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“Nichts in einem Platonischen Dialog,  

sei es auch scheinbar noch so lächerlich und unsinnig, 

 ist ohne Bedeutung.” 

– Martin Heidegger 

Vom Wesen der Wahrheit: zu Platons Höhlengleichnis und Theätet 
 

 

“Actually, any explanation, however esoteric, of a text  

is intended to be helpful for its understanding;  

and, provided the author is not a man of exceptional inability,  

the explanation is bound to be helpful.” 
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Persecution and the Art of Writing 

 

 

  



 

 

RESUMO 

 

Este trabalho examina a possibilidade de que Sócrates esteja atacando um homem 

de palha no Teeteto, 152a, quando explica o dito de Protágoras de que “o homem é 

a medida de todas as coisas” como sendo expressão de um relativismo vulgar que 

iguala o conhecimento à mera percepção. Parte da sugestão de Leo Strauss de que 

os grandes escritores do passado fizeram uso de uma técnica peculiar, que ele 

denomina metaforicamente de “escrita entre linhas”, visando defender suas ideias 

heterodoxas da perseguição política, enquanto expressam abertamente ideias 

conformadas às opiniões amplamente aceitas na sociedade. Busca demonstrar que 

a sugestão de Strauss é válida e que na maior parte da história da filosofia a escrita 

entre linhas foi aceita amplamente e só recentemente esquecida. Busca clarificar a 

sugestão de Strauss e extrair regras mínimas que possam orientar uma leitura do 

trecho citado do Teeteto. Considera ao final que uma leitura entre linhas do citado 

trecho pode indicar que a hipótese examinada está correta e sugere a chamada 

“digressão” (172c–177c) como ponto de partida para uma interpretação straussiana 

do diálogo como um todo. 
 

Palavras-chave: Ciência política. Escrita entre linhas. Exoterismo. Platão. Strauss, 

Leo, 1899-1973. Teeteto. 
  



 

 

ABSTRACT 

 

This work examines the possibility that Socrates is attacking a straw man in the 

Theaetetus, 152a, when he explains Protagoras's dictum that “man is the measure of 

all things” as embracing a vulgar form of relativism which takes knowledge as being 

merely perception. It begins with Leo Strauss’s suggestion that the great writers of 

the past made use of a peculiar technique, that he names metaphorically as “writing 

between the lines,” aiming to protect their heterodox views from political persecution 

while expressing openly other views that conform to generally accepted opinion. It 

seeks to demonstrate that Strauss’s suggestion is a valid one and that writing 

between the lines was recognized throughout most Philosophy’s history and only 

recently forgotten. It also seeks to clarify Strauss’s suggestion and identify a minimal 

set of rules to guide the reading of that Theaetetus’s passage. In the end, it considers 

that reading between the lines of the said passage can point to the conclusion that 

the examined hypothesis is correct and suggests the so called “Digression” (172c–

177c) as a starting point from where to begin a Straussian interpretation of the dialog 

as a whole. 
 

Keywords: Exotericism. Plato. Political Science. Strauss, Leo, 1899-1973. 

Theaetetus. Writing between the lines. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Este trabalho parte da presunção de que Platão escreve de maneira cifrada e 

de que, no Teeteto (152a e ss.), a versão da filosofia de Protágoras de Abdera que 

Sócrates apresenta não é condizente com a sabedoria do sofista, mas serve apenas 

para o consumo da “multidão”, para defender que, ao apresentar uma interpretação 

do dito de que “o homem é a medida de todas as coisas” (dito do homem-medida) 

como sendo uma defesa de um relativismo banal, Sócrates está atacando um 

homem de palha1, pois ele certamente não concordaria com uma interpretação 

simplista do pensamento de um homem sofisticado como Protágoras.  

 O argumento do trabalho se fundamenta na proposta interpretativa de Leo 

Strauss (1899–1973) de que os filósofos que compreendem a relação entre 

sociedade e filosofia escrevem de maneira cuidadosa, colocando “entre linhas” as 

ideias que realmente defendem, enquanto no texto compreensível por todos colocam 

as ideias socialmente aceitáveis. Os filósofos agiriam assim principalmente por medo 

da perseguição social, pois a filosofia e a sociedade estão sempre em conflito e falar 

abertamente sobre determinados assuntos colocaria em risco não apenas o filósofo, 

mas também a sociedade e a própria filosofia. 

 Strauss lembra que a Atenas do tempo em que Platão escrevia não era 

absolutamente segura para filósofos (o julgamento de Sócrates é exemplar nesse 

assunto) e nem é preciso recorrer a outras fontes além do próprio Platão para 

confirmar isso, pois ele se refere à questão em seus diálogos, de maneira 

particularmente extensa e explícita no Protágoras (316c–317c). Gilbert Ryle (1966) 

levanta e defende a hipótese de que as referências a um processo judicial na 

maioria dos diálogos platônicos se refiririam de forma velada a um processo sofrido 

pelo próprio Platão da parte dos poderosos de Atenas, o qual teria resultado no 

abandono forçado da prática dialética e, em consequência, dos diálogos erísticos. A 

possibilidade de que Platão esteja escrevendo entre linhas no Teeteto para evitar a 

perseguição é, portanto, plausível e merecedora de um exame. 

                                                 
1 Por “homem de palha”, considera-se aqui a falácia informal que consiste em apresentar a posição 
de um oponente de forma deliberadamente forjada para poder atacá-la e refutá-la facilmente como se 
estivesse atacando a posição do oponente (WALTON, 1996). Em português, também é conhecida 
como “falácia do espantalho”, mas esse é um termo equivocado. Um espantalho (em inglês, 
scarecrow) é um boneco que serve para imitar um homem e afugentar aves das plantações. Um 
homem de palha (em inglês, straw man) pode ou não servir de espantalho e nomeia a falácia por ser 
apenas um simulacro de um homem, incapaz de se defender quando atacado. 
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 Para desenvolver seu argumento, este trabalho está estruturado em três 

capítulos principais, além desta Introdução e das Considerações Finais. 

 O primeiro desses capítulos aborda o tema da “dupla doutrina”, ou a proposta 

de que os filósofos sempre se valeram, por motivos diversos, da prática de expor 

publicamente uma doutrina (exotérica), enquanto reservavam outra (esotérica) 

apenas para um público seleto. Essa ideia de que filósofos possuem doutrinas 

“secretas” que são passadas exclusivamente aos seus discípulos é antiga e pode 

ser traçada até os pré-socráticos. Em Platão, ela pode ser contemplada no próprio 

Teeteto (152c), quando Sócrates afirma que Protágoras certamente possui um 

discurso para a “multidão” e outro para os “iniciados” e, em seguida, sugere que ele 

próprio se comporta assim (155d–e). Esse capítulo faz um levantamento das 

discussões mais relevantes a respeito do tema, abordando diferentes compreensões 

sobre o sentido dos termos “exotérico” e “esotérico”, como a pitagórica, a de 

Schleiermacher e algumas mais recentes, como a da escola de Tübingen. Também 

busca diferenciar as práticas que constituem aquilo que se costuma chamar de 

“exoterismo” e “esoterismo”, ressaltando a relevância do primeiro para a 

interpretação de Platão. Em suma, esse capítulo visa fornecer um horizonte 

histórico-filosófico contra o qual é examinada a apresentação de Strauss da arte de 

escrever entre linhas. 

 O próximo capítulo examina a sugestão de Leo Strauss de que os grandes 

autores sempre recorreram à dupla doutrina, em vista do conflito entre filosofia e 

sociedade. Sua sugestão sobre a escrita entre linhas, embora tenha raízes nos 

trabalhos de Gotthold Ephraim Lessing (1729–1781) e, possivelmente, no de John 

Toland (1670–1722), é original. Original no sentido de que ele não está se filiando às 

tradições esotéricas discutidas no capítulo anterior, mas que chegou à sua 

descoberta pela leitura cuidadosa (thoughtful reading) de filósofos medievais, como 

al-Farabi e Maimônides, e de Espinosa. Essa leitura chamou sua atenção para o fato 

de que filósofos competentes muitas vezes cometem erros grosseiros, como 

contradições e ambiguidades, num padrão de escrita que não pode ser explicado 

somente como falta de atenção ou desleixo por parte do autor. Strauss considera o 

papel que o inconsciente pode exercer nos erros do autor, algo de que mesmo 

Schleiermacher (1998, p. 33) já estava ciente, mas está mais interessado nos erros 

propositais. Esses erros compõem um padrão de escrita que não aparece somente 

entre os filósofos antigos (Strauss se refere geralmente a “escritores” ou “autores”, 
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não apenas filósofos) ou que escreveram em regimes políticos autoritários, mas 

também em sociedades modernas e relativamente democráticas. Tais erros, 

concluiu ele, só poderiam ser intencionais e indicariam ao leitor cuidadoso que o 

autor partilharia de opiniões diversas daquelas imediatamente apreendidas. Agindo 

assim, o autor se protegeria da perseguição política, que se manifesta em formas 

que vão desde o ostracismo social (em sociedades mais livres) até a violência física 

e a morte (em regimes autoritários). Além da perseguição, outro motivo importante 

para essa maneira de escrever seria o treinamento dos jovens candidatos a 

filósofos, “as crias da raça” (STRAUSS, 1988, p. 36). Strauss chama essa arte de 

escrever de “escrita entre linhas” (writing between the lines). 

 Esse capítulo faz uma revisão de literatura que inclui trabalhos de Strauss 

sobre o tema (especialmente a coleção de ensaios Persecution and the Art of 

Writing2) e de comentadores contra ou a favor de sua sugestão e tem dois objetivos. 

O primeiro objetivo é estabelecer com certa precisão o que Strauss chama de 

“escrita entre linhas”, suas implicações (como o risco de atribuir nossas próprias 

ideias aos autores estudados), objeções feitas a essa sugestão e contra objeções. O 

segundo objetivo é tentar extrair da obra o esboço de um “método”, ou uma técnica 

de leitura straussiana, o qual possa ser aplicado na leitura de partes do Teeteto, no 

capítulo seguinte. 

A ideia aqui não é reduzir a sugestão de leitura straussiana a uma mera 

“técnica” ou método universal de interpretação, o que seria uma pretensão simplória 

e ignorante, absolutamente contrária ao entendimento de Strauss sobre seu próprio 

trabalho, mas estabelecer um mínimo de critérios a serem seguidos (no âmbito 

exclusivo deste trabalho) para se proceder a uma “leitura cuidadosa” de trechos 

escolhidos do diálogo Teeteto, em busca de identificar os indícios da presença de 

uma escrita entre linhas. 

O último desses capítulos trata de examinar o Teeteto, a partir os critérios 

definidos no capítulo anterior. Esse é um diálogo complexo, que se costuma dividir 

em várias partes para efeito de estudo, logo, não é pretensão deste trabalho fazer 

uma interpretação da obra inteira. Seu escopo está limitado ao passo 152a, onde 

Sócrates apresenta o dito do homem-medida de Protágoras de forma simplista, 

como expressão de um relativismo insustentável, e os passos seguintes que 

                                                 
2 Todas as traduções de obras estrangeiras listadas na língua original na Bibliografia são do autor 
desta dissertação, exceto onde indicado de outro modo. 



12 

contribuam para o seu estudo, além da digressão entre os passos 172c e 177c. 

Nesses trechos, Sócrates caracteriza a doutrina de Protágoras como sendo derivada 

da ideia do fluxo contínuo de Heráclito e interpreta o dito do homem-medida como 

sendo uma defesa do relativismo vulgar ou de um subjetivismo, como foi 

compreendido por comentadores como Aristóteles e Sexto Empírico. 

Simplificadamente, ao dizer que o homem é a medida de todas as coisas, 

Protágoras estaria afirmando que cada coisa é para cada homem como a ele lhe 

parecer e, assim, a verdade seria múltipla, o que implicaria afinal em que a 

contradição seria possível. Algo poderia ser frio e quente ao mesmo tempo, ou até 

existir e não existir ao mesmo tempo. Uma tal doutrina, como outros afirmaram, 

traria em si mesma sua própria contradição, ou seja, a autorrefutação. 

 Protágoras é um personagem importante nos diálogos platônicos, sendo 

citado de forma relevante e assumindo destaque como adversário de Sócrates no 

Protágoras e no Teeteto (embora nesse ele não esteja presente e suas ideias sejam 

apresentadas, objetadas e contra objetadas pelo próprio Sócrates). De uma maneira 

geral, Platão é respeitoso com Protágoras, o descreve como sábio e, contrariando 

testemunhos posteriores sobre a sua expulsão de Atenas e morte durante a fuga, 

relata que ele morreu velho e respeitado (Meno, 91e). No diálogo Protágoras, por 

vezes o sofista recebe um tratamento melhor do que o próprio Sócrates e é difícil 

acreditar que um sábio (Sócrates afirma explicitamente no Teeteto, 152b) possa 

“falar bobagens”. Afirmar uma doutrina que poderia ser claramente autorrefutável 

seria, em resumo, “falar bobagens” e Protágoras certamente não o faria. 

 Aplicando a sugestão de Strauss ao Teeteto, esse capítulo busca elementos 

que indiquem que Sócrates está atacando um homem de palha ao apresentar a 

doutrina protagórica como simplesmente “relativista”. Alguns desses elementos, 

como a sugestão de que Protágoras possui uma doutrina exotérica e outra esotérica, 

está explícita no próprio diálogo. Outros elementos que apoiam a sugestão de 

Strauss podem ser encontrados não só no Teeteto como em outros diálogos, 

notadamente no Protágoras, 317b–c, onde o sofista explica a Sócrates que muitos 

sábios antes dele ocultavam-se em outros ofícios por medo da perseguição dos 

poderosos, pois nenhuma cidade poderosa gostaria que pessoas estranhas viessem 

a corromper sua juventude com ideias heterodoxas. 

 O objetivo geral deste trabalho é investigar a possibilidade de uma escrita 

entre linhas (no sentido straussiano) no diálogo Teeteto, demonstrando de maneira 
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razoável que Platão não concorda necessariamente com a tese socrática (no 

contexto do diálogo) de que Protágoras propõe um relativismo insustentável com o 

seu dito do homem-medida. Essa seria somente a doutrina conveniente (exotérica) 

escrita para a “multidão”, enquanto o ensinamento reservado (esotérico) de Platão 

deve ser buscado numa leitura cuidadosa da obra. Ao final se considera a 

possibilidade de que a busca desse ensinamento esotérico do diálogo deva ser 

realizada a partir do seu centro, na chamada “digressão” (172c–177c). 
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2. A DUPLA DOUTRINA 

 A sugestão de que filósofos antigos ou modernos possuíram ou possuem uma 

dupla doutrina, com um ensinamento voltado para o público em geral e outro 

reservado para seus discípulos, sempre provoca controvérsia3. As duas partes 

dessa dupla doutrina, conhecidas geralmente pelos nomes de “exotérica” e 

“esotérica”, representariam a primeira um discurso externo ou exterior, voltado para 

a multidão, e a segunda um discurso interno ou interior, voltado para um público 

seleto, educado, capaz de uma compreensão mais profunda ou filosófica. 

Os motivos para essa duplicação das doutrinas seriam variados e 

interligados, mas entre os mais citados por historiadores do assunto estão a 

consciência do perigo que certas ideias podem oferecer à ordem social, o 

treinamento dos jovens filósofos, a preservação do conhecimento dentro de uma 

elite, a conquista e manutenção do poder e, principalmente, o medo da perseguição 

política. São interligados porque todos giram em torno da relação entre 

conhecimento e poder.  

Essa ideia de que alguns pensadores possuam uma dupla doutrina não é 

exclusiva da filosofia. Grupos religiosos e políticos também teriam se valido, ao 

longo da história, do recurso de professar uma crença pública e outra privada 

(TOLAND, 1720, p. 72–73), visando manter a multidão alheia às suas crenças 

privadas, consideradas por eles como as verdadeiras; suas crenças públicas seriam 

apenas opiniões, ou aparências de verdades, que não colocariam em risco a ordem 

social. 

 No caso específico da filosofia, a sugestão da dupla doutrina levanta também 

uma questão moral: sendo o filósofo um estudioso da verdade das coisas, como 

poderia ele professar ideias em que não acredita para a maioria da população e 

reservar seu conhecimento verdadeiro para uma elite? Afinal, o discurso exotérico 

não seria mais do que uma aparência de verdade — ou seja, uma falsidade — 

destinada a ocultar a verdade da multidão. Antes de se examinar o assunto e 

abordar esse problema, é preciso examinar os conceitos envolvidos. 
 

 

                                                 
3 Ver BAGLEY, 1992, p. 231; BRISSON, 2003, p. 55–59; HOWSE, 1999, p. 60; KRAUT, 1999, p. 27–
29; STRAUSS, 1986, p. 51–52, 1988, p. 26–29. 
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2.1. Os conceitos de exotérico e esotérico 

 A distinção entre os ensinamentos exotérico e esotérico é tratada de forma 

extensiva pela primeira vez no “Clidophorus”, uma dissertação sobre a questão da 

dupla doutrina que faz parte do livro Tetradymus, de John Toland4. Nela, o autor 

oferece uma definição dos termos “exotérico” e “esotérico” como “externo/público” e 

“interno/secreto” já no subtítulo do trabalho (TOLAND, 1720, p. 62, tradução nossa): 
 

Clidophorus5 ou da filosofia exotérica e esotérica, isto é, da doutrina externa 
e interna dos antigos: uma aberta e pública, acomodada aos preconceitos 
populares e às religiões estabelecidas pela lei; a outra privada e secreta, na 
qual, aos poucos capazes e distintos, era ensinada a verdade real despida 
de todos os disfarces. 

 
Essa definição é reproduzida de modo resumido pela Enciclopédia de Diderot, citada 

por Arthur Melzer (2014, p. xi, tradução nossa): 
 

EXOTÉRICO e ESOTÉRICO, adj. (História da Filosofia): A primeira dessas 
palavras significa exterior, a segunda, interior. Os antigos filósofos tinham 
uma dupla doutrina; uma externa, pública ou exotérica; a outra interna, 
secreta ou esotérica. 

 
Pela semelhança entre as definições no “Clidophorus” e na Enciclopédia, essa 

publicada em 1750, é possível que a definição da segunda tenha de fato se 

originado na obra de Toland, que foi publicada trinta anos antes. Além disso, Melzer 

(p. 13) observa que o autor do verbete da Enciclopédia, Samuel Formey (jornalista, 

editor e popularizador da filosofia de Wolff na França), “parece não ver necessidade 

— e realmente não faz nenhum esforço — para arregimentar provas para sua 

assertiva”, como se os termos já fossem bastante conhecidos e aceitos amplamente 

no tempo da publicação. 

 Toland não se refere especificamente à origem dos dois termos, mas remete 

ambos a Clemente de Alexandria (c. 150–c. 215) e Aulo Gélio (c. 125–c. 180). 

