálicles muda suas crenças declaradas em função de estar 

ganhando ou perdendo a discussão.” (2010, p. 109). Ao passo em que Araújo diz 

“Sócrates diz o que sua amada determina, o mesmo, já Cálicles diz o que o povo deseja, 

aquilo que sempre se altera em função do jogo político da cidade.” (2008, p. 100). 

Entretanto, em 482c4-486d1 Cálicles se apresenta como um questionador loquaz do 

pensamento socrático. Ele acusa de insolência juvenil e de estar apenas se exibindo 

como se estivesse em um ambiente público. Questiona a praticidade da filosofia em 

detrimento da retórica sofistica e determina que se Sócrates insistir em levar o estilo de 

vida proposto pela filosofia, será incapaz de defender sua própria vida. Por não ser ela 

uma atividade empírica, tal qual a retórica, a filosofia perde a medida. Assim, Cálicles 

coloca que um homem que filosofe além da infância perde a compreensão da justa 

medida prática, que dá ao homem a capacidade de adaptação e, com isto, usufruto das 

melhores coisas. Essa posição diametralmente oposta à de Sócrates, deixa claro que 

Cálicles não pretende aceitar passivamente o discurso socrático e que sua compreensão 

de mundo não coadunará com qualquer argumentação que ele encete. Eis a principal 

base de sua recalcitrância, se fechando completamente para os discursos vindouros. 

 Concordamos com Lopes (2011, p. 118), quando argumenta que a recalcitrância 

de Cálicles, evidencia os limites do elenchos socráticos do ponto de vista da persuasão 

(02), ou seja, de sua capacidade de levar o interlocutor à sua filosofia. Isso questiona a 

visão de Sócrates em relação à razão, que a considera onipotente, expressa no princípio 

do diálogo com Górgias. Lembramos que Sócrates fez Górgias concordar que, bastava o 
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 481c5-d1: “SOC: Cálicles, se os homens não experimentassem a mesma paixão, mas cada um a que 
lhe é própria, e se cada um de nós tivesse uma paixão particular que os outros não tivessem, não seria 
fácil mostrar a outrem aquela que lhe é própria.”  
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homem conhecer o bem para agir em conformidade com ele, assim, caso ele não 

estivesse em conformidade, era porque sua visão estava deturpada e a condução 

persuasiva (02), mostraria sua ignorância e o impeliria à correção.Assim sendo, no 

Górgias, Platão nos oferece outras perspectivas morais que ultrapassam a de Sócrates, 

principalmente por meio de Cálicles, como sugere Cooper (1999, p. 32). Podemos 

considerar que o personagem de Cálicles é colocado por Platão, justamente para 

elaborar uma crítica sobre o alcance e da viabilidade do elenchos socrático através da 

persuasão (02). As argumentações lógicas sustentadas por Sócrates, seja para demover 

as teses contrárias as suas, ou mesmo para sedimentar as suas próprias, não são 

suficientes para exortar os seus adversários. Inclusive, tampouco são persuasivos os 

variados recursos retóricos empregados por Sócrates para demover Cálicles de suas 

opiniões. Como podemos notar em 487a, ao Sócrates imprimir em Cálicles todas as 

qualidades necessárias para engendrar uma discussão prolífica, em detrimento dos 

demais; em 487e5, ao pontuar que a anuência de um homem como Cálicles é suficiente 

para garantir a justeza e veracidade dos apontamentos; e em 505e, na medida em que, 

após a desistência de continuidade de Cálicles, Sócrates engendra seu último discurso 

persuasivo, o mito. 

 Podemos agora nos questionar: por que Sócrates não consegue persuadir 

Cálicles? Intentamos agora, observar os elementos que constituem, de acordo com a 

nossa leitura, a determinação para a recalcitrância desse personagem. 

 No breve diálogo Críton, vemos o personagem homônimo ser persuadido por 

Sócrates sobre o fato de que é melhor sofrer uma injustiça do que cometer uma, mesmo 

que seja contra quem tenha cometido contra a gente.Cremos que a passagem que situa 

bem este processo é:  

“Sócrates: Então, jamais se devem cometer injustiças, 

pagar o mal com o mal, seja lá o que for que nos tiverem feito. 

Mas tenhas cuidado, Críton, que ao concordar comigo a respeito 

disso não vás de encontro à tua opinião, porque existem 

pouquíssimas pessoas que estão de acordo quanto a isso. Bem, é 

impossível que os que não possuam as mesmas opiniões 

consigam chegar a um acordo, porque, ao rejeitar cada um a 

opinião do outro, costumam também rejeitar os que as emitem. 