Clemente efetivamente usa os dois termos: “Os aristotélicos afirmam que, dos seus 

escritos, alguns realmente são esotéricos, enquanto outros são vulgares e 

exotéricos”. Já Aulo Gélio não usa o termo “esotérico” ao relatar que “dos livros e 

                                                 
4 John Toland (1670–1722) foi um filósofo e livre-pensador irlandês, considerado um dos polemistas 
centrais do chamado “Iluminismo Radical” e defensor do whiggismo. Para um estudo sobre seus 
escritos públicos e clandestinos, assim como sobre o “Clidophorus”, V. CHAMPION, 1999. 
 
5 Toland não esclarece a razão do nome “Clidophorus”. Possivelmente, trata-se da latinização da 
palavra grega kleidoforéô, “ter/possuir/portar chaves” (LIDDELL; SCOTT; JONES, 2016). Essa 
possibilidade encontra apoio no parágrafo onde Toland (1720, p. 76) se refere à “chave” que poderia 
abrir uma passagem para o sentido secreto do texto de Heráclito. 
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das artes que o filósofo Aristóteles [...] fornecia aos seus discípulos, havia dois tipos. 

Uns ele chamava de exotéricos, outros acroáticos” (1720, p. 74). De fato, o termo 

“esotérico” não era usado antes de meados do segundo século da Era Cristã, tendo 

sido cunhado por um contemporâneo de Aulo Gélio, Luciano de Samósata (c. 125–c. 

181), na peça Filosofias em leilão, onde Zeus coloca à venda diversas doutrinas 

filosóficas e Hermes, o pregoeiro, trata do peripatético como um tipo duplo, que por 

fora parece uma pessoa e por dentro outra (LUCIANO, 2013, p. 175): 
 

ZEUS — Não percas tempo. Chama outro... o Peripatético. 
HERMES — É contigo que estou a falar, o belo, o ricaço... [Aos 
compradores] Vamos, comprem o mais inteligente de todos, o que sabe 
absolutamente tudo. 
COMPRADOR — Que espécie de tipo é ele? 
HERMES — É moderado, tem bom feitio, bem adaptado ao seu modo de 
vida e — o mais importante de tudo — [um tipo] duplo. 
COMPRADOR — Como é isso? 
HERMES — Por fora, aparece como uma [determinada] pessoa, mas por 
dentro parece outra. Portanto, se o comprares, lembra-te de tratá-lo ora por 
exotérico, ora por esotérico. 

 

Paul J. Bagley (1992, p. 232, n. 5) observa que, ao cunhar o termo “esotérico”, 

Luciano estava “aplicando o antônimo apropriado ao termo [aristotélico] aceito 

‘exotérico’”. Esse paralelismo entre os termos é importante não apenas do ponto de 

vista da morfologia, mas também da semântica. “Acroático”, também chamado 

“acroamático”, vem do grego akroasthai, “escutar”, e se refere mais propriamente às 

doutrinas que eram supostamente transmitidas aos discípulos apenas de forma oral. 

É, portanto, um termo inadequado para se aplicar, por exemplo, a livros, como o faz 

Aulo Gélio na citação acima. 
 

2.2. As práticas esotéricas na Antiguidade 

 Os conceitos de exotérico e esotérico se mantiveram na modernidade 

conforme definidos por Toland, pelo menos até o seu “esquecimento”, a partir do 

século XIX6, mas desde a Antiguidade eles eram usados de forma ambígua, 

nomeando uma série de práticas de ensino e transmissão de segredos que ia de 

ocultistas e cabalistas a místicos e poetas (BAGLEY, 1992, p. 231). 

 Toland (1720, p. 81) se posiciona como historiador da filosofia, o que sugere 

um distanciamento científico das ideias expostas, assim como o faz al-Farabi 

                                                 
6 Sobre a aceitação da distinção entre exotérico e esotérico até o séc. XIX e seu posterior 
“esquecimento”, ver MELZER, 2014, p. 96–97, STRAUSS, 1988, p. 29, 1986, p. 52. 
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(STRAUSS, 1988, p. 14) e Strauss (p. 29). Apesar disso, ele preambula seu trabalho 

(TOLAND, 1720, p. 63–65) fazendo uma explanação sobre a diferença entre “saber 

a verdade” e “contar a verdade para os outros” e assumindo indiretamente uma 

posição a favor da “verdade”. Partindo da presunção de que o homem geralmente 

age por interesse e coloca seu amor pelas coisas materiais acima do seu amor pela 

sabedoria, Toland explica por que muitos admiram o conhecimento da verdade, mas 

poucos praticam a arte de contá-la. Conhecendo essa inclinação humana, os 

poderosos se valem da mentira como uma forma de adquirir poder e riqueza, 

ostentando “um conhecimento superior e sobrenatural, não sujeito às regras da 

crítica, nem objeto próprio do entendimento” e tirando proveito da incapacidade de 

reflexão das pessoas comuns (p. 64). Mentir em nome do bem público se torna 

permitido para os poderosos que, aproveitando a superstição do vulgo, se fingem 

portadores de uma vontade divina e impõem sobre todos os outros leis penais que 

atendem apenas a seus próprios interesses. A divulgação da verdade fica então 

comprometida e aquele que ousar propagá-la o faz sob o risco de perder a própria 

vida, ou ao menos sua honra e seu emprego (p. 65–66, tradução nossa): 
 

Os filósofos e outros benfeitores da humanidade, na maioria das nações, 
foram constrangidos por essa tirania sagrada a fazer uso de uma dupla 
doutrina; uma popular, acomodada aos preconceitos do vulgo e às religiões 
ou costumes herdados; a outra filosófica, conformável à natureza das coisas 
e, consequentemente, à verdade, a qual, a portas fechadas e sob outras 
precauções, eles comunicavam unicamente a amigos de conhecida 
probidade, prudência e capacidade. 

 

Ou seja, foi para poder proteger a difusão da verdade que os filósofos adotaram a 

distinção entre as doutrinas. Para sustentar sua tese, Toland recorre a uma extensa 

revisão de literatura, instruído pelos critérios interpretativos disponíveis em sua 

época. 

 O primeiro filósofo que a história registra como tendo feito uso da distinção 

exotérico/esotérico é Parmênides, que “estava inquestionavelmente certo ao afirmar 

que existem dois tipos de filosofia, uma de acordo com a verdade, a outra de acordo 

com a opinião” (p. 69). Toland admite que esse fragmento pré-socrático, que ele usa 

como epígrafe do “Clidophorus”, também pode ser interpretado como tratando da 

falsidade e da incerteza dos sentidos em contraposição com a verdade que só o 

exame da razão pode oferecer; “dos sentidos emergindo a opinião, da razão, 

demonstração”; os preconceitos do vulgo “amontoados na primeira”, seguindo a 
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“mera aparência das coisas”; os axiomas dos sábios na segunda, pois esses 

“consideram as coisas como elas são em si mesmas” (p. 69–70). Mas adverte que 

não é essa a filosofia dupla de que ele próprio trata e nem era essa a intenção de 

Parmênides. Toland prefere seguir a leitura de João Filopono (c. 490–c. 570), 

filólogo e comentador de Aristóteles, que assegurava que Parmênides dizia em seus 

livros exotéricos que o princípio de todas as coisas era o fogo e a água, “como se 

reconhecesse que o mundo havia sido criado”, mas em seus livros esotéricos dizia 

que o universo era uno, infinito e imutável (p. 70). Isso seria uma contradição, pois o 

que não é criado, por necessidade, não tem princípio. Para Toland — talvez 

seguindo o comentário de Sócrates de que é improvável que um homem sábio fale 

tolices —, o que existe aí é não só a distinção entre exotérico e esotérico, como 

também um exemplo dela: “um princípio das coisas, exotericamente, mas, 

esotericamente, a eternidade e a incorruptibilidade do Universo” (p. 70). 

 Também os egípcios, “que eram os mais sábios dos mortais”, possuíam uma 

“dupla doutrina: uma secreta e, a esse respeito, sagrada, e a outra popular e, 

consequentemente, vulgar” (p. 70). Como exemplo dessa dupla doutrina, havia toda 

a parafernália de letras, hieróglifos, formas, enigmas, fábulas e símbolos sagrados 

usados por eles, assim como a fama de sua filosofia, espalhada por todos os cantos 

e, como diz Toland, citando Plutarco, 
 
ocultando coisas sob a aparência de fábulas [...] e em discursos que 
continham indicações e argumentos obscuros da verdade, os quais eles 
mesmos declaram expressamente ao colocar esfinges defronte a maioria 
dos seus templos, insinuando assim que sua doutrina com relação às coisas 
sagradas consiste num tipo de sabedoria que é planejadamente perplexa e 
jaz escondida sob estudados véus (p. 70, tradução nossa). 

 

À primeira vista, essas fábulas, monumentos e outros dispositivos citados como 

sinais de uma mensagem velada são característicos de um tipo de doutrina esotérica 

que coloca ênfase no secreto. A “dupla doutrina” egípcia, portanto, se expressa por 

meio de símbolos que só são conhecidos por uns poucos iniciados em seus 

segredos. Isso é evidente no exemplo da deusa Minerva (identificada pelos egípcios 

com Ísis), que era conhecida pelo vulgo como tendo sido uma rainha, de quem “eles 

conheciam mil fábulas diferentes”, mas, para os filósofos — que sustentavam que o 

universo era o deus principal, o ser supremo, e que ninguém podia enxergar além da 

superfície da natureza —, ela simbolizava “a natureza de todas as coisas” (p. 71). 

Essa versão simbólica, porém, só era revelada aos iniciados; passar por ritos 
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iniciatórios era uma condição para se fazer parte dos poucos a ter acesso aos 

conhecimentos secretos. Pitágoras, por exemplo, teria aceitado ser circuncidado 

para poder receber dos sacerdotes e profetas o verdadeiro sentido da sua doutrina 

mística (p. 71–72). 

 Essa maneira dupla de ensinar também era comum entre outros povos 

orientais, além dos egípcios, como os “etíopes, babilônios, brâmanes antigos e 

modernos, sírios, persas e todo o resto, principalmente os instruídos por Zaratustra” 

(p. 72). A forma como esses povos, além de druidas bretões e gauleses, etruscos, 

chineses, siameses e indianos, transmitiam seus “mistérios ou doutrinas secretas” 

apenas para iniciados era tão notória “que ninguém poderia negá-la” (p. 72). O 

mesmo podia ser dito dos pitagóricos, de quem os aristotélicos haviam tomado 

emprestado a ideia dos ensinamentos acroáticos. 

Com relação aos pitagóricos, é de notar-se que eles são caracterizados como 

divididos em dois grupos: os “ouvintes”, exotéricos, e os “matemáticos”, esotéricos, 

que podiam ser chamados de “ouvintes externos e internos” (p. 72). Aos esotéricos, 

tudo poderia ser declarado de forma clara e ampla — desde que sem testemunhas 

—, enquanto para os exotéricos tudo seria dito “de forma perplexa, obscura e 

enigmática”, exceção feita aos assuntos populares e vulgares (p. 72–73). É digno de 

nota porque a distinção entre o exotérico e o esotérico nesse caso se dá pela 

separação dos discípulos, distinção que servirá para diferenciar esse tipo de prática 

de outros. 
 

2.3. Exoterismo versus esoterismo 

Como exposto na seção anterior, alguns ensinamentos esotéricos são 

transmitidos apenas para determinados públicos, às vezes de forma exclusivamente 

oral e/ou somente a candidatos selecionados em rituais de iniciação. Com base 

nessas características, é possível distinguir-se dois tipos diferentes de práticas 

esotéricas. 

O primeiro tipo, que pode ser chamado propriamente de “esoterismo”7, é 

aquele onde o ensinamento privado é transmitido para um grupo seleto de pessoas 

                                                 
7 No “Clidophorus” Toland não usa os termos “esoterism” ou “esotericism”. Uma pesquisa no banco 
de dados Ngram Viewer (GOOGLE BOOKS, 2016) revela que ambos os termos começam a aparecer 
na literatura em língua inglesa por volta de 1840, com o termo “esotericism” tornando-se mais comum 
a partir de 1880 e se destacando significativamente a partir dos anos 1980. Em português, o termo 
“esoterismo” foi registrado pela primeira vez em 1873 (HOUAISS, A.; VILLAR, M. S., 2009). 
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por meio de uma separação física entre esse grupo e a multidão, enquanto o 

ensinamento público é transmitido abertamente, para todos. Por separação “física” 

entenda-se o isolamento espacial, o uso do ensinamento oral ou o acesso restrito a 

documentos escritos. Essa parece ser a característica da distinção entre o exotérico 

e o acroático dos aristotélicos. Toland diz, a partir de Aulo Gélio, que os 

ensinamentos exotéricos envolviam assuntos tais como estudos retóricos e negócios 

políticos e eram ministrados por Aristóteles à tarde, para “todos os seus discípulos, 

sem distinção, e mesmo àqueles do povo que se interessassem”; já os acroáticos, 

relativos à contemplação da natureza, eram explicados no Liceu, pela manhã, 

apenas a alguns discípulos escolhidos com cuidado (p. 74). As tradições dos órficos 

e eleusinos também são exemplos de transmissão de ensinamentos secretos 

exclusivamente a discípulos que cumprissem determinados ritos iniciatórios, ou seja, 

a um público separado (BAGLEY, 1992, p. 231), o que parece ser o caso geral das 

seitas místicas, religiosas ou assemelhadas, como a franco-maçonaria e as 

sociedades pitagóricas8.  

A separação dos grupos de alunos de Aristóteles não seria, porém, a única 

forma dele selecionar o público de seu discurso. O próprio conteúdo dos livros 

também conteria uma dupla doutrina. A respeito dessa possibilidade há uma 

anedota em que Alexandre Magno teria reclamado em uma carta a Aristóteles sobre 

esse estar popularizando o seu ensinamento acroático ao publicá-lo em livros, ao 

que Aristóteles respondera, “saiba que eles não estão publicados nem inéditos, pois 

só serão inteligíveis para aqueles que são meus ouvintes” (TOLAND, 1720, p. 74). 

Sendo verdade, esse episódio apoiaria a ideia de uma chave de decifração que seria 

passada apenas de forma oral (acroática) a alguns discípulos escolhidos, mas 

Werner Jaeger (1946, p. 45) descarta essa anedota como sendo proveniente de 

cartas forjadas. Ele prefere aceitar o ceticismo da crítica moderna e considerar essa 
                                                                                                                                                      
 
8 Thomas Szlezák (2005, p. 179–182) procura diferenciar a retenção de informação dessas religiões 
de mistérios da praticada por Platão, pondo aquela em uma categoria diferente, a “observância do 
segredo”. A diferença fundamental entre esoterismo e observância do segredo seria que a segunda 
estaria relacionada ao ao sujeito, possuidor do conhecimento; “quem profana o saber que dá 
privilégio é [...] destruidor do poder da seita” e por isso passível de sanções por parte de seus 
membros e das divindades; já o primeiro, é relacionado ao objeto, o conhecimento, e a restrição na 
transmissão do saber é motivada unicamente pelo desejo de que os discípulos recebam o 
conhecimento mais elevado somente após ter dominado o mais simples e preparatório. Sua infração 
não expõe o indiscreto “a nenhum tipo de sanção, nem prejudica a comunidade” mas apenas a 
filosofia. Essa segunda parte do raciocínio de Szlezák, de gênese schleiermacheriana, não é 
subscrita por Strauss, que vê no conflito da filosofia com a sociedade e na perseguição decorrente da 
indiscrição uma das principais razões do esoterismo. 
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distinção entre uma doutrina aristotélica exotérica diferente de uma esotérica como 

uma invenção posterior, do neopitagorismo.  

De fato, quando a própria obra de Aristóteles menciona os discursos 

exotéricos (Ética a Eudemo, 1217b 20–25 e 1218b 34, e Política, 1278b 30), o faz 

como se se tratassem de obras separadas, mas de nenhum modo radicalmente 

diferentes. O mais provável é que a obra “exotérica” a que Aristóteles se refere 

sejam seus diálogos, obras de juventude, dos quais restaram uns poucos 

fragmentos que parecem comprovar que se havia diferenças doutrinárias entre eles 

e os tratados, era apenas em consequência do amadurecimento da filosofia 

aristotélica e de seu distanciamento de Platão e não pela existência de dois 

ensinamentos — um falso, outro verdadeiro —, como alguns defenderam (JAEGER, 

1946, p. 44–49). Assim, a distinção entre exotérico e esotérico em Aristóteles se 

restringiria no máximo a formas diferentes de apresentação de uma mesma doutrina 

(BAGLEY, 1992, p. 232). Seja de uma maneira seja de outra, haveria aqui também 

uma forma de separar fisicamente os grupos a receber o ensinamento: os dois tipos 

de livros, uns apresentando diálogos, outros, tratados, ainda que estes sejam 

apenas coletâneas de notas de aulas. 

O segundo tipo de prática, que apenas pode ser chamado de “esoterismo” em 

sentido amplo, é aquele em que os dois ensinamentos são transmitidos 

abertamente, para toda a multidão, mas o ensinamento esotérico é trabalhado de tal 

forma que apenas o grupo seleto daqueles que estão preparados para tal irá 

compreendê-lo. Esse tipo de esoterismo deve ser propriamente chamado de 

“exoterismo”, pois sua característica principal é o discurso aberto, exterior. Todo 

discurso publicado em livros deveria, por isso, ser considerado como exotérico. 

“Escritos são naturalmente acessíveis a todos que saibam ler” e, portanto, todos os 

escritos de um filósofo que escolha esse tipo de esoterismo “teriam que ser, 

estritamente falando, exotéricos” (STRAUSS, 1988, p. 35); Platão parece concordar, 

quando Sócrates diz que “uma vez escrito, um discurso chega a toda a parte, tanto 

aos que o entendem como aos que não podem compreendê-lo” (Fedro, 275d–e). Se 

algo está publicado em forma escrita, mesmo que seu público pretendido seja 

restrito, está, em tese, disponível a qualquer pessoa letrada, como Strauss reitera: 

“Dificilmente será necessário afirmar explicitamente que mesmo os livros esotéricos 

não são esotéricos estritamente falando, mas meramente mais esotéricos que os 

livros exotéricos” (STRAUSS, 1988, p. 111, n. 45).  
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O exoterismo se vale de dispositivos literários diversos, como contradições e 

ambiguidades, para apresentar a verdade de uma maneira que seja acessível a 

todos os leitores em qualquer tempo e lugar, mas compreensível apenas para 

aqueles leitores cuidadosos que estejam preparados para decifrá-la (HOWSE, 1999, 

p. 61). Essa decifração não depende, porém, de alguma chave secreta passada 

entre discípulos iniciados, mas da leitura cuidadosa e atenta do texto e da correta 

compreensão das indicações dadas pelo autor. Essas indicações exprimem bem a 

diferença entre o exoterismo e o esoterismo, pois se nesse o autor procura ocultar 

seu ensinamento de todos os não iniciados, naquele é essencial que o autor indique 

aos seus potenciais intérpretes que ele está escrevendo exotericamente. Talvez 

aquilo que Plutarco descreve a respeito dos egípcios (V. p. 18 acima) se refira a 

esse tipo de prática, pois não há sentido em se fazer “declarações expressas” ou 

“insinuações” de que há algo oculto “sob estudados véus” se o autor não pretende 

que alguém busque esse algo. 