Analisa, então, se estás plenamente de acordo comigo e se 

admites o princípio de que não devemos cometer injustiças em 

momento algum, mesmo que sejamos vítimas delas, nem pagar 

o mal com o mal. Dize-me se mudaste de opinião e qual o 

motivo disto, mas se continuas fiel ao que estabelecemos, 

continua me ouvindo. 
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Críton: Continuo fiel ao que estabelecemos e penso 

como pensas. Prossegue, então.” (Platão, Críton, 2004, p. 108-

109). 

 

 Ao analisarmos o excerto acima, podemos notar que Sócrates procura a 

anuência de Críton para que seja viável a continuidade do diálogo, ao passo em que 

rapidamente este concorda. É interessante notar também que Sócrates fala que as 

pessoas que não possuem as mesmas opiniões são impossíveis de serem concordantes e 

rejeitam inclusive quem profere as opiniões distintas. No decorrer de todo esse breve 

diálogo, podemos reconhecer nele todos os elementos garantidores do processo de 

persuasão (02); o Kairós, na medida em que Críton se apresenta voluntariamente para 

ouvir Sócrates que está prestes a morrer; a homologhia, ao passo que o texto enceta e 

finda com a sucessão de concordâncias por parte de Críton em conformidade ao dito por 

Sócrates; e a philia, aja vista ser Críton um dos mais reconhecidos amigos de Sócrates. 

Todos os elementos assim dispostos, nesta obra uma clara persuasão (02).  

Contudo, o Críton exposto acima, parece ser o exato oposto de Cálicles do 

Górgias. Pois, ele compartilha das mesmas concepções morais de Sócrates, estando, por 

isso mesmo mais aberto à persuasão. Cálicles, por sua vez, é um interlocutor que tem 

definições morais diametralmente opostas das de Sócrates, como podemos notar nos 

passos 483d-e, no qual Cálicles determina que a justiça natural é um favorecimento dos 

mais fortes em detrimento do que é estabelecido pelas leis; e em 492c, no qual Cálicles 

estabelece que a luxúria, intemperança e liberdade
97

, uma vez asseguradas, são virtude e 

felicidade. Dessa forma, os princípios defendidos pelos dois interlocutores se mostram 

incompatíveis com a possibilidade de persuasão. Compreendemos assim, que o próprio 

Sócrates percebe que a maioria das pessoas está de acordo com o pensamento proposto 

por Cálicles, reduzindo a possibilidade de persuasão (02) a um estrito número de 

pessoas
98

. 
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 Olhemos o apontamento de Lopes em relação a liberdade instituída por Cálicles: “’Liberdade’ no 
sentido em que Cálicles a concebe. Para Sócrates, todavia, essa ‘liberdade’ calicliana significa antes 
escravidão pelos prazeres, em oposição ao homem temperante definido como ‘senhor de si mesmo’ *...+ 
o verdadeiro homem livre.”. (2011, p. 140, nota 1). 
9898

 472a: “*...+ E no presente momento, concordarão plenamente contigo quase todos os atenienses e 
estrangeiros, se quiseres apresentar contra mim testemunhas de que não falo a verdade.” 
511b: “Soc: Eu sei, bom Cálicles, a menos que eu seja surdo; pois já ouvi isso repetidamente tanto de ti 
quanto de Polo momentos atrás, e de quase todos os demais habitantes dessa cidade. *...+”.  
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Conquanto as opiniões morais de Sócrates e Cálicles sejam divergentes, 

observamos que existem outro elemento que reforça a recalcitrância frente as 

argumentações socráticas. No passo 513c7-d1 podemos notar qual seja: “Soc: Pois é o 

amor pelo povo existente na tua alma, Cálicles, que me obsta. Mas se tornarmos a 

examinar melhor esse mesmo assunto repetidamente, serás persuadido.” 

“Amor pelo povo” (Ό δήμοςἔπωρ)
99

 é colocado como motivo pelo qual Cálicles 

é impelido a não ser persuadido por Sócrates. Ou seja, não é apenas pela questão de 

opinião, mas sim, surge aqui um atributo no campo da moral psicológica do 

personagem. Reconhecemos assim, que nesse passo, Platão lança uma possível 

explicação para a recalcitrância de Cálicles. Todavia, Sócrates ainda insiste na 

possibilidade de persuasão se Cálicles continuar a discussão. Mas como explicar que 

esse “amor pelo povo” vindo de Calicles seja tão determinante em sua recalcitrância? 

Para responder, devemos entender que Platão coloca Cálicles como o homem que 

valoriza os apetites e intemperanças(492c), um homem que condiciona sua felicidade a 

satisfação constante dos prazeres. Sócrates, por sua vez, vai defender em todo o 

corpusplatonicum, que a temperança é guia da virtude e da boa vida. Compreendemos 

assim, acordados com Lopes (2011, p. 147), que numa alma intemperante, o elemento 

dos apetites é que rege suas ações. Lopes afirma ainda que, Platão abre a perspectiva da 

motivação humana, além do elemento cognitivo que era apregoado por Sócrates. Há 

agora o elemento apetitivo sobre a psicologia moral humana, que está além do domínio 

das argumentações socráticas, estabelecidas sobre o cognitivo.  

Isto posto, podemos reconhecer que a recalcitrância de Cálicles pode ser 

explicada pelo viés dessa psicologia moral platônica. Para imbricar uma persuasão (02) 

em alguém como Cálicles, os aspectos de sua alma, a saber, sua compleição por 

apetites, prepondera em relação a qualquer via pela argumentação racional. Os apetites 

geram esse “amor pelo povo” e impede o domínio pela razão. Nesse sentido, para ser 

persuadido por Sócrates, através do reconhecimento racional de suas elucubrações, o 

interlocutor deve ter certa característica em suas disposições. A recalcitrância de 

Cálicles seria, então, a ausência dessa disposição. 
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Dodds (1980, p. 352) salienta que o sentido de amor pelo povo exposto nessa passagem é o de amor 
pelo poder. E como aponta Woolf (2000, p. 2-6) existe uma contradição nos valores expostos por 
Cálicles no decorrer do diálogo, por um lado, um homem de aspiração tirânica, e, de outro, um homem 
enraizado nos valores morais daquela sociedade democrática. 
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4. GÓRGIAS: UM DIÁLOGO SEM PERSUASÃO. 

  

 Ao nos debruçarmos desde os primeiros passos do diálogo Górgias, podemos 

reconhecer que é abordado uma série de vezes o termo persuasão (πειθώ). 

Primeiramente, por Górgias, ao atribuir que o maior poder da retórica é incutir 

persuasão sobre os mais variados temas. Em seguida, pela admoestação de Sócrates ao 

próprio Górgias, ao afirmar-lhe que várias outras artes têm em seu cerne este mesmo 

poder. Mais à frente, ao passo em que Sócrates conduz a reflexão sobre os tipos de 

persuasão. E por último, em todo o restante do diálogo, na medida em que Sócrates 

procura destituir os ouvintes de suas opiniões através de seu elenchose incutir-lhes a 

persuasão da filosofia, ancorada no viés da verdade. O curioso é que, mesmo 

reconhecendo os elementos necessários a ser feita a persuasão, tanto a do tipo (01), 

quanto a do tipo (02), eles se mostram infrutíferos no desenrolar do diálogo em questão. 

A tal ponto que, em relação à persuasão (πειθώ), o Górgias pode ser considerado um 

fracasso (Casertano, 2010, p. 69), pois ninguém convence ninguém daquilo que propõe 

e, estabelecida como condição irrecusável para o sucesso do diálogo, ela simplesmente 

não ocorre. A preocupação de Sócrates, a saber, persuadir com a verdade ao menos um 

dos interlocutores, é recebida pelos demais personagens de forma falaz, que também 

não conseguem convencer o pensador ateniense a desistir de seus ideais. 

 Sócrates é posto por Platão como o defensor da palavra filosófica, palavra 

conduzida pela verdade e pela razão e inimiga da adulação e, por isto mesmo, 

considerada superior à retórica (Ferro e Tavares, 1995, p. 75). A verdade para ele é 

irrefutável, como afirma em 473b10-11. Entretanto, concordamos com Casertano em 

enxergar aí um problema:  

“A irrefutabilidade da verdade é uma característica que todos 

conhecem e reivindicam tranquilamente. O problema surge quando duas 

opiniões, classificadas de verdadeiras pelas pessoas que as defendem, 

entram em conflito, e cada um reivindica a irrefutabilidade da sua 

opinião, justamente porque a considera verdadeira.” (2010, p. 76). 

 Nesse sentido, em suas altercações no diálogo Górgias, ao passo que Sócrates 

procura questionar a veracidade dos discursos que são proferidos em sua direção, tem 

seus próprios discursos questionados, na medida em que os outros também defendem 

suas opiniões como sendo superiores. É claro que, Platão sugere também nesse diálogo, 

como o faz nos demais, que Sócrates é um exímio possuidor de sabedoria, livre discurso 
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e boa vontade, diferente dos demais personagens do Górgias. Entretanto, Platão coloca 

suas elucubrações como ineficientes, principalmente diante de Cálicles, como já vimos. 