Schleiermacher (2002, p. 38) oferece, involuntariamente, uma boa imagem 

para o exoterismo ao criticar a sugestão de Platão ter-se utilizado do esoterismo 

para reservar sua verdadeira doutrina. Ele comenta que seria desnecessário a 

Platão um conluio pueril onde os discípulos se deleitassem “em proferir em voz alta, 

a portas fechadas”, aquilo que poderia muito bem ser dito de portas abertas, “em 

uma voz mais baixa”. É possível que Platão tenha feito exatamente o que 

Schleiermacher diz que ele poderia fazer, se se tomar a imagem das “portas 

abertas” como os escritos de Platão e a imagem da “voz mais baixa” como sendo o 

ensinamento esotérico veiculado neles. O ensinamento exotérico, edificante, nesse 

caso, seria a “voz alta”. Pois é disso principalmente que trata o exoterismo: dizer 

abertamente em voz alta as opiniões convenientes, que a multidão pode ouvir sem 

que aquele que as profere e/ou a sociedade corram risco, e, em voz mais baixa, mas 

ainda abertamente, as verdades inconvenientes e perigosas. 

A partir dessa distinção entre exoterismo e esoterismo, pode-se deduzir então 

quatro tipos de práticas literárias esoteristas relacionadas entre si: as escritas 

exotérica e esotérica, e as leituras exotérica e esotérica. 

Com relação às escritas, a exotérica abrangeria os documentos publicados, 

isto é, tornados acessíveis à multidão. Nesses documentos, um ensinamento 

público, edificante, conveniente à sociedade e imediatamente compreensível 

ocultaria um outro, secreto, perigoso, inconveniente, compreensível apenas por 
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aqueles capazes de entender as indicações dadas pelo autor e de ler entre linhas. A 

escrita esotérica seria caracterizada pela reserva, pela retenção dos documentos 

nas mãos daqueles especialmente designados para guardá-los. Esses documentos 

só seriam dados a conhecer àqueles discípulos que cumprissem determinados ritos, 

comprovando sua capacidade de acessá-los (iniciados). Outro modo de retenção do 

ensinamento seria a escrita em código, cuja chave decifratória só seria passada aos 

iniciados, por exemplo, de forma oral. Nesse último caso, ainda que os documentos 

vazassem para o público, seus leitores seriam incapazes de acessar os 

conhecimentos secretos. 

Quanto às leituras, a exotérica diz respeito à leitura superficial feita pela 

multidão, pelo leitor comum, incapaz de ir além das opiniões explicitamente postas 

no texto. Esse público é o alvo do ensinamento edificante contido nos textos 

exotéricos. A esotérica diz respeito à leitura cuidadosa feita pelo leitor treinado, 

capaz de ler entre linhas, de uma compreensão filosófica. São os poucos leitores 

desse tipo, com potencial para desenvolver-se filosoficamente, que são o público-

alvo do ensinamento esotérico contido nos textos exotéricos. 

No caso da escrita esotérica, não há como se falar numa distinção entre 

leituras, pois nela o acesso ao ensinamento é dado e não buscado ativamente pelo 

leitor. O iniciado recebe ou não o documento ou sua chave decifratória, dependendo 

de estar preparado ou não para isso. Apenas no caso da escrita exotérica, o autor 

deseja que o potencial filósofo, em qualquer tempo e lugar, possa estudar de perto o 

seu texto e, compreendendo suas indicações, encontrar o seu ensinamento 

inconveniente. A escrita esotérica, caso exista, é irrelevante para os não iniciados, 

pois pouco ou nada de seus segredos vem a público, “sendo essa a razão da 

obscuridade, ou melhor, da perda quase total, da filosofia pitagórica” (TOLAND, 

1720, p. 73). É possível concluir, portanto, que apenas a investigação do exoterismo 

pode nos oferecer uma oportunidade de alcançar e compreender o pensamento dos 

grandes autores, como Platão. 
 

2.4. Platão e exoterismo 

 A controvérsia sobre a dupla doutrina torna-se mais evidente quando se 

discute a possibilidade de Platão ter se utilizado de um discurso exotérico e outro 

esotérico em seus ensinamentos. Platão é paradigmático quando se trata da filosofia 

ocidental, sendo considerado seu fundador, juntamente com Aristóteles, ao 
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estabelecer as bases do que seria a metafísica. Acreditar que o discurso expresso 

em seus diálogos não representa o seu pensamento verdadeiro mas que é apenas 

um disfarce feito de opiniões e mentiras nobres pode soar quase como uma 

“heresia”. O problema moral do filósofo mentir para a maioria do seu público ganha, 

portanto, proporções maiores no caso de Platão. Por esse e outros motivos, o 

exoterismo platônico é visto pela tradição interpretativa ortodoxa, desde pelo menos 

o século XIX, como uma abordagem enganosa, arriscada, que deve ser evitada pelo 

pesquisador cuidadoso de sua filosofia (KRAUT, 1999, p. 27–29), muito embora, 

desde a Antiguidade, haja testemunhos de sua existência. Os livros de Platão estão 

“tão cheios da distinção exotérico e esotérico, que é a verdadeira chave para suas 

obras que, somente a partir deles, eu poderia escrever um volume considerável 

sobre esse assunto”, diz Toland (1720, p. 75). De fato, é inegável que Platão 

algumas vezes sugere que sua doutrina (ou parte dela) não está em seus escritos, 

isso quando não faz alusões explícitas à existência da distinção exotérico/esotérico.  

Na Carta Sétima, muito citada para embasar a tese de que sua doutrina 

verdadeira era exclusivamente oral, Platão (341b–c) escreve, por exemplo, que dele 

“nunca houve nem haverá nenhum escrito” sobre as questões com que ele se 

ocupa: 
 
O que estou em condições de afirmar de quantos escreveram e ainda virão 
a escrever com a pretensão de conhecer as questões com que me ocupo, 
quer as tenham ouvido de mim mesmo ou de outras pessoas, quer as 
descobrissem por esforço próprio, é que, no meu modo de pensar, eles não 
entendem nada de nada de todas essas questões. De mim pelo menos 
nunca houve nem haverá nenhum escrito sobre semelhante matéria 
(PLATÃO, 2007, p. 181). 

 

É certo que a autoria platônica da Carta Sétima não é consensualmente aceita, mas 

ainda que ela seja espúria, o diálogo Fedro também apresenta uma crítica 

semelhante (275d–e):  
 
O maior inconveniente da escrita parece-se, caro Fedro, se bem julgo, com 
a pintura. As figuras pintadas têm atitudes de seres vivos mas, se alguém 
as interrogar, manter-se-ão silenciosas, o mesmo acontecendo com os 
discursos: falam das coisas como se estas estivessem vivas, mas, se 
alguém os interroga, no intuito de obter um esclarecimento, limitam-se a 
repetir sempre a mesma coisa. Mais: uma vez escrito, um discurso chega a 
toda a parte, tanto aos que o entendem como aos que não podem 
compreendê-lo e, assim, nunca se chega a saber a quem serve e a quem 
não serve. Quando é menoscabado, ou justamente censurado, tem sempre 
necessidade da ajuda do seu autor, pois não é capaz de se defender nem 
de se proteger a si mesmo (PLATÃO, 2000, p. 122–123). 
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Os discursos, uma vez escritos, tornam-se algo “morto”, como os “seres vivos” nas 

pinturas, e não podem responder quando “alguém os interroga”. Para ser um 

“filósofo”, o autor precisaria ser capaz de defender a verdade para além dos seus 

escritos, “de viva voz” (Fedro, 278c–d). 

 Essa defesa da oralidade como condição necessária para o exercício da 

filosofia, encontrada tanto na Carta Sétima como no Fedro, aponta apenas 

indiretamente para a proposta de que Platão expressava uma doutrina em seus 

escritos e outra em suas preleções, mas em seus diálogos também podem ser 

encontradas referências diretas à dupla doutrina. No Protágoras (316d), o sofista 

sustenta que a arte da sofística, embora antiga, vinha sendo praticada por pessoas 

que, “temendo o ódio que [seu ensinamento] provoca”, adotaram um disfarce e 

“trabalharam disfarçados” de poetas, religiosos e até ginastas. Protágoras, porém, 

não considera esses disfarces uma boa proteção e diz ter preferido a admissão de 

ser sofista, em vez da negação, não antes de ter tomado “outras precauções” — não 

explicitadas — que lhe permitiram chegar à velhice em segurança (317b–c). No 

Teeteto, a referência à dupla doutrina é ainda mais explícita. No passo 152c, 

Sócrates comenta com Teeteto se Protágoras não seria um homem “supremamente 

sábio” que à “grande multidão falava de um modo obscuro, mas aos discípulos dizia 

a verdade, em segredo.” Mais adiante, Sócrates se oferece a Teeteto para ajudá-lo a 

encontrar a “verdade secreta” não só do pensamento de Protágoras, como também 

de seus predecessores (Heráclito, Empédocles, Epicarmo e Homero), mas, antes, 

adverte a Teeteto que olhe em volta para se assegurar que não os ouça algum “não 

iniciado” (155d–e). Tais “não iniciados” seriam pessoas toscas, incultas, que não 

conseguem crer em nada que não “possam agarrar com ambas as mãos”, e as 

“doutrinas secretas” de que Sócrates pretende falar são de pessoas refinadas.  

Passagens como as citadas acima são um indício claro de que a distinção 

exotérico/esotérico era bastante familiar a Platão, embora de modo algum provem ou 

mesmo demonstrem que ele próprio tenha feito uso dela. Mas, da mesma forma que 

não é possível provar que Platão possuía uma dupla doutrina, também não é 

possível negar essa possibilidade. Motivos para ter precauções, Platão tinha. 

Strauss (1988, p. 32–33) descreve a Atenas dos séculos IV e V a.C. como exemplo 

de sociedade onde um tipo mediano de perseguição política e/ou social era 

praticada. Esse tipo mediano a que ele se refere é algo entre o tipo mais cruel, como 

a Inquisição espanhola, e o mais brando, que é o ostracismo social. Toland (1720, p. 
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75) é direto ao justificar que, “depois da poção venenosa administrada a Sócrates 

por pessoas ímpias e profanas”, Platão cuidou sabiamente de sua segurança, 

escrevendo de maneira poética, em vez de filosófica, e “transformando a natureza 

das coisas, os elementos e os globos celestes, assim como a paixões do corpo e as 

qualidades da mente, em deuses, deusas, gênios e demônios”. E nem era só por 

sua própria segurança que Platão poderia temer, mas também pela segurança da 

filosofia. Tanto no Fedro quanto na disputada Carta Sétima, ele demonstra 

preocupação com a proteção da própria filosofia. No primeiro, ao dizer que o 

discurso escrito não é “capaz de se defender nem de se proteger a si mesmo” 

quando “é menoscabado, ou justamente censurado” (Fedro, 275e) — motivo pelo 

qual o discurso filosófico deve ser mantido na oralidade, sob os cuidados do filósofo, 

que sabe o que é conveniente dizer e o que não é (276a) —, e na segunda, ao dizer 

que, “se Dionísio ou alguém de maior ou menor capacidade escreveu algo acerca 

dos primeiros princípios da natureza”, não deve tê-lo feito com a devida 

profundidade filosófica, caso contrário “ele se teria mostrado tão reverente [com 

esses princípios] quanto eu, para não dar a essas ideias uma publicidade descabida 

e fora de lugar” (Carta Sétima, 344d). Ou seja, Platão teria motivos muito mais 

nobres que a própria segurança para tomar precauções com a forma como divulgava 

seus ensinamentos filosóficos. Moralmente, ele estaria justificado em contar 

mentiras nobres, por evitar o mal que poderia advir se a filosofia entrasse em choque 

aberto com a sociedade. 

Admitindo-se que é possível que Platão tenha feito uso de uma dupla 

doutrina, é preciso examinar como poderia ter-se dado esse uso e, para isso, três 

vertentes principais da interpretação platônica merecem atenção, não por serem as 

únicas a tratar do assunto, mas por serem as que ainda possuem relevância hoje, 

ainda que histórica: a hermenêutica de Friedrich Schleiermacher, a “nova 

interpretação” da Escola de Tübingen9 e a leitura entre linhas de Leo Strauss. 
 

2.5. A hermenêutica de Schleiermacher 

 Segundo Jaeger, foi Friedrich Schleiermacher (1768–1834) quem, em fins do 

séc. XVIII, resgatou o verdadeiro Platão do gueto místico e religioso ao qual ele 

                                                 
9 “Escola de Tübingen” é apenas uma denominação informal (V. SZLEZÁK, 2014, p. 160) que se 
refere a uma corrente de interpretação platônica iniciada pelos pesquisadores Hans-Joachim Krämer 
e Konrad Gaiser em fins dos anos 1950, com a adesão posterior de Thomas Szlezák. 
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havia sido relegado pelo espírito racionalista da época. Antes dele, as tentativas de 

compreender Platão procuravam abstrair dos diálogos o seu conteúdo dogmático e 

depois “penetrar na metafísica e na ética platônicas”, baseando-se nas teses neles 

encontradas, modelando-as nas filosofias posteriores, para assim tentar sistematizar 

seu pensamento. Schleiermacher percebeu a inutilidade dessa abordagem, pois a 

obra de Platão não se enquadrava em “um sistema fechado”, mas tinha como 

característica “manifestar-se por meio do diálogo filosófico inquisitivo”. Com sua 

compreensão da dialética platônica, Schleiermacher dividiu os diálogos em obras de 

caráter filosófico e obras de caráter formal e procurou mostrar “como o pensamento 

de Platão se entrelaçava de múltiplas maneiras com a vida filosófica” de seus 

contemporâneos. Seu sistema interpretativo revolucionou os estudos platônicos, 

tornou-se clássico e só começou a ser abalado na segunda metade do século XIX, 

quando a proposta de critérios estilométricos introduzida pelo escocês Lewis 

Campbell forçou a alteração da ordem cronológica schleiermacheriana, trazendo 

uma “radical mudança de atitude à concepção da filosofia platônica” (JAEGER, 

2010, p. 582–585). 

 O projeto hermenêutico de Schleiermacher incluiu não apenas a tradução dos 

diálogos para o alemão, mas também a produção de introduções para cada um 

deles e de uma introdução geral, onde ele expõe o que considera os problemas que 

os intérpretes anteriores não conseguiram superar, principalmente por tentarem 

enquadrar Platão em uma dessas duas formas: a sistemática, que oferece à filosofia 

uma aparência de solidez e ordem, “por mais que esses edifícios [...] sejam mal 

fundamentados e divididos de maneira arbitrária”; e a fragmentária, que busca 

compreender a filosofia “a partir de fragmentos soltos, dos quais dificilmente se pode 

ter certeza se são realmente membros ou apenas partes separadas arbitrariamente 

e contra a sua natureza” (SCHLEIERMACHER, 2002, p. 32–33). Platão não se 

enquadra em nenhum desses esquemas e a incompreensão de sua complexidade 

levou os intérpretes a dois julgamentos errôneos sobre ele e seus escritos. O 

primeiro, o de que não há em seus escritos uma doutrina completa (p. 34). O 

segundo, o de que a verdadeira sabedoria de Platão não estaria escrita ou, se 

estivesse, seria por meio de “alusões secretas, difíceis de serem detectadas” (p. 35–

36). 

 Schleiermacher admite que esse segundo erro, o da existência de uma 

doutrina exotérica e outra esotérica nos escritos de Platão, se difundiu em parte 
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“com base em manifestações do próprio Platão” (p. 34), mas considera que essa 

ideia da dupla doutrina é uma “trama de mal-entendidos e ideias confusas” (p. 36). 

Procurando desfazer essa trama para poder refutá-la, Schleiermacher divide as 

ideias de uma dupla doutrina em dois tipos: um relacionado ao conteúdo, no caso 

dos antigos pitagóricos (e, nesse caso, o esotérico provavelmente diria mais respeito 

a sua organização política do que suas especulações metafísicas), e outro, posterior, 

relacionado ao discurso, à forma de transmissão do ensinamento, adotado “depois 

de os sofistas se misturarem com os filósofos socráticos” (p. 37). O primeiro tipo 

citado por Schleiermacher corresponde ao que neste trabalho se denomina 

“esoterismo” e o segundo tipo corresponde ao que se denomina “exoterismo” (V. p. 

21 acima). Schleiermacher (2002, p. 37) acha problemático enquadrar a obra de 

Platão em qualquer dessas versões da dupla doutrina. No caso do esoterismo, esse 

teria de ser defendido ordenadamente pela exposição das supostas doutrinas — 

tarefa que os neoplatônicos ao menos teriam tentado — ou, pela apresentação de 

registros históricos, que nunca apareceram. Se esse esoterismo, porém, dissesse 

respeito apenas “à controvérsia contra o politeísmo e a religião popular”, os 

princípios de Platão sobre o assunto já estariam claramente expostos em seus 

escritos (p. 37–39). No caso do exoterismo, as próprias pessoas que poderiam 

alegá-lo partem do pressuposto de que, coletivamente, os diálogos dificilmente são 

compreensíveis e teriam que admitir “que Platão poderia ter-lhes confiado tanto o 

mais difícil e mais secreto de sua sabedoria quanto o restante” (p. 37), em 

consequência, o exoterismo  seria irrelevante. 

 Mas, apesar de tentar afastar a ideia da dupla doutrina e preservar assim sua 

presunção básica de que a doutrina de Platão é una, Schleiermacher (p. 36) admite 

que “aquilo que é secreto e difícil de ser encontrado é apenas relativo” e concede 

que é possível falar em exotérico e esotérico na doutrina platônica, mas “apenas no 

sentido que estes [termos] apenas apontam para uma qualidade do leitor”. No ensino 

esotérico, oral, Platão poderia controlar suas explanações — feitas de forma clara e 

completa —, à medida que fosse se certificando de que seus ouvintes haviam 

alcançado seus fundamentos e seu contexto. No ensino exotérico, escrito, seus 

textos estariam recobertos com uma “pele” que apenas ocultaria ao leitor desatento 

“aquilo que deve ser observado ou encontrado” (p. 45), pois a escolha da forma 

dialógica visa imitar “a comunicação mútua original” do ensino oral vivo, que tenta 

levar o estudante da “ignorância ao saber” (p. 43–44). No estudante atento, leitor 
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cuidadoso, essa “pele” apenas “aguça e purifica ainda mais o sentido para a 

coerência interna”. Com essa ocultação por meio do exoterismo, Platão consegue 

então alcançar o que deseja ou pelo menos evitar que seu leitor crie “uma fantasia 

vazia do saber” (p. 44–45). Schleiermacher, portanto, longe de afastar a 

probabilidade de uma escrita exotérica nos diálogos de Platão, oferece uma versão 

reelaborada dela onde a dupla doutrina só é dupla do ponto de vista subjetivo, pois a 

doutrina permaneceria una nos textos embora só fosse plenamente compreensível 

ao leitor cuidadoso. 