Após o desinteresse de Cálicles em manter a discussão, por não concordar com os 

apontamentos socráticos e deixar claro que só continuara o debate por causa de Górgias 

(506c5), que o havia impedido de sair do debate (497b), enceta um “monólogo”, no qual 

fará papel de inquiridor e inquirido. Monólogo este que, por acepção do próprio termo é 

o antônimo de diálogo, base da própria filosofia socrática. Concluímos assim, que 

apesar das várias tentativas de persuasão feitas por Sócrates e por seus interlocutores, 

Platão não utiliza neste diálogo os elementos que entendemos que ele mesmo apregoa 

como determinantes para uma persuasão profícua. Entretanto, como última tentativa de 

persuasão, Sócrates desenvolve um raciocínio com a ajuda de um mito, que servirá de 

plus ultra para a determinação de seu raciocínio até o encerramento do diálogo. É o que 

investigaremos a seguir. 
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4.1 – MITO COMO POSSIBILIDADE DE PERSUASÃO. 

 

 De acordo com Brisson (2014, p. 35), o termo “mito” vem de uma transcrição do 

grego antigoμῦθος. E nessa Grécia Antiga, o sentido de μῦθος passou por uma série de 

modificações, tendo o sentido do mito fixado de uma vez por todas por Platão. Será ele 

que utilizará o termo μῦθοςnum sentido não metafórico. Sob o seu olhar, o mito aparece 

como um discurso através do qual é passado tudo o que uma coletividade tem de 

compreensão sobre o seu passado – o que ela considera valoroso – transmitido 

oralmente através das gerações, que esse discurso tenha sido elaborado por um poeta ou 

não. Os mitos se mostram inverificáveis, ou mesmo infalseáveis, pois relatam sobre 

acontecimentos que se desenrolam em um passado longínquo, num período tão distante 

e indeterminado que, tanto os que proferem quanto os que ouvem não podem precisar. 

Por serem orais, os últimos que são explicitados são os que são considerados 

verdadeiros, pois não há garantia do que se perde ou se ganha a cada passagem. Brisson 

(2010, p. 51) argumenta que o que confere a potência ao mito é seu caráter universal, 

uma vez que, ele é dirigido a todos, desde a verde juventude. Assim, o mito é um 

poderoso instrumento adaptado para influir sobre as crenças e comportamento de todos 

os membros de uma comunidade. Compreende-se assim, que o mito é um forte 

instrumento de persuasãoao qual Platão, apesar de tecer-lhe crítica, não poderia 

prescindir dele
100

. Como o discurso do mito se mostra impossibilitado de estabelecer 

relação com os fatos aos quais narra, bem como não se permite intervir uma 

argumentação, se faz compreensível que seja posta de lado em detrimento dos discursos 

científicos e filosóficos, que são verificáveis e estão aptos a arguição.  

Todavia, o discurso filosófico também tem suas fraquezas. Justamente é o que 

percebemos no Górgias, que por via da argumentação filosófica, Sócrates se mostra 

impotente frente aos interlocutores. Na medida em que vai mudando de adversário, 
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Brisson (2010, p. 52) salienta que a filosofia e, por conseguinte Platão, como filósofo, não pode tomar 
como objeto de compreensão algo tão intermediário que é a alma, que não se faz nem sensível nem 
inteligível. Assim, tudo que tange a natureza da alma, cabe ao mito. Por isto mesmo, Platão apela tão 
frequentemente ao mito, até desenvolvendo alguns. Isto posto, ele vai se utilizar do mito em várias 
obras que procurem versar sobre um tema tão caro, a alma, ou o que acometa sobre ela. Ferro e 
Tavares (1995, p. 142) argumentam que, apesar de serem numerosos os textos platônicos que se 
referem a morte ou ao destino, os mitos fundamentais sobre o assunto, surgem, porém, no Górgias, no 
Fédon, na República e no Fedro. Especificamente no Górgias, procura-se mostrar, em resposta a Cálicles, 
que é melhor viver no Bem, dado que existirá, após a morte, um julgamento individualizado de acordo 
com erros e méritos.  
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Sócrates vai adaptando sua estratégia argumentativa, a fim de persuadir o novo 

interlocutor, contudo, o que vai ocorrendo no Górgias, é uma sucessão de fracassos, que 

colocam em xeque o poder de condução da filosofia, enquanto garantidora da verdade. 