 Strauss (1986, p. 55) diz que Schleiermacher, ao discutir esse ponto de vista 

da dupla doutrina, fez “cinco ou seis comentários extremamente importantes e 

verdadeiros sobre os artifícios literários de Platão, [...] cuja sutileza [...] nunca foi 

superada ou mesmo rivalizada desde então”10. Ainda assim, ele teria falhado “em 

ver a questão crucial”. A falha de Schleiermacher é que ele afirma que o 

ensinamento contido nos diálogos é a única doutrina platônica, mas que essa 

doutrina, protegida sob aquela “pele” ainda pode ser compreendida em diferentes 

graus por seus leitores. Um leitor totalmente ignorante não verá além daquela pele, 

mas, quanto mais cuidadoso o leitor for, mais fundo ele compreenderá e até chegará 

ao cerne da sabedoria platônica (SCHLEIERMACHER, 2002, p. 45). Strauss 

argumenta que a existência de “infinitos graus de compreensão daquela doutrina” é 

um equívoco, pois a qualidade do ensinamento encontrado pelo leitor iniciante é 

diferente daquele encontrado pelo leitor “perfeitamente treinado” de Platão não em 

termos de grau, mas de tipo (STRAUSS, 1986, p. 55). A razão dessa diferença é que 

o “leitor perfeitamente treinado de Platão não é outro senão o filósofo genuíno” e 

esse difere em tipo, não em grau, do leitor principiante. A virtude do primeiro é a 

virtude genuína, baseada em insight, enquanto a virtude do segundo é “apenas 

vulgar ou política”, “baseada no costume ou nas leis” e só se chega a ser 

genuinamente um filósofo por conversão (p. 56). Enquanto Schleiermacher sugere 

que é possível chegar ao conhecimento genuíno da filosofia platônica pela 

educação, num caminho contínuo da ignorância ao conhecimento, Strauss propõe 

que essa via só leva ao conhecimento das mentiras “nobres” (exotérico), que, por 

mais nobres que sejam, ainda são mentiras, pois não há uma diferença de grau 

entre mentira e verdade e sim de tipo. Essa “conexão de considerações”, essencial 

                                                 
10 Strauss faz suas citações referindo-as a várias edições do Platons Werke de Schleiermacher, em 
alemão, publicadas em 1804, 1805 e 1855, o que impossibilita ao autor deste trabalho conferi-las. 
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para a compreensão da diferença entre as doutrinas exotérica e esotérica de Platão, 

“não foi sequer mencionada” por Schleiermacher, sendo o calcanhar de Aquiles de 

sua refutação à prática da dupla doutrina por Platão (p. 56–57). 
 

2.6. As doutrinas não escritas e a Escola de Tübingen 

 A hermenêutica de Schleiermacher representou uma virada na interpretação 

de Platão, ao propor uma nova abordagem para se contrapor às interpretações do 

neoplatonismo, que buscavam um sistema dogmático, fechado, da metafísica 

platônica e perduraram inabaladas até o século XVIII (JAEGER, 2010, p. 582–583). 

Schleiermacher, apesar de suas deficiências, abriu o caminho que “havia de levar à 

descoberta do verdadeiro Platão” (p. 582) e permanece até hoje como a última 

revolução nos estudos platônicos, exceto para aqueles que defendem que um novo 

paradigma foi estabelecido pela Escola de Tübingen. Aplicando os cânones 

epistemológicos de Thomas Kuhn aos estudos platônicos, essa escola propõe que o 

neoplatonismo e Schleiermacher constituíram, respectivamente, o primeiro e o 

segundo paradigmas hermenêuticos de Platão e que as teses da Escola de 

Tübingen representam um terceiro paradigma, “capaz de resolver as anomalias que 

o ‘paradigma’ precedente não se mostrava mais capaz de resolver” (REALE, 2004, 

p. 20–21). 

 Esse autonomeado “novo paradigma” retoma a sugestão de que Platão 

possuía doutrinas esotéricas não escritas, chamadas ágrapha dógmata por 

Aristóteles (Física, IV.2, 209b 14–15), e propõe que elas são necessárias para a 

compreensão dos textos exotéricos dos diálogos. Citando Georg Gadamer, que 

escreveu que o problema geral da interpretação de Platão se encontrava na relação 

entre os diálogos e “a doutrina [...] que só conhecemos por uma tradição indireta” 

(aquela dos vários testemunhos doxográficos), Reale (2004, p. 24) afirma que a 

solução para esse problema é reconstruir essa relação entre o que pode ser lido nos 

escritos e as doutrinas não escritas que teriam chegado até nós indiretamente por 

meio dos discípulos de Platão. A origem dessa abordagem hermenêutica é diversa 

mas pode-se considerar que o livro Arete em Platão e Aristóteles, publicado por 

Hans-Joachim Krämer em 1959, funda o que vai se chamar “Escola de Tübingen” 

(HÖSLE, 2008, p. 65). Krämer primeiro identifica a doutrina aristotélica da aretê 

como mesótês como de origem platônica, sendo fundamentada nas doutrinas não 

escritas que Aristóteles atribui a Platão; depois, ele descobre muitas passagens nos 
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diálogos platônicos onde se trata de forma explícita da retenção de conhecimento e 

as interpreta tendo como referencial a crítica da escrita que Platão expõe no Fedro e 

na Carta Sétima (HÖSLE, 2008, p. 65–66). O segundo autor fundamental da Escola 

de Tübingen, Konrad Gaiser, publica em 1963 um livro onde reúne, pela primeira 

vez, todos os documentos referentes às doutrinas não escritas de Platão, tentando 

demonstrar que essas também fundamentam a filosofia platônica da matemática. 

Um terceiro autor, Thomas Szlezák, em sua obra Ler Platão (2005), também 

mantém que a doutrina platônica só pode ser bem compreendida quando a obra 

escrita é interpretada à luz das doutrinas não escritas e que os mal-entendidos que 

restam podem ser explicados pela “tendência compreensível [...], mas em última 

análise ingênua, de assimilarmos os grandes do passado às compreensões de 

nossa própria época” (SZLEZÁK, 2005, p. 176). Tendo a liberdade de transmissão 

do saber pós Iluminismo como referência, os leitores dos séculos XIX e XX foram 

incapazes de levar a sério a crítica à escrita feita por Platão e aplicá-la aos seus 

diálogos (p. 176). Afastar a possibilidade de esoterismo, diz Szlezák (p. 181), é 

errado porque esoterismo não é o mesmo que “observância do segredo”; essa se 

baseia na coação e visa conservar um saber dentro de uma elite que se beneficia 

dela, enquanto aquele “é um ditame da razão” e visa assegurar que o conhecimento 

chegue apenas àqueles que foram adequadamente preparados, para que possa 

exercer seus efeitos positivos. “Em suma: o esoterismo tem relação com o objeto [o 

saber filosófico], a observância do segredo com o poder” (p. 181). Nisso, Szlezák 

não difere muito de Schleiermacher (2002, p. 43–45) e sua ideia de que o único 

sentido em que se pode falar de exotérico e esotérico em Platão tem a ver com uma 

“qualidade do leitor”. Como Schleiermacher, a Escola de Tübingen, na versão de 

Szlezák, defende que Platão queria que seus ensinamentos, inclusive os mais 

internos, chegassem ao máximo de pessoas (por meio dos escritos), mas não antes 

de uma preparação adequada dos leitores (SZLEZÁK, 2005, p. 56). 

 Há, sem dúvida, uma aproximação entre as interpretações de 

Schleiermacher, de Strauss e da Escola de Tübingen. Todos admitem que os 

diálogos de Platão contêm um ensinamento que não é acessível em uma leitura 

descuidada e que é preciso haver algum tipo de preparação do leitor para 

compreender o mais profundo da doutrina platônica. Mas, enquanto Schleiermacher 

e Strauss acham que tudo está nos diálogos, a Escola de Tübingen propõe que é 

preciso complementar os escritos platônicos com uma suposta doutrina não escrita 
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(acessível por meio da tradição indireta). Szlezák, por exemplo, afirma que não 

devemos disputar a existência de esoterismo em Platão, mas apenas escolher entre 

um esoterismo hermenêutico e outro histórico. 
 
Portanto, não temos que escolher entre uma interpretação “esotérica” e uma 
“antiesotérica” de Platão, mas sim entre duas formas de esoterismo: ao 
esoterismo imanente ao texto — que poderia ser chamado de esoterismo 
“hermenêutico” — se opõe o esoterismo que aponta para além do diálogo, 
ou esoterismo “histórico”: ele se baseia na realidade histórica de uma 
doutrina de princípios jamais fixada por escrito (SZLEZÁK, 2005, p. 55). 

 

O esoterismo “hermenêutico”, que Szlezák opõe ao seu esoterismo “histórico”, seria 

aquele da tradição germânica, schleiermacheriana, que Strauss também seguiria 

(SZLEZÁK, 2014, p. 160), e buscaria oferecer um método de “leitura esotérica”. Esse 

método, porém, não seria o objetivo da Escola de Tübingen, pois ela não afirma que 

Platão ocultou seus ensinamentos nos diálogos, mas que ele os manteve fora deles, 

apenas indicando sua existência nos textos mas os reservando para o ensino 

exclusivamente oral (p. 162–163). 
  

2.7. Leo Strauss: esquecimento e resgate do exoterismo 

 É possível que Szlezák esteja certo em considerar que Strauss segue a 

tradição germânica na hermenêutica de Platão, pois a refutação straussiana do 

esoterismo de Schleiermacher se assemelha mais a uma correção na compreensão 

de quem sejam os leitores de Platão e na caracterização do filósofo, aquele que já 

realizou a conversão (STRAUSS, 1986, p. 55–57). Porém, “o argumento 

inusitadamente capaz” com que Schleiermacher estabeleceu que só havia um 

ensinamento platônico fez a questão do exoterismo dos antigos ser reduzida ao 

sentido aristotélico dos “discursos exotéricos”, e isso teve um efeito colateral 

importante, contribuindo para levar ao esquecimento do exoterismo (STRAUSS 

1988, p. 28).  

 A radical alteração que os princípios estabelecidos pela hermenêutica de 

Schleiermacher e seus precursores (HÖSLE, 2008, p. 56–64) trouxe para a 

interpretação filosófica, acabou por levar a um excesso de zelo historicista que 

negou ao exoterismo um lugar na obra de Platão. Essa mudança no “clima 

intelectual” que transformou ou afastou a tradição racionalista que servia de 

parâmetro histórico até meados do século XIX (STRAUSS, 1988, p. 29) descartou o 

esoterismo como algum tipo de misticismo indesejável, embora eles estejam longe 
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de serem idênticos (p. 111, n. 46). Como resultado desse descarte, perde-se a priori 

uma referência fundamental para a compreensão dos grandes autores antigos. O 

que Leo Strauss propõe com sua sugestão de uma leitura entre linhas é que se 

retome como válida a possibilidade da dupla doutrina e que o intérprete seja livre 

para investigá-la. 

 Voltando ao problema moral do filósofo mentir para a maioria do seu público, 

é também possível argumentar que o verdadeiro filósofo não tem ambições pessoais 

de fama e riquezas (A República, 347b–c), mas tem interesse apenas na verdade, e, 

quando ele conta suas mentiras nobres e edificantes, está buscando o bem maior de 

proteger a verdade no ensinamento filosófico e defendê-la do “menoscabo” e da 

“censura” (Fedro, 275e). A dupla doutrina, portanto, visa o bem da humanidade, ao 

proteger os seus “mais altos interesses”, representados na filosofia (STRAUSS, 

1988, p. 18). 
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3. LEO STRAUSS: EXOTERISMO E ESCRITA ENTRE LINHAS 

A ideia por trás da noção de exoterismo é a de que os filósofos, ou ao menos 

aqueles que merecem ser chamados assim (STRAUSS, 1986, p. 55), reservariam 

parte do seu conhecimento para ser ministrada apenas a alguns pupilos aptos e 

confiáveis. Alguns conhecimentos filosóficos, se amplamente conhecidos, poderiam 

colocar em risco verdades convencionais necessárias para o funcionamento da 

sociedade, e o filósofo se sentiria constrangido em sua liberdade de expô-los 

abertamente. A morte de Sócrates seria um exemplo de como os poderosos podem 

se comportar com aqueles que não se conformam com as opiniões que governam a 

sociedade (STRAUSS, 1988, p. 16). Quem pronuncia verdades inconvenientes 

acaba por ferir muitas pessoas que, em represália, tendem a ferir o indiscreto (p. 36). 

Apesar das evidências de que a prática da escrita exotérica seja real, a 

distinção entre os ensinamentos exotérico e esotérico caiu em uma espécie de 

“esquecimento” (MELZER, 2014, p. xii) a partir da segunda metade do século XIX, 

quando as técnicas modernas de historiografia assumiram um papel central no 

estudo da história da filosofia (e, por conseguinte, da própria filosofia, já que uma é 

dependente da outra11). Uma das principais razões porque a hipótese da escrita 

exotérica é hoje ignorada pela maioria dos que estudam a filosofia é que não há 

como provar sua existência. Qualquer indicação que o leitor faça da presença de 

uma doutrina oculta nas palavras de um filósofo está sujeita à acusação de ser 

criação do próprio leitor, já que ela não pode ser aferida explicitamente nas palavras 

do autor (STRAUSS, 1988, p. 26–27). Esse risco do leitor apresentar suas próprias 

ideias como se fossem do autor, é real e não é desconsiderado nem mesmo por 

quem defende a possibilidade da escrita exotérica (p. 143 e 159). 

O esquecimento da distinção exotérico/esotérico é nocivo para o estudo da 

filosofia, pois exclui do conhecimento humano “os fatos mais importantes do 

passado” em nome da exatidão histórica (p. 30). A sugestão straussiana, portanto, é 

que se retome a leitura entre linhas para que a verdade filosófica dos grandes 

autores possa ser resgatada de dentro de seus textos exotéricos. Estabelecer, 

porém, o que seria essa leitura “entre linhas” não é uma tarefa simples, pois Strauss 

nunca escreveu um tratado sobre o tema nem propôs um método “universal” para tal 

                                                 
11 Sobre a estreita relação entre filosofia e história da filosofia, cf. Vico, citado por BORGES, 2009, p. 
37, STRAUSS, 1988, p. 151, e 1946, p. 332. 
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leitura. A expressão “escrever entre linhas”, como ele mesmo diz, é uma metáfora e 

qualquer “tentativa de expressar seu significado em linguagem não metafórica 

levaria à descoberta de uma terra incognita”, de dimensões inexploradas e aberta a 

“investigações extremamente intrigantes e até mesmo importantes” (p. 24). 
 

3.1. A escrita entre linhas 

A obra em que Strauss trata mais detalhadamente de sua sugestão da escrita 

entre linhas é Persecution and the Art of Writing, publicada em 1952, uma coleção 

de ensaios que já haviam sido publicados independentemente entre 1941 e 194812. 

O motivo principal desses ensaios terem sido compilados em um livro é que todos 

tratam do mesmo problema: a relação entre filosofia e política. Strauss se 

familiarizou com essa relação ao estudar a filosofia judaica e islâmica medievais e 

perceber como pensadores como Abu Nasr al-Farabi (c. 870–950), Judá Halevi (c. 

1075–1140), Moisés Maimônides (c. 1135–1204) e Bento de Espinosa (1632–1677), 

“o último dos medievais”, lidaram com a difícil tarefa de afirmar ideias não ortodoxas 

em um ambiente político-religioso hostil. 

Essa obra é composta de uma Introdução, baseada em um ensaio de Strauss 

sobre o Platão de al-Farabi, seguida do ensaio que dá nome ao volume e três outros 

trabalhos sobre Maimônides, Halevi e Espinosa, respectivamente. Na Introdução, 

Strauss discorre sobre a leitura que al-Farabi faz da obra de Platão e encontra no 

trabalho do próprio al-Farabi indícios de “uma distinção entre o ensinamento 

exotérico e o esotérico” (STRAUSS, 1988, p. 17). No segundo capítulo, “Persecution 

and the Art of Writing”, Strauss examina o problema de como um pensador pode se 

expressar com segurança em sociedades não liberais13 e propõe que a solução em 

geral encontrada para esse problema foi a de “escrever entre linhas” (p. 24), uma 

maneira de expressar opiniões convencionalmente aceitas de forma aberta e, ao 

mesmo tempo, opiniões inconvenientes, de forma dissimulada. Mais do que 

descrever o que descobriu sobre a escrita entre linhas, Strauss oferece também uma 

                                                 
12 Como essa obra será usada extensivamente neste capítulo, será feita inicialmente uma 
apresentação geral de sua estrutura e conteúdo. 
 
13 Strauss não define o que chama de “liberal”, mas é possível se inferir que uma “visão liberal” se 
opõe à de um governo totalitário (STRAUSS, 1988, p. 24–25) e que uma “sociedade que não é 
liberal” é aquela que não assegura a “liberdade de investigação e de publicação de todos os 
resultados da investigação” como um direito básico (p. 36). 
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sugestão de como “ler entre linhas” (p. 30) e, nos três últimos capítulos, apresenta 

exemplos da aplicação prática de seu método de leitura. 

A ideia de que pensadores podem ocultar ensinamentos incômodos ao poder 

estabelecido em uma sociedade não é nova (ver, por exemplo, TOLAND, 1720) mas, 

para Strauss, a percepção da necessidade dessa “distinção antiquada ou esquecida” 

entre um ensinamento exotérico e outro esotérico se fez clara ao estudar a obra de 

al-Farabi, especialmente a trilogia On the Purposes of Plato and of Aristotle (em 

tradução livre: “Sobre os propósitos de Platão e Aristóteles”), também conhecido 

como As duas filosofias. Nessa obra, al-Farabi sumariza as filosofias de Platão e 

Aristóteles, comportando-se em geral como um comentador daqueles que ele 

considera como fundadores da filosofia (STRAUSS, 1988, p. 12).  

Strauss repara que, nas obras em que escreve em seu próprio nome, al-

Farabi professa visões mais ou menos ortodoxas que, ainda que heréticas, seriam 

consideradas toleráveis, enquanto se permite abordar questões mais espinhosas em 

seus comentários das obras alheias. Na primeira parte da trilogia sobre Platão e 

Aristóteles, por exemplo, ele trata da distinção entre dois tipos de felicidade — a 

“deste mundo nesta vida” e a “felicidade última na outra vida” — como algo natural, 

mas não fala nada sobre isso no Platão (a segunda parte da trilogia); mais ainda, em 

seus comentários à Ética a Nicômaco, ele declara que só existe a felicidade desta 

vida e que todas as asserções em contrário são baseadas em “desvarios e histórias 

de velhas” (p. 12–14). Assim, ele nega a imortalidade da alma e a vida após a morte 

sem se comprometer abertamente. Al-Farabi estaria se valendo da “imunidade 

própria do comentador ou historiador, de modo a poder falar em suas obras 

‘históricas’ o que pensa com relação a questões graves”, comportamento que ele 

evitaria nas obras em seu próprio nome (p. 14). Esse comportamento não seria à 

toa; al-Farabi estaria ciente do “grave perigo” a que estavam sujeitos os filósofos e a 

filosofia, pois “a sociedade não reconhecia o direito de filosofar”, nem “havia 

harmonia entre filosofia e sociedade” (p. 17). Fora por temer esse perigo que Platão 

se afastara do “caminho de Sócrates” e construíra o seu próprio caminho. O caminho 

de Sócrates era o da investigação da justiça e das virtudes — o caminho da vida 

política e moral na cidade —, enquanto o “caminho de Platão” se voltava para a 

“‘ciência da essência de cada ser’ e especialmente, portanto, a ciência do divino e 

das coisas naturais”. Agindo assim, Platão evitaria entrar em choque com a cidade 

real, pois em seu tempo não havia liberdade de ensino e investigação. “Sócrates 
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escolheu o não conformismo e a morte”, enquanto Platão preferiu fundar a cidade 

virtuosa no lógos: “somente naquela ‘outra cidade’ o homem poderia alcançar a 

perfeição” (p. 16).  

O caminho de Platão é uma mistura entre o caminho de Sócrates e o 

“caminho de Trasímaco”. Enquanto o caminho de Sócrates é intransigente e 

adequado para o filósofo que lida com a elite, “o caminho de Trasímaco, que é ao 

mesmo tempo mais e menos rigoroso que aquele, é apropriado para lidar com o 

vulgo” (p. 16). Combinando os dois, al-Farabi sugere, Platão evitou o conflito com a 

cidade real e, assim, o destino de Sócrates. Mas como considerar o caminho de 

Trasímaco mais adequado para lidar com o vulgo, já que, n’A República (338 c), ele 

propõe um conceito de justiça que afronta as opiniões geralmente aceitas? Daniel 

Tanguay (2007, p. 94), responde essa questão quando apresenta o último elemento 

do que ele chama de “virada farabiana” de Leo Strauss14. A virada farabiana seria 

uma guinada no pensamento de Strauss no final dos anos 1930 e é dentro dessa 

noção que Tanguay examina os dois caminhos que Platão teria fundido para traçar 

seu próprio caminho, uma solução platônica que Strauss teria aprendido com al-

Farabi (p. 94). A distinção entre o caminho de Sócrates e o de Trasímaco foi tão 

importante para Strauss que teria definido sua forma de interpretar Platão, tornando-

se o ponto-chave de sua compreensão de A República (TANGUAY, 2007, p. 96). 

Sendo o filósofo um ser político que vive em uma comunidade real, ele não tem 

como evitar o conflito que seu questionar constante das opiniões aceitas provoca, 

pois a filosofia procura substituir essas opiniões pela verdade, no caso dos filósofos 

em potencial, ou por uma aproximação da verdade, no caso dos outros. “Essa 

aproximação da verdade é uma representação imaginativa ou poética da verdade”, 

ou seja, o tipo de apresentação retórica que um sofista como Trasímaco pode 

oferecer (p. 96). “O caminho de Trasímaco corresponde ao ensinamento exotérico, o 

qual, evitando um ataque frontal às opiniões recebidas, mina-as secretamente, com 

a intenção de guiar o potencial filósofo para a verdade”, conclui Tanguay (p. 96). 

                                                 
14 “Por [virada farabiana] eu quero dizer duas coisas distintas. Primeiro, a virada farabiana 
corresponde à radicalização da interpretação política da profetologia e da Lei. O profeta é ao mesmo 
tempo filósofo e estadista; ele é o fundador de um regime e o legislador por excelência. A sabedoria 
que o profeta ensina não é teórica, mas sabedoria prática. Verdades filosóficas não são idênticas com 
aquelas crenças exigidas pela Lei. Ainda assim, a virada farabiana não é limitada por essa nova 
compreensão da solução medieval para o problema teológico-político. Ela também significa a 
conversão definitiva de Strauss para a vida filosófica entendida no sentido platônico. Eu sustento que 
as concepções filosóficas essenciais de Strauss são inspiradas pela tradição platônica-farabiana” 
(TANGUAY, 2007, p. 7, tradução nossa). 



38 

Em direção semelhante segue Andrew Shanks ao examinar as relações de 

Strauss com a filosofia antiga, concluindo que os caminhos de Sócrates e de 

Trasímaco têm muito mais semelhanças do que diferenças. “O caminho de Sócrates 

representa um modo de pensar puramente pré-político”, isto é, representa a pura 

filosofia com o seu poder de dissolver qualquer tipo de opinião vulgar (SHANKS, 

2007, p. 63). Já o caminho de Trasímaco (que Shanks não considera como um 

filósofo, mas um “grande demagogo”) é o do realismo político. Invocando a 

interpretação straussiana do confronto entre Sócrates e Trasímaco n’A República, 

Shanks conclui que há mais em comum entre eles do que poderia parecer, sendo a 

“única diferença inextirpável” a noção que cada um tem de “interesse”. Trasímaco 

busca o interesse do demagogo, Sócrates, o interesse do filósofo (p. 65). Em 

síntese, o caminho de Sócrates, para ele, é “o caminho da pura filosofia pré-política, 

livre de todas as inibições convencionais” e o caminho de Trasímaco é “o exercício 

da pura habilidade política, livre de todas as inibições convencionais” (p. 65–66). 

Para fundamentar sua conclusão, Shanks recorre às palavras do próprio al-Farabi, 

em que ele explica porque Trasímaco estava mais capacitado que Sócrates para 

instruir o vulgo (p. 64, tradução nossa): 
 
[Platão] explicou o método de Trasímaco e fez saber que Trasímaco era 
mais capaz que Sócrates de formar o caráter da juventude e instruir a 
multidão; Sócrates possuía somente a habilidade de conduzir uma 
investigação científica da justiça e das virtudes e um poder de amar, mas 
não possuía a habilidade de formar o caráter da juventude e da multidão; e 
o filósofo, o príncipe e o legislador têm que ser capazes de usar ambos os 
métodos: o método de Sócrates com os eleitos e o método de Trasímaco 
com a juventude e a multidão. 

 

Shanks duvida que Platão tenha “explicado” qualquer coisa desse tipo e atribui ao 

próprio al-Farabi essa distinção entre os dois caminhos. 

 Strauss (1988, p. 16), interpretando al-Farabi, sugere que a mudança entre a 

arte de Sócrates (que contemporaneamente se atribui ao “primeiro Platão”) e a arte 

de Platão (o “segundo Platão”) foi a de tirar os olhos da vida política na cidade real, 

que eventualmente levou à morte de Sócrates, e pousá-los na pura contemplação 

das coisas divinas e naturais. “A diferença entre o caminho de Sócrates e o caminho 

de Platão aponta para aquela diferença entre a atitude dos dois homens para com as 

cidades reais” (p. 16). Outro aspecto que separa a leitura de Shanks da de Tanguay 

é a atitude para com Trasímaco. Enquanto Shanks o trata como apenas um mestre 

da retórica que “de modo algum” era um filósofo, Tanguay o descreve como alguém 
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que usa a retórica para alcançar fins filosóficos. “O profundo significado do caminho 

de Trasímaco é deixar exposta a necessidade da filosofia empregar uma forma de 

retórica em suas relações com a cidade” (TANGUAY, 2007, p. 96). Essa descrição 

de um Trasímaco filosófico parece estar mais de acordo com o Platão da 

interpretação farabiana-straussiana, pois, para evitar o conflito com o vulgo e o 

destino de Sócrates, Platão trocou a busca da cidade perfeita na Terra por um modo 

mais conservador de agir: substituir gradualmente as opiniões geralmente aceitas 

pela verdade ou uma aproximação da verdade. Essa substituição gradual implica em 

“uma aceitação provisória” daquelas opiniões e o Platão de al-Farabi  
 
“acabaria por substituir o rei-filósofo que governa abertamente na cidade 
virtuosa pelo reinado secreto do filósofo que, sendo um ‘homem perfeito’ 
exatamente por ser um ‘investigador’, vive privadamente como um membro 
de uma sociedade imperfeita, a qual ele tenta humanizar na medida do 
possível” (STRAUSS, 1988, p. 17, tradução nossa). 

 

Dessa necessidade de aceitar inicialmente as opiniões plausíveis e convenientes 

decorre a necessidade da retórica. 

Strauss sugere que, tomando Platão como modelo, al-Farabi também se vale 

do recurso de se proteger da perseguição da “cidade real” sem abdicar de continuar 

a difundir o seu ensinamento humanizante. “O ensinamento exotérico era necessário 

para proteger a filosofia”, pois os filósofos, “longe de serem expoentes da sociedade 

ou de partidos”, só estavam devotados a defender o interesse da filosofia, pois 

acreditavam que, agindo assim, estavam “defendendo os mais altos interesses da 

humanidade” (STRAUSS, 1988, p. 18). Ele chega a sugerir que o título “as duas 

filosofias”, pelo qual o tratado de al-Farabi era conhecido por Averróis e outros, 

poderia se referir às duas doutrinas, a exotérica e a esotérica, a exterior e a interior 

(p. 18).  

Nos tempos de al-Farabi havia ainda menos liberdade de investigação e 

ensinamento do que nos de Platão, com os filósofos beirando perigosamente a 

suspeita de serem “infiéis” diante do islamismo (p. 18), mas não é apenas em 

sociedades autoritárias que a perseguição aos filósofos se manifesta. Mesmo em 

sociedades liberais contemporâneas, a liberdade de expressão não está isenta de 

limitações baseadas nas “opiniões aceitas”. George Sabine (1953, p. 220) ironiza 

que “de fato, dificilmente se pode imaginar uma sociedade que não imponha 

restrições ao que um autor pode dizer, ou às circunstâncias nas quais ele pode dizê-
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lo, ou às pessoas para quem é adequado dizê-lo”. Sabine parece considerar que o 

termo “perseguição” usado por Strauss, é tão amplo, fora do seu sentido literal, que 

poderia abarcar qualquer limitação provável à liberdade de expressão, como a 

própria consciência do autor ou seu senso de responsabilidade. Strauss (1954, p. 

67) responde que tais sociedades “podem não apenas serem imaginadas como já 

existiram”, mas que o importante aqui “são as conclusões que o historiador pode tirar 

do fato de que nem todas as sociedades letradas foram ou são liberais”. Se uma 

sociedade proíbe seus escritores de criticarem livremente seus princípios, então 

seria válido questionar se um escritor que defende esses princípios de fato acredita 

neles ou está apenas se submetendo a forças superiores. Esse questionamento se 

torna ainda mais “urgente” se tal escritor é “uma mente brilhante” que diz 

expressamente que não é errado ensinar doutrinas consideradas errôneas e ainda 

recheia seus escritos com certos enigmas que passam despercebidos ao leitor 

menos atento (p. 68). 

O que Strauss está defendendo é que a perseguição, ou a “compulsão de 

alinhar o discurso com as visões que o governo considera oportunas”, é uma 

condição indispensável para fazer uma mentira repetida e nunca contradita ganhar 

status de verdade, mas que ela — a perseguição — não pode suprimir o 

pensamento independente e nem mesmo sua expressão, pois “é tão certo hoje 

como era há dois mil anos que é uma coisa segura contar a verdade que se conhece 

a pessoas próximas boas e confiáveis ou, mais precisamente, a amigos razoáveis” 

(STRAUSS, 1988, p. 23). Mesmo as opiniões inconvenientes, a verdade heterodoxa, 

são passíveis de serem contadas abertamente, desde que o autor “seja capaz de 

escrever entre linhas” (p. 24). Diz Strauss, “a influência da perseguição na literatura 

está exatamente em que ela força todos os escritores que professam visões 

heterodoxas a desenvolver uma “técnica peculiar de escrita”, técnica que ele 

denomina “escrever entre linhas” (p. 24). 

A escrita entre linhas, que Strauss descreve no segundo capítulo de seu livro 

(e o tipo de literatura dela derivada), possui todas as vantagens da comunicação 

privada sem ter a sua grande desvantagem, que é atingir apenas os conhecidos do 

autor. Ao mesmo tempo, ela possui todas as vantagens da comunicação pública 

sem trazer sua maior desvantagem: a pena capital para o autor (p. 25). Em princípio, 

a escrita entre linhas só é possível “porque homens irrefletidos são leitores 

descuidados e homens ponderados são leitores cuidadosos” e ela até seria 



41 

impossível se o dito de Sócrates de que “virtude é conhecimento” estivesse 

totalmente errado (p. 25). Strauss também defende sua descoberta contra certos 

princípios da historiografia moderna que tendem a inviabilizar o estudo pela leitura 

entre linhas (p. 26–29) e propõe regras que devem ser seguidas, como a de que “ler 

entre linhas é estritamente proibido em todos os casos em que seria menos exato 

fazê-lo do que não”; “ninguém está autorizado a excluir uma passagem, nem a 

emendar seu texto, antes de considerar totalmente todas as possibilidades de 

compreender aquela passagem como ela se apresenta”, como, por exemplo, a 

ironia; e “se um mestre da escrita comete erros crassos que fariam corar um 

estudante do ensino médio, é sensato admitir que eles são intencionais” (p. 30). Ele 

admite ser possível que a leitura entre linhas possa não levar a um consenso entre 

todos os estudiosos, mas contra-argumenta que os métodos historiográficos usados 

hoje em dia também não trouxeram a concórdia universal, e nem sequer ampla, 

sobre muitos pontos (p. 30–31). 
 

3.2. O “método” de Strauss 

A escrita entre linhas, nos termos em que Strauss a descreve, é relativamente 

fácil de entender, mas verdadeiras dificuldades começam a surgir quando 

invertemos a posição e passamos à leitura entre linhas. Existe um método correto 

para ler o que foi escrito exotericamente ou estamos fadados a fazer uma leitura 

subjetiva, imprecisa ou até fantasiosa do que antigos filósofos (ou mesmo 

pensadores contemporâneos) escreveram? 

Strauss sempre negou explicitamente “ter fornecido aos seus estudantes um 

método ou sistema para decodificar o ensinamento secreto a ser encontrado nos 

textos antigos”; no máximo, ele teria reiterado, os autores antigos forneceriam pistas 

que estimulariam os leitores a pensar por si mesmos e, assim, serem educados 

(ZUCKERT, 1996, p. 125). Porém, os ensaios de Strauss permitem afirmar, com 

alguma segurança, que existe ali pelo menos a “sugestão” de um método de leitura 

que orientaria um leitor cuidadoso na busca por um possível ensinamento esotérico 

entre linhas abertamente escritas por um filósofo, “método” entendido aqui no 

sentido etimológico, de “busca, investigação”, ou como “procedimento, técnica ou 

meio de fazer alguma coisa, especialmente de acordo com um plano” (HOUAISS; 

VILLAR, 2009, p. 1284). O próprio Strauss (1954, p. 66) o admite implicitamente ao 

responder às objeções de Sabine, afirmando que “não há método que não possa ser 
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incompreendido ou mal utilizado” (grifo adicionado). Para se estabelecer que método 

seria esse, é preciso identificar algumas regras e princípios dispersos na obra de 

Strauss, os quais serviriam de referências para o leitor cuidadoso fazer uma 

interpretação adequada do pensamento de um autor. 
 

3.2.1. Algumas regras de leitura 

Logo após apresentar sua redescoberta da escrita exotérica como meio de 

um escritor esquivar-se da perseguição, Strauss (1988, p. 26–29) discute 

brevemente a historiografia recente, cujos princípios norteadores se apresentam 

como um empecilho a que a hipótese de que autores antigos teriam se utilizado da 

escrita entre linhas para escapar à perseguição seja considerada válida. Esses 

princípios incluiriam: primeiro, a proibição do anacronismo no estudo de eras 

passadas; segundo, a contemporaneidade textual do autor, isto é, a não atribuição 

ao autor de nenhum termo relevante que não pudesse ser traduzido na linguagem 

disponível a ele, sido usado por ele ou estado comumente em uso em seu tempo; e 

terceiro, a autoridade estrita do autor, ou seja, os únicos pontos de vista atribuíveis 

ao autor seriam aqueles apresentados explicitamente por ele. Esse terceiro princípio, 

especialmente, excluiria a atribuição de validade histórica da escrita entre linhas e 

poderia levar um historiador moderno a considerá-la como mero jogo de 

adivinhação. 

A caracterização que Strauss faz do historicismo pode ser considerada 

ingênua hoje, principalmente em vista das elaborações de Dilthey e Droysen, e até 

superada por versões mais sofisticadas e relativistas (BARROS, 2010, p. 77), mas 

isso não prejudica sua sugestão da flexibilização dos três princípios. Ao contrário, 

pode reforçar sua compreensão de que a interpretação de textos antigos não deve 

estar submetida a uma camisa de força que impeça a priori que certas opções 

hermenêuticas sejam apreciadas. Aliás, Strauss nem rejeita esses princípios. Ele 

chama o segundo princípio, por exemplo, de “uma das regras mais elementares da 

exatidão histórica” (STRAUSS, 1988, p. 98) e considera o primeiro princípio como 

algo que “a maioria das pessoas hoje admitiria prontamente” (p. 110). Mas ele 

discorda da aplicação pura e simples desses princípios, porque as consequências 

que eles trazem à interpretação não decorrem apenas de um progresso na exatidão 

histórica, mas de “uma mudança mais básica no clima intelectual” de seus 

contemporâneos, mais inclinados a rejeitar ou “transformar” a tradição racionalista 



43 

que dominava a historiografia antiga até pelo menos o século XIX. Se essa mudança 

é um “progresso” ou não é uma questão para os filósofos responderem. Aos 

historiadores, resta uma obrigação mais modesta, a saber, a de exigir que a exatidão 

histórica seja preservada, a despeito das mudanças que ocorreram ou possam 

ocorrer no clima intelectual (p. 29). Strauss propõe que esses três princípios sejam 

adaptados pelo historiador ao tema de sua pesquisa. Ele não deve aceitar um 

“padrão arbitrário de exatidão” que possa excluir a priori do conhecimento humano 

“os fatos mais importantes do passado”. “A exatidão não pode ser confundida com a 

recusa ou incapacidade de ver o todo por trás dos detalhes” (p. 30). Daí decorre o 

primeiro conjunto de regras (assim chamadas por Strauss) para a leitura entre linhas 

que encontramos. 

Uma primeira regra que Strauss propõe é “Ler entre linhas é estritamente 

proibido em todos os casos em que seria menos exato fazê-lo que não fazê-lo.” Essa 

primeira regra, com seu forte espírito limitador (“estritamente proibido”), já coloca ao 

intérprete um problema: determinar quando é “menos exato” fazer uma leitura entre 

linhas do que não fazer. A única pista que Strauss fornece é o comentário que ele 

faz sobre a regra: a leitura entre linhas deve partir de uma “consideração exata” do 

que o autor declarou explicitamente (p. 30).  