Podemos inferir com isto que, Platão, no Górgias, foi preparando o caminho para o que 

ocorre a partir de 506c4 e finalmente em 523a, ou seja, um monólogo de Sócrates, que 

através do mito, lança uma última tentativa de persuasão
101

.Platão compreendia, de 

acordo com a nossa leitura e a de Brisson (2010, P. 53), que o mito era uma forma de 

persuadir a maioria das pessoas, em detrimento da filosofia, que é reservado à minoria e 

as melhores pessoas.   

Veremos, a partir de agora, como no Górgias, Sócrates, ao final da querela com 

os demais interlocutores, se vale do mito e, apesar disso, não logra êxito no intento 

persuasivo. 

No passo 522d9-e, Sócrates ainda está discutindo com Cálicles, que já se mostra 

reticente em relação ao debate, sobre a condição do sujeito que, incapaz de socorrer a si 

mesmo pelos discursos, pois está mais preocupado com a verdade que livrar sua vida. 

Entretanto, Sócrates afirma que se perder a sua vida em verdade, passando ao largo dos 

discursos lisonjeadores, ele não temerá a morte, uma vez que uma alma justa não teme 

chegar ao Hades. Assim, ele oferece um discurso para explicar à Cálicles como sucede 

uma alma justa chegar ao submundo. Por sua vez, Cálicles, demonstrando total 

desinteresse no âmbito da conversa, pede, de forma peremptória que Sócrates termine 

logo o que tem a dizer. Temos assim, o final da participação do último interlocutor de 

Sócrates no diálogo Górgias, saindo abruptamente e, deixando o final para o último 

lance socrático, a invocação do mito. Entretanto, como fica claro, Sócrates não admite 

proferir um mito, mas sim, um discurso:“Soc: Então escuta, como dizem, um belíssimo 

discurso, o qual tu, suponho, terás por um mito, embora eu o tenha por um discurso, 

pois as coisas que estou prestes a contar, eu as contarei como verdadeiras”. (523a1-4). 

Dodds (1980, p. 376-377) considera o mito platônico como um prolongamento do 

projeto filosófico no âmbito irracional. Nesse sentido, a narração deste mundo pós 

morte, que vem a seguir, se configuraria como discurso persuasivo embasado no logos, 
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 Se faz importante referendar que Sócrates, ao começar seu monólogo, pede à audiência que o 
supervisione: “*...] Farei a exposição do argumento, então, como me parecer melhor, mas se algum de 
vós achar que eu concordo comigo mesmo a respeito das coisas que não são o caso, será seu dever, 
então, tomar a palavra e refutar-me. *...+” 506a. Compreendemos assim que, apesar de se utilizar do 
mito como última forma de persuasão, ele pede que, se possível, argumentem sobre ele.    
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aja vista que ela seria a expressão por imagens de uma “verdadeira religião”, como o 

exposto por Platão nas Cartas VII: 

“Na verdade, é preciso crer sempre nas antigas e sacras 
palavras que nos revelam ser a alma imortal e que, quando libertada 
do corpo, vai a julgamento e paga com os maiores castigos. Por isso, 
há que considerar ser menos mal sofrer do que cometer, tanto os 
maiores erros, quanto injustiças *...+”. 335a. 

 

 Por reconhecer o seu discurso através do mito como verdadeiro, podemos 

perceber que Sócrates remete seu monólogo constantemente aos presentes, 

principalmente Cálicles, demonstrando seu intuito patente de persuasão. Ao final, 

Sócrates dirige-se à Cálicles, afirmando que este discurso que acabara de proferir se faz 

suficiente para exortar sobre a natureza da alma justa, bem como, o porquê deve-se 

sempre cultivar uma vida justa, inclusive no pós morte: 

“Então, tomemos como nosso guia este discurso que agora se 

revela a nós, discurso que nos indica que o melhor modo de vida é viver 

e morrer exercitando a justiça e o restante da virtude. Assim, sigamos 

este discurso e a ele exortemos os outros homens, e não aquele no qual 

acreditas e ao qual me exortas, pois ele não tem qualquer valor, 

Cálicles.”527e 

Nightingale (1995, p. 87) sugere que, o final da narrativa do mito por Sócrates, 

serve como um tipo de deus exmachina, procurando resolver os impasses não 

conseguidos pelos mortais,  ao perceber a postura socrática diante da falha em persuadir 

Cálicles e os demais. Entretanto, Cálicles permanece não convencido da postura que 

intui Sócrates, bem como os pensamentos socráticos permanecem os mesmos.  
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4. 2. DIÁLOGO SEM DIÁLOGO. 

 

 Ao lançarmos olhares atentos para o passo 457c-d, veremos o seguinte 

comentário de Sócrates, proferido à Górgias: 

“[...] não é fácil que os homens consigam encerrar seus 

encontros depois de terem definido entre si o assunto a respeito do qual 

intentam dialogar, aprendendo e ensinando mutualmente; pelo 

contrário, se houver controvérsia em algum ponto e um deles disser que 

o outro não diz de forma correta ou clara, eles se enfurecem e 

presumem que um discute com outro por malevolência, almejando antes 

a vitória do que investigar o que se propuseram a discutir; alguns 

inclusive se separam depois de darem cabo aos mais vergonhosos atos, 

e, em meio a ultrajes, falam e escutam um do outro coisas tais que até 

os ali presentes se enervam consigo mesmos, porque acharam digno 

ouvir homens como esses.”  

 No excerto acima, vemos Sócrates determinar que encetar um diálogo se faz 

tarefa difícil, uma vez que é bastante complicado encontrar homens que fujam da 

alcunha de meros debatedores com o fito de “vencer” uma querela argumentativa. No 

contexto que se segue, Sócrates evidencia que, apenas pelo método dialético, 

comportando um processo de refutação recíproca dos dialogadores, com o intuito de se 

chegar a um porto que eles concluam ser a verdade, pode-se organizar um diálogo 

profícuo entre as almas presentes. Entretanto, como o já percebemos, é mister durante 

todo o Górgias que os personagens estão indispostos a mudarem de opinião frente a 

qualquer altercação que se apresente, o que faz com que o processo dialético proposto 

por Sócrates nem aconteça. Assim, compreendemos que no Górgias, por não ter havido 

persuasão, tampouco, se houve diálogo, uma vez que os elementos que o instituem, a 

saber, a aceitação da refutação recíproca, a abertura de ideia e a benevolência. 

Entretanto, como sugere MacCoy, Sócrates, por ser um filósofo, argue que sempre que 

alguém chega a uma verdade aparentemente clara, deseja explorar o assunto ainda mais, 

tentando tornar a questão obscura novamente, a fim de encontrar uma compreensão 

mais profunda, ou descobrir que s visões de uma pessoa não são defensáveis
102

. 

Sócrates se apresenta assim, no princípio do diálogo como alguém que possui as 

características de uma boa parceria dialógica, uma vez que, se mostra aberto ao debate, 

como vemos em: 
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 É interessante perceber que, neste ínterim, Sócrates tem um tipo de prazer no desiquilíbrio e na 
aporia.  
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“Mas que tipo de homem sou eu? Aquele que se compraz em 

ser refutado quando não digo a verdade, e se compraz em refutar 

quando alguém não diz a verdade, e deveras aquele que não menos se 

compraz em ser refutado do que refutar; pois considero ser refutado 

precisamente um bem maior, tanto quanto se livrar do maior mal é um 

bem maior do que livrar alguém dele. Pois não há para o homem, julgo 

eu, tamanho mal quanto a opinião falsa sobre o assunto de nossa 

discussão. Se, então, também tu afirmares ser um homem desse tipo, 

continuemos a dialogar, contudo se achares que devemos deixá-la de 

lado, despeçamo-nos agora e encerramos a discussão!” 458a-b3. 

 Sócrates espera que Górgias goze de suas mesmas características para que o 

diálogo seja no campo da dialógica. Lopes (2011, p. 206, nota 32) aponta que aqui 

Platão distingue os dois tipos de diálogos: o filosófico, como vias da verdade, e o 

erístico, cujo intento é apenas vencer. De um lado, vemos a discussão proposta por 

Sócrates, como via de esclarecimento, e de outro, sua contrafação, via vitória e 

reconhecimento momentâneo. Ao se colocar como detentor de uma abertura para ser 

refutado, Sócrates espera que os demais se apresentem como tal. Todavia, essa suposta 

benevolência socrática não é suficiente para convencer seus interlocutores, pois, como 

vemos em vários passos do Górgias, seus próprios interlocutores afirmam que Sócrates 

faz afirmações com vias de vencer o discurso
103

.  