Esse comentário mescla-se com o que se pode chamar de uma segunda 

regra, “O contexto em que uma declaração ocorre e o caráter literário da obra inteira 

[‘obra’ no sentido de ‘livro’], assim como seu plano, devem ser perfeitamente 

compreendidos” antes de se considerar sua interpretação como “adequada ou 

mesmo correta” (p. 30). Strauss exige aqui que o leitor leve em consideração todas 

as possibilidades de entendimento de uma determinada passagem (e aqui ele 

destaca a da ironia), antes de suprimir ou retificar um texto. “Para entender o 

Cuzari”, ele exemplifica mais adiante, “é preciso entender não somente o conteúdo 

[...], mas também a forma, isto é, o cenário conversacional de todas as declarações 

em geral e de cada uma em particular” (p. 100). Em resumo, o intérprete deve partir 

das declarações explícitas do autor, examinar seu contexto e pesar todas as 

maneiras possíveis de compreender o texto, antes de decidir pela exatidão de uma 

leitura entre linhas. 

Diferindo da ampla subjetividade a que as duas primeiras regras podem atirar 

o leitor, a terceira regra parece mais fácil de seguir, pois a aferição de seu critério é 

mais explícita: “Se um mestre da escrita comete erros crassos que fariam corar um 



44 

estudante do ensino médio, é sensato admitir que eles são intencionais” (p. 30). 

Apesar de sua construção informal, que mereceu comentário de Sabine (1953, p. 

220) por “facilitar” demais o argumento, essa regra supõe que não seria razoável 

crer que um autor cuidadoso cometesse erros grosseiros, como contradições, a não 

ser que o fizesse de propósito. “Todas as ambiguidades que ocorrem nos bons 

livros” não são devidas ao acaso ou ao descuido, são uma “escolha deliberada”, “um 

desejo do autor de indicar uma questão grave” (STRAUSS, 1988, p. 118). Embora, 

como Sabine (1953, p. 220) aponta, haja uma grande dificuldade em determinar “os 

limites de contradição permissível ou provável” em um autor, a resposta que Strauss 

(1954, p. 66–67) dá para essa objeção é bastante razoável. Se se tomar “um autor”, 

em abstrato, sim, é “impossível” determinar esses limites, mas quando se conhece o 

autor estudado e ele já afirmou explicitamente que comete erros intencionais, então 

tem-se algo completamente diferente. Pode-se pensar aqui em Platão, que critica a 

escrita no Fedro (275 a–b) e na Carta Sétima (341 c e ss.) — o que é em si uma 

contradição, em vista da extensão de sua obra escrita — e que em certos diálogos, 

como o Protágoras (316 c–e) e o Teeteto (152 c), indica que os pensadores 

costumam afirmar coisas em que não acreditam por medo da perseguição. Os 

critérios que permitem diferenciar entre supor e saber o que um autor afirma entre 

linhas precisam ser levados em conta para o correto julgamento do que é dito por ele 

(STRAUSS, 1954, p. 67). 

Uma quarta regra que Strauss (1988, p. 30) propõe é “Os pontos de vista do 

autor de um drama ou diálogo não devem, sem indício prévio, serem identificados 

com aqueles expressos por um ou mais personagens”. Nem mesmo a concórdia de 

todos os personagens, ou daqueles mais cativantes, devem servir para atribuir 

determinados pontos de vista ao próprio autor. No caso de Platão, por exemplo, a 

tradição interpretativa tende a identificar a opinião de Sócrates com a de Platão, mas 

o carisma de Sócrates ou sua quase onipresença nos diálogos platônicos, de acordo 

com essa regra, não são garantias de que Platão fala por sua boca. Mais uma vez, o 

intérprete se vê diante da dificuldade de estabelecer com precisão a opinião do 

autor. 

A quinta e última regra desse primeiro conjunto sugerido por Strauss para 

guiar o historiador na leitura entre linhas é relacionada com a quarta regra: “A 

opinião real de um autor não é necessariamente idêntica com aquela que ele 

expressa na maioria das passagens” (p. 30). A escrita exotérica, feita para ser 
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compreendida pela multidão, pode expressar uma grande quantidade de opiniões 

convencionalmente aceitas, mas ocultar a verdade que o autor reserva para o seu 

leitor cuidadoso até mesmo no silêncio. 

Essas regras não pretendem ser chaves decodificadoras que um leitor 

qualquer deva ou possa aplicar em qualquer caso para obter uma interpretação 

correta do texto de qualquer autor, em outras palavras, não constituem um “método 

universal”. Em vez disso, Strauss pretende com elas exemplificar critérios que 

permitiriam ao intérprete flexibilizar os princípios rígidos adotados pela pesquisa 

histórica moderna, especialmente o da autoridade estrita do autor, para buscar a 

intenção original posta no texto. São regras, portanto, que devem ser aplicadas 

judiciosamente, observando a maneira como cada autor escreve, o contexto e os 

dispositivos de que ele se vale para disfarçar o seu discurso esotérico. 

Outras regras de leitura entre linhas podem ser extraídas do capítulo em que 

Strauss (1988, p. 38–94) se dedica a estabelecer um método de leitura adequado 

para o Guia dos perplexos, de Maimônides. Para chegar a elas, ele propõe que se 

examine melhor a relação entre o Guia e a Bíblia, obra que Maimônides tomou como 

modelo para a sua obra. 

Maimônides, ao contrário da crítica bíblica moderna, lia a Bíblia como obra de 

um único autor — o próprio Deus — sendo, portanto, “o livro mais perfeito jamais 

escrito” (STRAUSS, 1988, p. 61). Quaisquer imperfeições na forma em que a Bíblia 

estava escrita (mudanças bruscas de assunto, repetições com pequenas diferenças, 

contradições) não seriam falhas devidas às diversas compilações realizadas por 

distintos autores ao longo do tempo, como acreditaria um leitor nos dias de hoje, 

mas sim “irregularidades propositais destinadas a ocultar e revelar uma ordem mais 

profunda, um sentido mais que profundo, divino” (p. 61). Maimônides toma essa 

“desordem intencional” como modelo para escrever o seu Guia e, para decifrá-lo, 

isto é, encontrar as regras gerais e específicas de acordo com as quais ele deve ser 

lido, é preciso entender como ele decifra a Bíblia (p. 61). “Segredos e contradições”, 

título da Seção V do capítulo que Strauss dedica ao Guia, serão os dispositivos 

principais utilizados por Maimônides na redação de sua obra. Porém, ao contrário do 

que sugere (p. 60), Strauss não chega a enumerar uma série de regras de leitura 

(gerais e específicas) para compor o “método específico” de leitura do Guia. Ao final 

da seção, Strauss vai afirmar que foi levado pela necessidade a fazer comentários 

tão incoerentes e fragmentários sobre os métodos maimonidianos de apresentação 
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da verdade que não seria inadequado concluí-la com um símile, mais dirigido 

àqueles interessados na questão literária do que na filosófica (p. 78). 

O que Strauss chama de comentários “incoerentes e fragmentários” envolve 

identificar certas irregularidades na escrita da Bíblia para poder aplicá-las ao estudo 

do Guia. Porém, antes de fazer uma enumeração desses dispositivos literários, é 

preciso levar em conta o tamanho da tarefa que é fazer tal interpretação: “Uma 

interpretação adequada do Guia teria [...] que ter a forma de uma interpretação 

esotérica de uma interpretação esotérica de um ensinamento esotérico” (p. 56). 

Strauss admite que isso soa paradoxal e até ridículo, mas que é uma tarefa possível, 

quando se considera que “qualquer explicação, ainda que esotérica, de um texto tem 

a intenção de ser útil à sua compreensão” e será útil, “desde que o autor não seja 

um homem de excepcional incapacidade” (p. 60). 

Para Maimônides, o estudioso dos segredos contidos no Guia não poderia ser 

qualquer um. Ele teria que possuir certas qualidades as quais Strauss identifica 

como sendo as do rei-filósofo platônico. Isso tornaria impossível ao historiador 

moderno interpretá-lo, mas Strauss propõe que, se um indivíduo não pode fazê-lo, 

uma comunidade de estudiosos pode. Porém, como a historiografia moderna surge 

ao mesmo tempo em que se interrompe a tradição do exoterismo, seria impossível 

fazer uma interpretação do Guia nos dias de hoje? Strauss acha que não, pois a 

humanidade não está rigidamente dividida entre uma minoria inspirada/inteligente e 

uma maioria sem inspiração/tola. O “método”, ou o uso da faculdade do 

entendimento, é tão importante quanto a própria faculdade. Se a historiografia 

moderna conseguiu decifrar a escrita cuneiforme e os hieróglifos, com o método 

correto também pode decifrar o Guia, desde que esse esteja acessível em uma boa 

tradução para uma língua moderna (p. 57–59). O problema, então, passa a ser 

detectar esse método específico (p. 60). 

Partindo do pressuposto de que Maimônides escreveu o Guia da mesma 

forma como ele leu a Bíblia e de sua própria convicção de que é possível oferecer 

uma interpretação útil do Guia dos perplexos, Strauss trata de identificar as 

irregularidades que podem levar à sua compreensão. Preliminarmente, ele cita 

interrupções, irregularidades nos títulos dos capítulos e repetições como os 

dispositivos que Maimônides “copia” da Bíblia como técnica para sua própria 

redação, mas atribui às contradições a principal função exotérica. As interrupções e 

mudanças bruscas de assunto estão ligadas diretamente às irregularidades nos 
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títulos dos capítulos e sua razão oculta, que só pode ser objeto de suposição, é a 

chave para compreender a cadeia de raciocínio que conecta os títulos de capítulos 

dispersos (p. 61–62). O uso de repetições é mais compreensível, pois cada vez que 

uma declaração é repetida ela apresenta uma pequena diferença. O que está 

contido na parte não alterada da declaração é uma opinião convencionalmente 

aceita, mas a parte que foi modificada traz oculto, por meio de pequenas omissões 

ou adições, um ponto de vista não convencional (p. 62–64). 

Antes de explicar como as contradições funcionam na obra de Maimônides, 

Strauss faz a ressalva de que nem tudo é similaridade entre o Guia e seu modelo, a 

Bíblia. A principal diferença entre eles é que a Bíblia se utiliza principalmente de 

parábolas como veículos de suas mensagens ocultas. Embora ambas as obras 

pertençam ao gênero “literatura esotérica”, a Bíblia pertence à espécie “literatura 

parabólica”, enquanto o Guia pertence à espécie “literatura não parabólica” e a 

principal razão para isso é que uma explicação parabólica de outro texto parabólico 

estaria sujeita à objeção de apenas “substituir um indivíduo por outro indivíduo da 

mesma espécie”, ou seja, não haveria explicação nenhuma. Se examinados do 

ponto de vista do discurso, porém, temos que ambos fazem parte do gênero 

“discurso contraditório”, sendo a Bíblia exemplo de contradição entre parábolas e o 

Guia, de contradição entre declarações não-parabólicas e não-enigmáticas. 

Contradições que são sempre intencionais e conscientes e, principalmente, ocultas 

do vulgo (p. 66–69). Esse estudo do caráter literário da obra atende à exigência da 

segunda regra citada acima, para colocar as declarações em seu contexto no plano 

geral da obra. Strauss procede da mesma maneira no capítulo em que estuda o 

Cuzari, dedicando uma seção inteira ao seu caráter literário (p. 98–112). 

Esclarecida a relação entre o Guia e seu modelo literário, Strauss chega por 

fim à parte mais importante dessa seção destinada a estabelecer as regras de leitura 

para o Guia dos perplexos: como decifrar as contradições. Isso não significa explicá-

las, pois já está dito que elas são intencionais e conscientes, mas encontrar entre as 

duas declarações opostas, qual era a considerada verdadeira por Maimônides e qual 

era mero veículo para o ocultamento (p. 69–70). E a regra é: uma vez reconhecida 

uma contradição15 entre duas declarações, aquela que for mais secreta deve ser 

                                                 
15 As contradições no Guia estão camufladas por uma série de artifícios que Strauss examina 
brevemente, como distanciar os termos da contradição inserindo muitas páginas entre eles, 
contradizer implicações e usar palavras ambíguas (STRAUSS, 1988, p. 70–73). 
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considerada como a verdadeira para Maimônides, pois ele identifica o ensinamento 

verdadeiro com algum ensinamento secreto. Strauss assim expressa sua regra (p. 

73, tradução nossa): 
 
[...] de duas declarações contraditórias no Guia ou em qualquer outra obra 
de Maimônides, aquela declaração que ocorre menos frequentemente, ou 
mesmo que ocorre apenas uma vez, era considerada por ele como 
verdadeira. 

 

Esse fato de ocorrer “menos frequentemente”, a raridade, é o que Strauss chama de 

“secreto”, pois “o que as pessoas dizem o tempo todo é o oposto de um segredo” (p. 

73). 

Essa é, no fim das contas, a única regra explícita que Strauss propõe nessa 

seção declaradamente dedicada a encontrar regras gerais e específicas para a 

leitura de Maimônides (p. 60), uma regra que pode-se considerar como geral, isto é, 

válida também para a interpretação de outros autores, desde que atendidos os 

outros critérios, como o da terceira regra citada acima: se conhecemos o autor e ele 

já afirmou que comete erros intencionais, estamos autorizados a considerar suas 

contradições (ou qualquer erro crasso) como intencionais e destinadas a ocultar sua 

verdade do vulgo. As contradições são assim uma das chaves mais importantes da 

decifração esotérica, pois se outros dispositivos literários indicam o ensinamento 

verdadeiro, não temos como saber, com certeza, se uma “expressão inapropriada” é 

uma pista segura ou meramente uma expressão inapropriada (p. 74). Já as 

contradições, uma vez encontradas, forçam o intérprete a ir em busca do 

ensinamento real, sendo os outros dispositivos — palavras “secretas”, parcialmente 

ambíguas; apóstrofos e motes prefixados para a obra inteira ou parte dela; silêncios, 

omissões que só o leitor atento perceberá; e os títulos de capítulos, ou inícios de 

capítulos — pistas importantes para encontrá-las (p. 74–77). 

Uma apresentação mais clara de como Strauss lê entre linhas surge quando 

ele expõe seu método para estudar o Tratado teológico-político de Espinosa 

(STRAUSS, 1988, p. 142–201). Ele inicia alertando para a importância de se 

estabelecer de antemão as razões que orientam uma determinada investigação 

histórica. “De fato, as razões que induzem alguém a estudar um assunto histórico 

em particular, determina imediatamente o caráter geral do procedimento” (p. 142). 

Essa declaração sugere que qualquer leitura interpretativa de um texto 

necessariamente envolve uma dose de subjetividade, determinada não pela 
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psicologia do leitor, mas pelo seu objetivo, já que diferentes intérpretes com 

diferentes motivações, se valerão, necessariamente, de diferentes critérios de 

investigação. Ao apresentar suas próprias razões para tentar uma nova 

interpretação do Tratado teológico-político, Strauss ressalta que o tema das 

alegações conflitantes entre filosofia e revelação ainda têm relevância ao tempo em 

que ele escreve, embora num nível bem mais baixo do que nos séculos 

precedentes. É com essa relevância em vista que Strauss se propõe a “reabrir” o 

Tratado, ressalvando que é preciso compreender o que Espinosa diz exatamente da 

maneira que ele quis dizer, evitando assim de substituir “sua sabedoria pela nossa 

tolice” (p. 142–143). 

Depois desse caveat, Strauss passa a descrever o que ele entende por 

“compreender as palavras de outro homem, vivo ou morto” (p. 143), delineando os 

passos necessários para se evitar uma interpretação fantasiosa. Tal compreensão 

envolve dois procedimentos diferentes que ele chama de “interpretação” e 

“explicação”. Por interpretação, ele quer dizer a tentativa de nos certificarmos de 

duas coisas: “o que o falante disse e como o falante realmente entendia o que 

disse”, tendo expressado isso explicitamente ou não. Por explicação, a tentativa de 

nos certificarmos das implicações de declarações do falante, “das quais ele não 

estava ciente” (p. 143). Aqui já se percebe a principal diferença entre esses dois 

níveis de leitura: na interpretação, deve-se buscar aquilo que era intencional na 

escrita do autor, como a ironia e a mentira, enquanto que na explicação deve-se 

buscar aquilo de que o autor não estava ciente, como o engano, o viés, a situação 

histórica. Também se apresenta mais um problema, que é entender como o autor 

compreendia o que disse, “independente de se ele expressou essa compreensão 

explicitamente ou não” (p. 143).  

Como alguém pode estar certo, por mais que se debruce atentamente sobre 

um texto, do que o autor pretendia ao fazer uma determinada declaração? Essa 

questão se torna ainda mais relevante porque Strauss considera que a interpretação 

deve ser a base para uma explicação adequada, sem a qual ela não será a 

explicação “da declaração a ser explicada, mas de um produto da imaginação do 

historiador” (p. 143). A interpretação tem que preceder a explicação e todo o edifício 

interpretativo estará em risco se aquela não for uma fundação firme. Strauss não dá 

uma solução para o problema, mas estabelece critérios para diminuir esse risco, um 
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deles sendo o de que, dentro da interpretação, as declarações explícitas têm 

precedência sobre as implícitas (p. 143). 

É preciso, então, determinar com exatidão o que o autor disse explicitamente 

antes de se compreender a verdade de suas palavras ou ideias, mas, “exatidão” 

pode significar coisas diferentes em casos diferentes (p. 143). Algumas vezes, a 

exatidão exige pesar cuidadosamente cada palavra de um pensador ou falante, 

procedimento que pode ser inútil no caso de um autor descuidado, e assim 

precisamos de um critério para determinar o grau de exatidão necessário para a 

compreensão de cada determinado autor. Strauss sugere que precisamos conhecer 

os hábitos de escrita de cada autor, mas para evitar a dificuldade de fazer uma 

primeira leitura sem esse conhecimento, ele parte da observação geral de que as 

pessoas escrevem da mesma forma que leem para estabelecer a regra de que 

“escritores cuidadosos são leitores cuidadosos e vice-versa” (p. 144). “A leitura 

precede a escrita. Nós lemos antes de escrever. [...] Um homem aprende a escrever 

bem lendo bem os bons livros, lendo mais cuidadosamente os livros que são mais 

cuidadosamente bem escritos” (p. 144).  

Aqui também o explícito precede o implícito: se um autor indica explicitamente 

como leu outro autor, deve-se tomar as regras que ele seguiu como ponto de partida 

para compreender sua própria obra. Espinosa, por exemplo, usa um capítulo inteiro 

do seu Tratado para a questão de como se deve ler a Bíblia, o que leva o intérprete 

a observar suas regras se quiser compreender o próprio Espinosa. A Bíblia, ele 

sustenta, deve ser compreendida exclusivamente por ela mesma, assim como a 

natureza deve ser compreendida somente pelos dados fornecidos pela própria 

natureza. Strauss afirma, porém, que o “princípio hermenêutico” de Espinosa não 

expressa precisamente o que exige. Informações sobre a vida dos autores da Bíblia 

e o destino de seus livros, por exemplo, podem vir de fontes externas à própria Bíblia 

e Espinosa aceita isso de bom grado. Esse raciocínio leva a expandir o princípio de 

Espinosa para que os autores sejam compreendidos não apenas como eles próprios 

se compreendiam, mas melhor do que eles se compreendiam (p. 146).  