Com efeito, vemos no Górgias um exemplo de como se pode discutir, 

argumentar, expor as opiniões, sem que elas comuniquem o que pretendem para os 

interlocutores. Durante boa parte do texto, os personagens se lançam em debates 

verborrágicos, questionam as opiniões alheias, sem se mostrarem abertos a mudarem 

suas próprias. Polo e Sócrates parecem ter justamente esta dificuldade em se comunicar, 

uma vez que a visão que eles têm do mundo tem muito pouco em comum, como aponta 

MacCoy (2010, p. 107). O próprio Sócrates, depois de ter afirmado a Polo que sua 

intenção não era pôr em ridículo o seu mestre admite: “[...] aliás, da discussão 

precedente nada se esclareceu sobre o que ele pensa [...]”. 463a1-2. Ou seja, ele 

reconhece que ele e Górgias sequer haviam dialogado até ali. Que pode ser reforçado 

nos passos seguintes: “Gor: Não, por Zeus, Sócrates; nem mesmo eu compreendo tuas 

palavras; Soc: É plausível, Górgias, pois não falo ainda de modo claro [...]” 463d8-10.  
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 515b5: “Cal: Almejas a vitória, Sócrates!”; 504e3-7: “*...+ Pois bem, é provável que isso seja 
absolutamente necessário. Todavia, se tomarmos essa decisão, julgo que todos nós devamos almejar a 
vitória em saber o que é verdadeiro e o que é falso em relação ao que dizemos, pois é um bem comum a 
todos que isso se esclareça.”  
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Ao voltarmos ao passo 517c, perceberemos que, próximo ao final do diálogo, e 

reforçando que não houve diálogo nele, Sócrates põe em evidência que ele e Cálicles se 

portaram de forma ridícula, a partir do momento que se preocupara em discutir e não 

fizeram outra coisa a não ser ficar dando voltas no mesmo ponto ignorando-se 

reciprocamente. É interessante observar o apontamento de Casertano sobre o fato de o 

diálogo Górgias ser, paradoxalmente um não diálogo, apesar de justamente ter em seu 

cerne a retórica e a persuasão: “É um fato que no Górgias nos encontramos diante desta 

situação estranha: cada interlocutor está convencido de possuir a verdade, corre atrás da 

sua verdade e não se persuade, ou não se deixa persuadir, pela verdade do outro”. (2010, 

p. 83). Fica mais evidente agora, portanto, que o Górgias é a representação de uma 

batalha, como se apresenta desde o primeiro passo. Um conflito em que os adversários 

estão convencidos de possuir a verdade e o afirmam peremptoriamente, ridicularizando 

abertamente o discurso alheio. Uma batalha em que as refutações que cada um dirige ao 

discurso do outro não tem efeito, dado que a pessoa atingida não considera (Casertano 

2010, p. 84). No Górgias não há diálogo, de acordo com nossa leitura, em concordância 

com Casertano, há apenas uma contraposição de ideias de como se deve enxergar o 

mundo e, isto fica sobretudo evidenciado na última participação de Cálicles no diálogo 

(522e7), encerrando abruptamente sua participação, deixando Sócrates falando sozinho. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O diálogo Górgias apresenta uma série de nuanças que podem ser desveladas 

numa leitura acurada e ativa. Várias questões são postas no decorrer da obra, embora 

consideremos que o seu cerne é discutir sobre a retórica sofística. E como percebemos 

isso? A começar pelo contexto da obra, que era permeado por diatribes no cenário 

político de Atenas, encabeçado, principalmente por sofistas. Sendo assim, Platão estava 

atento ao estilo de argumentação empregado pelos retóricos. Ao desenvolver os 

personagens do diálogo, não foi à toa que escolhera Górgias, figura histórica, 

reconhecida por ser um dos grandes mestres da retórica sofística, para começar o 

diálogo com Sócrates sobre o cerne da retórica.  

 Observamos que o personagem Górgias, coadunado com seu contraparte 

histórico, certamente bastante conhecido por Platão, defende que a retórica é produtora 

de persuasão nos ambiente públicos e, faz parte da mais bela arte. Compreendemos que 

este é ponto inicial da ferrenha discussão que se desenvolve no diálogo em questão. 

Sócrates argumenta que são várias as artes que possuem a persuasão em seu cerne.  

 Dos personagens que debatem com Sócrates no diálogo, o que se apresenta logo, 

de forma abrupta e inconstante é o jovem Polo, discípulo de Górgias, que pretende 

defender seu mestre das questões levantadas por Sócrates. E quais as conclusões que 

chegamos ao estudar o debate entre estes dois personagens? Reconhecemos que Platão 

estabelece entre Sócrates e Polo um questionamento acerca da qualidade de arte 

atribuída à retórica. A construção da discussão entre os dois personagens é claramente 

dominada por Sócrates, que primeiramente estabelece que a retórica não é uma arte. 

Vemos com isto, que Sócrates estabelece um conceito de arte que se distancia dos 

demais personagens. Enquanto eles veem arte como uma parte da experiência, Sócrates 

estabelece que tem a técnica o artífice que tiver um domínio específico. Como a retórica 

defendida pelos seus interlocutores admite ter sucesso sobre os vários tipos de arte, mas 

sem possuir nada específico, Sócrates destitui a retórica de seu status albergado pelos 

outros.  