Strauss chega assim ao princípio hermenêutico ao qual ele diz aderir: “a 

Bíblia deve ser compreendida exatamente como ela era compreendida por seus 

autores ou por seus compiladores” (p. 147). Com esse princípio, Strauss apela a um 

textualismo (a leitura do texto pelo que está no próprio texto) no qual é preciso 

responder a perguntas como qual é o tema do livro? qual a intenção do autor ao lidar 
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com esse tema? que questões ele levanta acerca do tema? Somente com as 

respostas a essas perguntas é possível definir quais são os tópicos relevantes do 

livro. Livros inteligíveis (em oposição a livros hieroglíficos, inacessíveis pela 

experiência ou insight) devem ser compreendidos por si mesmos, pela consideração 

do seu tema e da intenção do autor (p. 149). 

Strauss parece dar muita importância à “intenção do autor” ao estabelecer 

suas regras de leitura, mas isso não contraria a tendência contemporânea de se 

considerar o autor como “morto” no momento em que seu livro é publicado. Embora 

Strauss não seja considerado tecnicamente um autor pós-moderno, a orientação 

oitocentista de “retornar aos textos mesmos” que também caracteriza a obra 

straussiana (HOWSE, 1999, p. 64) é compatível com a tese da morte do autor, 

sustentada por autores como Michel Foucault, Roland Barthes e diversos 

estruturalistas e pós-estruturalistas. Strauss não advoga, portanto, uma tentativa de 

se compreender o que se passava na cabeça do autor ao escrever sua obra. Não é 

a psicologia do homem que escreve que interessa a ele, mas quais intenções estão 

registradas na obra escrita16. Essa é a intencionalidade a que ele se refere ao 

descrever o que chama de interpretação. Mesmo que o autor não tenha sido 

explícito, ele deixa pistas na sua obra. Seguindo as regras que Strauss esboça e que 

foram compiladas neste capítulo, o intérprete que seja um leitor cuidadoso 

estabelece alguns limites que deve seguir ao realizar a leitura atenta (close reading) 

de um livro.  

Não se trata de um método universal para a leitura entre linhas, mas de um 

ponto de partida que busca afastar as críticas mais prováveis. Assim como Strauss 

se vale de diferentes abordagens para interpretar as três obras que servem de 

exemplos de sua sugestão (o Guia dos perplexos, o Cuzari e o Tratado teológico-

político), o leitor bem treinado interessado em alcançar o ensinamento esotérico de 

um autor, deve mergulhar profunda e demoradamente na superfície do texto 

escolhido, pois o segredo não está oculto em profundezas mas escondido à vista de 

todos (LAMPERT, 2009, p. 64). 
 

 

 

                                                 
16 Ver, a esse respeito, a comparação que Stanley Rosen (2000, p. 544), faz entre Strauss e 
Wittgenstein. 
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3.3. A validade da leitura entre linhas 

 Ao resenhar a evolução dos pontos de vista da historiografia nos últimos 

séculos, de um que admitia a existência da escrita entre linhas para um que a rejeita, 

Strauss (1988, p. 29) afirma que cabe ao filósofo considerar se e em que extensão 

essa mudança no clima intelectual pode ser considerada um progresso ou um 

declínio. Evitando o problema, ele se propõe uma tarefa mais modesta, adequada ao 

historiador: “exigir que, a despeito de todas as mudanças que têm ocorrido ou que 

ocorrerão no clima intelectual, a tradição da exatidão histórica seja continuada” (p. 

29). Ele defende, porém, que essa exatidão não pode ser baseada num padrão 

arbitrário que exclua a priori que a escrita exotérica é possível e assim prepara a 

defesa da arte da escrita entre linhas. 

 Este trabalho não tem a pretensão de, e nem é seu escopo, adentrar a 

complexa questão filosófica a que Strauss se refere. Este capítulo visa apresentar e 

examinar a possibilidade de que a tese defendida por Strauss seja considerada uma 

forma de investigação filosófica tão válida quanto a realizada pelos modernos 

historiadores da filosofia, considerando-se aqui a história da filosofia como uma 

disciplina filosófica (p. 151). A sugestão de Strauss (1954, p. 65) consiste de duas 

perguntas fundamentais, a primeira sobre se houve alguma vez grandes pensadores 

que compartilhavam da premissa de que “a opinião é o elemento da sociedade” e 

que agiram em resposta a ela (questão histórica) e a segunda sobre se aquela 

premissa é verdadeira, falsa, ou verdadeira apenas quando qualificada, “p. ex., 

‘opinião é o elemento de todas as sociedades não-liberais’” (questão filosófica). 

Sobre ambas as questões, pode-se dizer que nunca poderão ser respondidas com 

absoluta certeza, pois a resposta da primeira exigiria um tipo de conhecimento 

íntimo de cada escritor que simplesmente não é acessível — dificuldade que a 

compreensão freudiana do inconsciente e a neurociência podem explicar, ao 

proporem que boa parte do nosso comportamento é guiado por decisões 

inconscientes ou subconscientes —, e a resposta da segunda não pode ser 

derivada, por exemplo, do estudo da história, pois o número de variáveis envolvidas 

na evolução das sociedades humanas tornaria a tarefa impossível. 

 A questão da validade da sugestão straussiana fica dependente então de que 

se aceitem as premissas “a opinião é o elemento da sociedade” e “a filosofia é a 

tentativa de substituir a opinião pelo conhecimento”, pois delas se extrai a conclusão 

de que “a filosofia é a tentativa de substituir o elemento da sociedade”. Dessa 
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conclusão deriva o perigo que a sociedade corre por causa da filosofia e desse 

perigo a necessidade de se mantê-la reservada a uma minoria (STRAUSS, 1954, p. 

64–65, 72–73). Aceitas as premissas, a leitura entre linhas, para efeitos práticos, fica 

então sujeita apenas aos critérios, ou melhor, às regras de leitura sugeridas por 

Strauss, examinadas acima. Respeitada a exigência de uma interpretação criteriosa 

seguida de uma explicação adequada (V. p. 49 acima), não há por que se considerar 

que o resultado de uma tal leitura possa ser considerada incerta ou arbitrária 

(KRAEMER, 2009, p. 166), um “convite a uma ingenuidade perversa” (SABINE, 

1953, p. 220) ou mesmo um meio para a autoexpressão dos desejos do autor, como 

Patterson (2004, p. 26–27) sugere.  

Richard Kraut (1999, p. 28–29) oferece três motivos para se ter cautela com a 

interpretação straussiana. Primeiro, mesmo que se encontrem os tais erros 

grosseiros nos diálogos, não é possível saber se Platão os considerava assim e 

queria que o leitor também os entendesse dessa maneira. Somente demonstrando 

que existe um padrão nesses erros seria legítimo inferir que Platão queria nos dizer 

algo com eles. Segundo, para defender a sugestão straussiana seria necessário 

indicar um motivo para essas práticas enganadoras de Platão enquanto escritor e, 

sem apelar para a suspeita Carta Sétima, isso é uma tarefa difícil. Se ele temia a 

perseguição política, argumenta Kraut, como teria feito um ataque tão aberto à 

democracia ateniense em A República, 555b–565e? Se o motivo era evitar de ser 

dogmático para os discípulos, impondo sua autoridade em vez de deixá-los pensar 

por si mesmos, Aristóteles e outros teriam testemunhado que os platônicos, longe de 

seguir uma “autoridade”, eram internamente divididos e, mesmo na Academia, havia 

muitos opositores da teoria das formas. Terceiro, se se colocar à parte o sentido 

manifesto do diálogo para revelar o sentido oculto, ficaremos com pouca — ou 

nenhuma — evidência para sustentar o achado. Supondo que o argumento do final 

do livro I de A República tenha sido feito de forma deliberadamente enganadora, 

Kraut prossegue, ainda resta o problema do que Platão queria dizer ocultamente. 

Nenhuma interpretação plausível desse ensinamento esotérico poderia ser 

descartado, ele argumenta, pois a leitura entre linhas pressupõe que não podemos 

encontrar no texto as crenças de Platão, mas apenas as coisas que seus 

personagens dizem; tendo abandonado o texto como fonte do pensamento de 

Platão, não é possível sustentar uma forma de leitura contra outra em relação a esse 

pensamento. 
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 É importante anotar que, no argumento resumido acima, Kraut admite em 

tese que Platão possa ter cometido “um padrão de erros notáveis” nos diálogos e 

que isso confirmaria a hipótese de um ensinamento entre linhas, mas considera 

como a grande (mas não intransponível) dificuldade, “estabelecer que tal padrão 

existe” (KRAUT, 1999, p. 28). Assim, sua conclusão de que é melhor se ater à 

interpretação tradicional (p. 29) é meramente uma de cautela e conforto. 

 Strauss deixa claro desde o início que sua sugestão de que há uma escrita 

exotérica não pretende substituir as formas tradicionais de interpretação e oferecer 

uma alternativa que leve à “concórdia completa entre todos os estudiosos” (inclusive 

porque nenhum método usado na época em que ele escreve alcançou esse 

objetivo). Ele alerta que o “historiador verdadeiramente preciso” se atém a 

compreender o pensamento dos grandes autores do passado, o que é diferente de 

“vencer uma discussão” ou “provar que ele está certo para praticamente todo 

mundo” (STRAUSS, 1988, p. 30). Mais tarde, Strauss (1954, p. 75) reitera essa 

compreensão dos fins e dos limites de sua sugestão, quando responde à objeção de 

Yvon Belaval de que seu método não leva à certeza absoluta, perguntando 

retoricamente se os métodos alternativos alcançam essa certeza. Ele mesmo 

responde com outra pergunta sobre se os outros métodos não se baseiam em 

premissas “demonstravelmente falsas” de que se deve desprezar o que o autor fala 

sobre a necessidade de segredo ou cautela, assim como as pistas que o autor dá 

em declarações “únicas ou raras”, em favor de suas declarações mais 

frequentemente ditas. Em suma, Strauss não desconsidera os métodos da 

historiografia moderna como inexatos ou imprecisos, mas propõe que, se a opinião 

for mesmo o elemento em que a sociedade respira, eles não conseguem alcançar 

em profundidade o pensamento do autor cuidadoso. 

 Da perspectiva textualista em que Strauss se coloca, uma leitura entre linhas 

(interpretação esotérica) é tão válida quanto uma interpretação historicista ou 

científica, desde que se observem os objetivos que cada intérprete busca em cada 

um dos casos ou a razão que motiva o leitor em sua leitura. Strauss até menciona 

que algumas vezes se observa um conflito entre uma interpretação “tradicional, 

superficial e doxográfica” de um autor clássico e outra “mais inteligente, profunda e 

monográfica”, mas que ambas são “igualmente exatas”, na medida em que as duas 

sejam geradas de declarações explícitas do autor em questão (STRAUSS, 1988, p. 

31). Essa “igualdade” de exatidão é exemplar da validade que pode ser atribuída à 
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interpretação esotérica quando comparada com uma interpretação baseada nos 

métodos modernos da historiografia, isto é, uma que respeite rigidamente os seus 

três princípios: da proibição do anacronismo no estudo de eras passadas, da 

contemporaneidade textual do autor, e da autoridade estrita do autor (V. p. 42 

acima). No exemplo do conflito acima, Strauss sugere que a interpretação tradicional 

pode refletir o ensinamento exotérico do autor, enquanto a interpretação 

monográfica “para a meio caminho” entre seus ensinamentos exotérico e o 

esotérico. Portanto, somente uma flexibilização daqueles princípios poderia expor o 

ensinamento esotérico do autor. E, ainda assim, não há razão para que tal 

interpretação não seja tão exata quanto as outras duas, desde que, repita-se, 

provenha de suas declarações explícitas. 
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4. LENDO O TEETETO ENTRE LINHAS 

O Teeteto é um diálogo da fase média ou tardia de Platão. Alguns estudiosos 

sugerem que ele foi escrito em 369 a. C., ano da morte do matemático Teeteto, que 

dá nome ao trabalho e a quem teria sido dedicado por Platão, ou mesmo antes disso 

(SEDLEY, 2004, p. 1, n. 1). Porém, considerá-lo entre os diálogos medianos 

apresenta o problema de que nele não é feita nenhuma referência à teoria das 

formas, doutrina que caracteriza a segunda fase da filosofia platônica. É mais 

provável, portanto, que o Teeteto tenha sido escrito, como defende Ryle (1966, p. 

275–276), na velhice de Platão, por volta de 358 ou 357 a. C. ou até mais tarde, ou 

seja, depois que ele teria abandonado a teoria das formas, sendo o último diálogo 

em que Sócrates é o protagonista do debate17. Escrito quando Platão já entrava na 

sétima década de vida, o Teeteto é uma obra cujo estilo e refinamento aproveitam 

ao máximo a experiência filosófica e a arte da escrita de Platão. Pelo mesmo motivo, 

é um diálogo complexo e difícil, cheio de sutilezas e artifícios estilísticos e, talvez por 

sua complexidade, como sugere Miles Burnyeat (1990, p. 1), não tenha recebido a 

mesma atenção que outros diálogos, embora possa ser considerado dentre todos 

como aquele que mais tem a oferecer ao estudante sério do assunto. O Teeteto é 

em geral considerado como fazendo parte de uma trilogia que também contém O 

sofista, cujo tempo dramático é o dia seguinte ao do Teeteto, e o Político, hipótese 

que Ryle (1996) também subscreve. Este capítulo faz uma abordagem do diálogo 

que procura se afastar da interpretação que lhe é dada tradicionalmente, 

principalmente do foco em sua investigação sobre a natureza do conhecimento. 

Tomando a sugestão straussiana da leitura entre linhas como referência 

interpretativa, será dada ênfase a aspectos menos explorados pelos estudiosos 

ortodoxos, procurando identificar os indícios de um ensinamento esotérico contidos 

em seu texto e sugerindo uma exploração da digressão (Teeteto, 172c–177c) como 

parte central desse ensinamento. 

O Teeteto narra uma conversa entre Sócrates, o geômetra Teodoro e o jovem 

aluno desse, o matemático Teeteto. O tema dessa conversa é a natureza do 

conhecimento. A partir de uma pergunta de Sócrates, Teeteto tenta definir o que é o 

                                                 
17 Neste trabalho será adotada a cronologia e a ordem dos diálogos sugeridas por Ryle (1966) e as 
consequências que elas engendram. Para as consequências interpretativas da escolha de uma 
ordem dos diálogos em lugar de outra, ver Carol Poster (1998). 
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conhecimento, começando com exemplos, que são imediatamente rejeitados por 

Sócrates, pois uma definição que contenha o próprio termo que procura definir 

(“conhecimento é o conhecimento do sapateiro”) é circular (Teeteto, 147c); depois, 

passando para uma primeira definição corretamente elaborada que evolui aos 

poucos para uma segunda e uma terceira definições que, ao final, são consideradas 

ainda insatisfatórias e encerrando o diálogo em aporia. Nesse aspecto, o Teeteto 

lembra os diálogos socráticos da primeira fase de Platão, diálogos erísticos ou 

elênticos em que Sócrates interroga alguém sobre a definição universal de alguma 

virtude para ao final rejeitar as conclusões. Mas, afora essa característica, o Teeteto 

é muito mais complexo do que aqueles, sendo um diálogo único, cuja estrutura 

dramática não encontra paralelo em outras obras platônicas (RYLE, 1966, p. 275).  

A estrutura do diálogo é tradicionalmente apresentada como dividida em três 

partes principais, definidas pelas três respostas que Teeteto apresenta para a 

pergunta “o que é o conhecimento?”, consistindo além delas em dois prólogos, 

alguns interlúdios (ou pequenas digressões) e uma longa digressão inserida no meio 

do diálogo. Cada uma das partes é mais curta e mais difícil que a precedente e pode 

ser caracterizada como dirigida a um público diferente (BURNYEAT, 1990, p. xii). A 

primeira parte, aproximadamente entre os passos 142 e 187, é marcada pela 

definição de conhecimento como percepção e uma crítica ao relativismo de 

Protágoras; a segunda parte, entre os passos 187 e 201, examina a definição de 

conhecimento como opinião verdadeira, lida com o problema de se a opinião falsa é 

sequer possível, e inclui os símiles da mente como uma tábua de cera e um aviário; 

e a terceira parte, do passo 201 ao 210, realiza uma discussão de conhecimento 

como opinião verdadeira e justificada (SEDLEY, 1996, p. 80). Baseado na 

dificuldade e nos desafios que cada uma dessas partes propõem, Burnyeat (1990, p 

xii) sugere que a primeira parte pode ser pensada como dirigida aos graduandos, a 

segunda aos graduados e a terceira aos “colegas da Academia”. 

Uma das primeiras características únicas do Teeteto é o seu duplo prólogo. O 

primeiro prólogo (142a–143c) se passa no ano de 369 a. C., às portas da cidade de 

Mégara, com uma conversa entre Euclides e Térpsion (dois dos alunos estrangeiros 

que estiveram presentes à morte de Sócrates, conforme narrado no Fédon, 59c) 

sobre o estado de Teeteto, à beira da morte depois de uma batalha onde 

demonstrou grande bravura. Euclides então conta a Térpsion sobre uma conversa 

que teve com Sócrates em que esse lhe narrou seu encontro com Teeteto e a 
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discussão que tiveram sobre a natureza do conhecimento. Impressionado com a 

história, Euclides fez um rascunho (hypomnêma) dela no mesmo dia e mais tarde foi 

fazendo ajustes no registro sempre que tinha a oportunidade de visitar Sócrates em 

Atenas. Assim, aos poucos, ele recuperou todo o diálogo ocorrido entre Sócrates e 

Teeteto, com a participação pontual de Teodoro, e o escreveu em forma de diálogo 

em voz direta, e não como uma narração de Sócrates, para evitar, como ele explica, 

as partes que indicam os intervalos entre as falas, como “eu disse” ou “ele 

concordou” (Teeteto, 143b–c). Enquanto conta tudo isso, Euclides convida Térpsion 

para ouvir uma leitura do texto em sua casa, feita por um escravo. 

O segundo prólogo (143d–144e) já é o do diálogo que teria sido escrito por 

Euclides e situa o lugar dramático em Atenas, trinta anos antes do primeiro prólogo, 

provavelmente às portas de um ginásio, onde jovens se exercitam. Sócrates 

conversa com Teodoro e diz que em vez de perguntar pelos jovens de Cirene, a 

cidade de Teodoro, prefere saber sua opinião sobre os jovens de Atenas, pois a ama 

mais do que Cirene, e como Teodoro é um geômetra respeitado que atrai muitos 

jovens estudantes, certamente pode dizer quem entre eles é promissor. Teodoro 

então o apresenta ao jovem Teeteto e seus amigos, elogiando sua inteligência e 

provocando em Sócrates o desejo de interrogá-lo, para aferir se Teodoro fala a 

verdade. Teeteto é um jovem feio, parecido com Sócrates, de nariz achatado e olhos 

esbugalhados, mas de raciocínio rápido e temperamento gentil combinados com 

uma grande coragem, de uma maneira que não é comum, o que acabará por fazer 

dele o adulto que foi apresentado morrendo bravamente no primeiro prólogo. 