 Polo, em toda sua jovial impaciência passa a questionar a Sócrates sobre o que 

seria a retórica, senão uma arte? Vemos aqui que, Platão constrói seu ponto de vista 
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sobre a retórica dos sofistas e considera que ela não passa de pura prática produtora de 

lisonja, que não está preocupada com a verdade.  

 Ademais, compreendemos que o Górgias aproxima a filosofia da retórica, apesar 

de, num primeiro momento parecer que ambas são absolutamente opostas. Falamos 

sobre a persuasão. Numa leitura acurada do texto, percebemos que Sócrates incute a 

necessidade de uso da persuasão tanto na filosofia, que é motivada pela verdade, quanto 

na retórica, engajada em discurso erísticos. Estabelece assim, que há duas espécies de 

persuasão.  

 Instituídas as espécies de persuasão, a discussão com Polo se conflita mais 

ainda, até a chegada de Cálicles, e o tema muda para questões morais de convivência 

nas poleis, bem como a utilidade da filosofia. Entretanto, foi intuito deste trabalho 

versar sobretudo sobre a persuasão e seus mecanismos. 

 Então, levantamos o seguinte questionamento: é possível no diálogo Górgias 

determinar que há mecanismos que servem às duas espécies de persuasão? 

Compreendemos nos elementos dialógicos empregados pelos personagens que, 

paradoxalmente, neste diálogo em si, não ocorrem. Percebemos que Platão vai se 

preocupar se a filosofia também vai conseguir persuadir quem propõe. Nesse sentido, 

reconhecemos os elementos nodecorrer das discussões. 

 O primeiro elemento é o kairós, traduzido por nós como tempo oportuno e, que 

já era estudado à guisa do pensamento platônico e deve ocorrer para que quem pretende 

persuadir, possa reconhecer a hora e o tempo certo de falar ou calar-se. Entretanto, no 

Górgias, desde o primeiro passo, Platão destituiu seus personagens de kairós, sendo 

também o primeiro fator de insucesso do diálogo. 

 Em seguida, vimos que durante as querelas disputadas pelos vários personagens, 

Sócrates e, por conseguinte, Platão, institui que para que a verdade seja ali selada deve 

haver uma homologhia, um consenso entre as partes que dialogam. Acompanhamos 

todo o texto e percebemos que constantemente os personagens, e sobretudo Sócrates, 

passam a exigir constantemente o consenso do interlocutor. Vimos assim que, de acordo 

com nossa leitura, ancorada no próprio texto platônico e nos comentadores, estimular 

um consenso é um forte elemento de persuasão. Reconhecemos também que Platão 

colocara este elemento ausente na obra. 
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 E por último, vimos que um forte elemento que serve para corroborar a 

persuasão é o sentimento de philia, interpretado por nós por amizade. Almas que 

compartilham este sentimento são mais estimuladas a serem persuadidas. Durante 

leitura do texto, observamos que Platão estabelece a amizade como forte elemento, que 

passa inclusive a ser aduzida por vários interlocutores no Górgias, mas que na verdade, 

nenhum dele expõe verdadeiramente um sentimento de amizade. 

 Em seguida reconhecemos que há um elemento, este sim bastante presente na 

obra, que serve de impugnante para a ocorrência da persuasão: a recalcitrância. 

Sobretudo na pessoa de Cálicles. O estabelecimento deste elemento é um entrave, 

mesmo diante de todas as estratégias retóricas, tanto empregadas por sofistas, quanto a 

empregada por Sócrates, a saber, a filosofia. 

 Apesar de ser um diálogo rico em detalhes, versando sobre retórica e persuasão, 

argumentamos que o Górgias é um diálogo que não houve diálogo e apesar da última 

tentativa de Sócrates de encetar a persuasão através do mito, isto não logra êxito, na 

medida em que os demais interlocutores já estão aquém de tudo o que Sócrates falar. 

Enfim, apesar de considerar o Górgias um diálogo que fracassou diante da persuasão de 

seus personagens, atribuímos que o gênio de Platão o fez de forma consciente, para abrir 

espaço para o que viria a ser a verdadeira retórica, a filosofia. Reconhecemos assim, que 

o Górgias enceta a primeira preocupação patente de Platão em relação à Retórica, que 

será reforçada em seu Fedro, aqui todos os elementos estimuladores de persuasão 

percebidos por este trabalho lograrão êxito. 
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