Essa maneira inédita de introduzir o diálogo cria duas camadas narrativas, 

sendo a primeira a narração que Sócrates teria feito a Euclides e a segunda a do 

próprio Euclides ao redigir o diálogo não como uma narração de Sócrates, mas 

como se a conversa estivesse acontecendo em tempo real. Ao mesmo tempo, 

estabelece dois tempos dramáticos, cada um marcado por uma morte. No primeiro 

prólogo, Teeteto está à morte, no ano de 369 a. C., enquanto no segundo é Sócrates 

quem está a poucos meses18 de receber a pena capital, no ano de 399 a. C. Mais do 

que lançar o leitor num flashback de trinta anos, essas duas camadas narrativas 

                                                 
18 Não é possível afirmar com certeza se são meses ou semanas, mas no final do diálogo Sócrates se 
despede informando que precisa comparecer diante do Pórtico do Rei para enfrentar a acusação de 
Meleto (Teeteto, 210d), logo, o processo deve estar em seu início. No começo do diálogo (143a), 
Euclides afirma que “sempre que ia a Atenas”, visitava Sócrates para esclarecer pontos da conversa, 
que ia escrevendo em seu tempo livre, o que sugere um lapso de tempo razoável. 
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apresentam ao leitor uma narração que possui três autores, isto é, a conversa passa 

por três diferentes interpretações. Como o diálogo não é presenciado por Euclides, a 

primeira interpretação vem de Sócrates, que narra a conversa de memória. Ainda 

que contada pouco tempo depois de sua ocorrência, a memória é sempre passível 

de falhas e o Teeteto explora o tema da falibilidade da memória nos símiles da tábua 

de cera (191c–196c) e do aviário (197b–200d). A segunda interpretação vem de 

Euclides, que também escreve a história de memória (embora com as correções 

feitas por Sócrates). A terceira interpretação é a de Platão, o autor oculto por trás de 

tudo o que é narrado no diálogo. 

Depois dos prólogos, Sócrates procede como em seus diálogos elênticos, 

interrogando Teeteto. Depois de dizer que quer vê-lo de perto para saber como é 

seu próprio rosto, já que Teodoro disse que são parecidos, Sócrates põe em questão 

o julgamento de Teodoro sobre seu aluno e propõe a Teeteto fazer um teste para 

saber se realmente ele possui as qualidades que seu professor elogiou de maneira 

tão destacada (144d–145c). Aprender, diz Sócrates, é tornar-se mais sábio no que 

se aprende e o que faz um sábio é a sabedoria, logo sabedoria seria o mesmo que 

ter conhecimento. Ao ter a concordância de Teeteto nessa linha de raciocínio, 

Sócrates lança a pergunta que orientará todo o resto do diálogo: “o que é o 

conhecimento?” (146c). 

Ao fazer essa pergunta, Sócrates se vale de sua proverbial alegação de 

ignorância (145e) e se diz surpreso com o silêncio de Teeteto e seus jovens colegas. 

Diante da insistência de Sócrates e Teodoro, Teeteto resolve relutantemente 

oferecer como resposta a lista de disciplinas que ele estuda com Teodoro 

(geometria, astronomia, música e aritmética) e as artes dos artesãos, como os 

sapateiros. Repreendido por Sócrates devido à circularidade da resposta que dera 

(147c), Teeteto rapidamente compreende o erro que cometeu, reconhecendo um 

paralelo entre o que Sócrates quer saber e o que ele e outro colega também 

buscaram enquanto estudavam potências com Teodoro. Percebendo que a 

sequência de potências que Teodoro lhes apresentara se estenderia infinitamente, 

ele e seu colega, o jovem Sócrates, decidiram tentar reuni-las sob um único nome. 

Neste ponto do diálogo, o leitor é apresentado ao único outro personagem presente 

à conversa que é nomeado no Teeteto. Além de Sócrates, Teodoro e Teeteto, já se 

sabe que há outros ouvintes pelo que é dito em diversos momentos (144c, 146a e 

162d, por exemplo), mas só o jovem Sócrates é mencionado pelo nome. 
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Após a tentativa fracassada de Teeteto de propor uma definição para 

conhecimento, Sócrates faz uma primeira digressão, ou um interlúdio (de 148e a 

151d), onde explica o desconforto que Teeteto sente em não saber como responder 

às suas perguntas inquietantes como sendo “dores de parto”, pois que ele se 

encontra grávido e não vazio. Sócrates se apresenta como um parteiro, que ajuda os 

outros a darem à luz conhecimento e não crianças, um parteiro que cuida das almas 

e não dos corpos. Nessa sua arte, a maiêutica, Sócrates não apenas ajuda nos 

partos, mas também nos “casamentos”, isto é, ao avaliar que o estudante não está 

realmente grávido, o encaminha ao parceiro adequado, do qual poderá se beneficiar. 

Ao citar o sofista Pródico, de quem já afirmou em outro lugar ter sido discípulo 

(Protágoras, 341a), como um desses parceiros a quem já encaminhou alunos, é 

possível se ler aqui que Sócrates está fazendo uma distinção entre alunos com 

potencial para chegar a filósofos e outros que não possuem essa capacidade. Por 

esse motivo, esses jovens que não estão grávidos são encaminhados àqueles que 

podem treiná-los para ocupar outros lugares na pólis, como aqueles dedicados à 

vida prática que ele descreve na digressão. Teeteto porém, está grávido, tem os 

sinais de quem pode alcançar a compreensão filosófica e Sócrates faz questão de 

ajudá-lo a dar à luz o que traz dentro de si. Teeteto tenta, afirmando que 

conhecimento não é “nada mais que percepção” (151e). Diferentemente do primeiro 

filho “natimorto”, essa é uma definição que atende aos critérios de Sócrates e, 

portanto, merece ser melhor examinada, pois, como ele diz mais adiante (160e–

161a), não basta o recém-nascido estar vivo, é preciso saber se se deve alimentá-lo 

e cuidá-lo, certificando-se de que não é um “ovo goro” ou uma falsidade.  

Mas, em vez de fazer um comentário direto sobre a primeira definição válida 

de Teeteto, Sócrates encadeia com ela duas outras doutrinas, afirmando que elas 

são apenas maneiras diferentes de expressar o que Teeteto acaba de dizer. A 

primeira, a que Protágoras sustentaria ao afirmar que “o homem é a medida de 

todas as coisas, das que são enquanto são, das que não são enquanto não são” 

(151e–152a); a segunda, a teoria do fluxo contínuo de Heráclito (152c–e), em que 

nada nunca “é”, mas tudo está em perpétuo devir, a qual Sócrates insinua estar 

sendo ensinada esotericamente no dito do homem-medida de Protágoras (152c). 

Essa primeira parte do Teeteto, em que Sócrates expõe as três doutrinas — 

conhecimento é percepção; o homem é a medida de todas as coisas; e tudo está em 

fluxo constante — (151d–160e) e depois as critica (160e–184a), ocupa mais da 



61 

metade do diálogo e tem interessado mais aos estudiosos do que as duas últimas 

partes. Entre os platônicos antigos não se encontram muitos comentários detalhados 

sobre as partes dois e três (SEDLEY, 1996, p. 81) e mesmo comentadores recentes 

costumam dedicar menos espaço a elas19.  

A segunda parte do diálogo começa com Teeteto aceitando os argumentos de 

Sócrates na primeira parte e produzindo uma segunda definição, ou melhor, 

aperfeiçoando a primeira, ao propor que “conhecimento é opinião20 verdadeira” 

(Teeteto, 187b), para afastar a possibilidade de que crenças falsas possam ser 

consideradas como conhecimento. Essa segunda definição leva Sócrates a 

questionar se é possível a existência de “opiniões falsas” (187d), examinando em 

que casos elas poderiam existir e concluindo que para investigar sua existência é 

necessário antes se saber o que é conhecimento (201d). Ele usa o exemplo de um 

júri para demonstrar que uma opinião verdadeira mas incidental, como quando o juiz 

julga corretamente, mas apenas por ser persuadido por quem tem o conhecimento 

do fato, não pode ser considerada conhecimento (201a–c). 

A terceira e última parte segue-se então, com a nova definição que Teeteto 

oferece. Uma definição que ele diz ter ouvido de “um homem” (201c–d), que o 

conhecimento é “opinião verdadeira acompanhada de uma explicação (lógos)” que a 

justifique. As coisas que não têm uma explicação, teria dito esse homem, não são 

conhecíveis, enquanto que as que a têm são (201d). Esta parte começa 

estranhamente, com Sócrates curioso em saber como esse homem distinguia o que 

o que é conhecível do que não é e, em seguida, propondo a Teeteto que eles 

compartilhem seus “sonhos” para saber se ambos ouviram a mesma versão (201d–

e). Se Sócrates está contando um sonho que teve ou se apenas relata o que ouviu 

como se fosse um sonho (essa é a opção de Campbell, 1883, p. 212–213), não fica 

claro no texto, sendo mais um dos pequenos mistérios do Teeteto que dividem a 

opinião dos seus estudiosos. De todo modo, o “sonho de Sócrates” pode ser 
                                                 
19 Alguns exemplos: Chappell (2005) dedica 116 p. à primeira parte, 46 à segunda e 38 à terceira; 
Cornford (1935) dedica 79 p., 32 e 20, respectivamente; Santos (2010) dedica 64 p., 23 e 25, 
respectivamente. Uma notável exceção é Burnyeat (1990), que dedica 57 p. à primeira parte, 62 à 
segunda e 106 à terceira, o que é coerente com a importância e dificuldade que ele atribui a cada 
uma das partes (p. xii). Nos casos de Chappell e Cornford, os comentários estão encadeados com 
uma tradução do diálogo. 
 
20 O termo grego usado no Teeteto é doxa, que pode ser traduzido como “opinião”, “juízo” ou 
“crença”. Burnyeat (1990) e Cornford  (1935) preferem juízo (judgement), Campbell (1883) prefere 
opinião (opinion), Chappel (2005) prefere crença (belief). A escolha de um ou outro termo não terá 
maiores influências neste trabalho. Para os motivos de cada autor, ver obras citadas. 
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interpretado como uma ontologia dos elementos primeiros, que constituem todas as 

coisas, e das combinações desses elementos, juntamente com uma explicação que 

analisa essas combinações em termos dos elementos primeiros21. Segundo o 

argumento usado no sonho, apenas as combinações de elementos poderiam ser 

passíveis de uma explicação e, portanto, conhecíveis segundo a nova definição de 

Teeteto. Após confirmar que Teeteto também ouvira o sonho nos mesmos termos, 

Sócrates procede à sua crítica (Teeteto 202d–206c), investigando a princípio suas 

consequências no caso de letras (elementos simples, não conhecíveis) e sílabas 

(combinações, conhecíveis). A investigação de Sócrates conclui que se a sílaba for o 

mesmo que os elementos que a compõem, então esses devem ser tão conhecíveis 

quanto ela (205b–c) e isso destrói sua argumentação que, de acordo com o descrito 

no sonho, parte da diferenciação entre sílabas, como divisíveis e conhecíveis, e 

letras, como indivisíveis e não conhecíveis (206b).  

Encerrando essa parte, Sócrates e Teeteto buscam uma explicação para 

“explicação” (206c), que poderia significar uma de três coisas. Primeira, apenas uma 

fala ou declaração que torna manifesto o pensamento de alguém; segunda, a 

explicação de algo, ou seja, a descrição de algo por meio dos elementos que o 

compõem; e terceira, a citação de um sinal pelo qual aquilo pelo que se perguntou 

possa ser diferenciado das outras coisas (206e–210a). Essas três definições são 

descartadas uma depois da outra e o diálogo acaba em aporia, com Teeteto 

admitindo ter “parido” mais do que havia dentro de si, mesmo gerando “crias” que a 

maiêutica de Sócrates acabou por descartar a todas como ovos gorados. 
 

4.1. A interpretação tradicional 
 Os intérpretes tradicionais de Platão sempre se concentraram no problema 

colocado por Sócrates a Teeteto com a pergunta sobre a natureza do conhecimento 

e interpretam o Teeteto como sendo uma primeira investida de Platão na disciplina 

filosófica que veio a ser conhecida como “epistemologia”, ou a teoria do 

conhecimento. Francis Cornford (1935), por exemplo, fez uma tradução clássica 

extensamente comentada desse diálogo junto com O sofista e nomeou a obra como 

Plato’s Theory of Knowledge (“A teoria do conhecimento de Platão”, sem tradução 

para o português); Santos (2010, p. 6–7) lamenta que os problemas sobre a questão 

                                                 
21 Chappell (2005, p. 202–212) oferece uma discussão extensa a respeito do sonho de Sócrates, ou 
“Teoria do Sonho”, incluindo especulações sobre sua autoria. 
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do conhecimento tenham sido “deixados por resolver no Teeteto”, já que essa 

questão “remete para a totalidade da obra platónica”; Schleiermacher (1836, p. 189–

190) afirma que, embora o tema principal do Teeteto seja a separação entre 

verdade/ser e percebido/percepção, ele trata “do conhecimento no mais estrito 

sentido da palavra”; Burnyeat (1990, p. 1–2) cita uma lista de estudiosos, de George 

Berkeley a Ludwig Wittgenstein, todos abordando o diálogo pelos aspectos 

epistemológicos presentes nele. Mais recentemente, Chappell (2005, p. 12) diz, ao 

apresentar o Teeteto, que um filósofo moderno “tentando formular uma teoria do 

conhecimento” não começaria com a pergunta “o que é conhecimento?”, mas 

perguntaria sobre sua origem ou a justificativa para se poder afirmar conhecer algo, 

porém, para Platão, a palavra “conhecimento” (epistêmê) não teria sentido algum se 

não o derivasse da natureza do próprio conhecimento; e Sedley (1996) retorna à 

Antiguidade para trazer ao debate três “interpretações platônicas” do diálogo, todas 

abordando o Teeteto “em conformidade com o que seus autores tomam como a 

posição oficial de Platão sobre o conhecimento” (p. 86). Todos parecem esquecer, 

porém, que, não obstante a questão sobre o conhecimento guiar o diálogo, a 

primeira que Sócrates faz é sobre jovens que se interessam por filosofia (SACHS, 

2004, p. 2) e que comentários sobre a educação filosófica se espalham por todo o 

diálogo. 

 É verdade que, nas últimas quatro décadas, a interpretação tradicional tem 

sofrido uma mudança de curso, abandonando modos doutrinários firmemente 

estabelecidos no passado em direção a maneiras mais filosóficas, mais abertas e 

questionadoras, com possibilidades de oferecer melhores recompensas (SEDLEY, 

1996, p. 79), mas mesmo essa tendência não se mostra aberta o suficiente para se 

afastar da premissa de que o Teeteto é basicamente uma investigação sobre as 

bases do que se tornaria a epistemologia. 

 O problema com a interpretação tradicional é que, por aceitar prima facie 

certas premissas interpretativas, como a de que Sócrates é sempre a voz do autor 

nos diálogos (ou ao menos que Platão partilha das opiniões que Sócrates emite 

neles22), acaba por desprezar a complexa técnica literária de Platão e tratar certos 

                                                 
22 Um exemplo da confusão típica que a interpretação ortodoxa faz entre o que Sócrates diz e a 
opinião de Platão pode ser vista em Burnyeat (1976a, p. 46), quando afirma que “[...] a posição de 
Protágoras, de acordo com Platão, é que [...]” Ora, é sabido que Platão não é personagem em 
nenhum de seus escritos, exceto as cartas, cuja autenticidade é discutível. 
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detalhes importantes que estão no diálogo como secundários, quando eles podem 

ser pistas importantes para se interpretar corretamente o texto. Kraut (1998, p. 29), 

por exemplo, defende que partir da presunção de que Sócrates representa a opinião 

de Platão nos diálogos é a melhor chance que temos de compreender Platão. Isso 

evitaria “presunções arriscadas” sobre as razões dele escrever e de escrever em 

forma de diálogo, embora esclareça que esse princípio metodológico não é um a 

priori, mas uma hipótese de trabalho cujo sucesso tem sido confirmado pelo frutos 

que tem rendido. Essa última afirmação de Kraut faria mais sentido se não houvesse 

uma discordância profunda entre os próprios intérpretes tradicionais sobre como 

interpretar certas passagens platônicas, como a da digressão (V. p. 76–78 abaixo). 

Outra premissa problemática é a da oposição entre sofistas e filósofos. A 

tradição clássica platônica tende a considerar os sofistas como alguma coisa menos 

que um filósofo, alguém que usa a filosofia com objetivos não filosóficos, para os 

quais ele usa seus discursos “construtivos” ou “destrutivos” (STRAUSS, 1946, p. 

342). Uma imagem negativa que provém dos escassos fragmentos que restaram de 

suas obras e de relatos obscuros e não confiáveis de suas doutrinas, sendo Platão a 

fonte mais importante a respeito delas, uma fonte em geral hostil e armada de um 

gênio literário poderoso (KERFERD, 2001, p. 1). Embora desde pelo menos os anos 

1930 tenha havido um esforço dos estudiosos para compreender a sofística sem o 

filtro do forte preconceito que dominou a tradição até o século XIX23, o fato é que 

ainda hoje há uma tendência dos comentadores a aceitar a caracterização que é 

feita do pensamento dos sofistas nos diálogos platônicos como se fossem 

expressões mais ou menos fiéis de suas doutrinas. 

Um exemplo do primeiro tipo de problema é a digressão que irrompe no meio 

do Teeteto (172c–177c). Embora alguns estudiosos aceitem que a sua colocação 

exatamente no centro do diálogo deva servir a algum propósito (SANTOS, 2010, p 

88), ainda assim ela é comprada pelo preço que Sócrates a vende, ou seja, ao 

denominar o longo discurso que acabou de fazer como sendo uma “digressão” 

(parerga), Sócrates parece indicar que apenas fez um desvio incidental do seu 

argumento contra Protágoras, o qual será retomado a seguir (Teeteto, 177b). Mas, 

aceitar o termo de Sócrates pelo que ele aparenta ser também quer dizer ignorar seu 

próprio aviso no início da digressão de que o tema de que vai tratar é mais 

                                                 
23 Ver W. K. C. Guthrie (1995, Introdução). 
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importante do que o argumento contra Protágoras (172c). Essa contradição entre o 

que é dito no seu início e no seu final não é certamente um descuido de Platão. 
 

4.2. O dito do homem-medida e o sensacionismo 

Da mesma maneira que despreza a digressão, a tradição costuma aceitar a 

priori que, na primeira parte do Teeteto (151e–186e), Sócrates está se dedicando 

seriamente a refutar o relativismo de Protágoras e, assim, os comentadores se 

limitam a investigar de que maneira as refutações de Sócrates se adequam ao 

argumento, especialmente se a doutrina relativista de Protágoras (168c–171c) é 

autorrefutável ou não24. Porém, é importante aqui questionar o que Sócrates diz, 

principalmente quando ele associa a primeira resposta de Teeteto (“conhecimento 

não é nada mais que percepção”) ao dito do homem-medida protagórico e à doutrina 

do fluxo contínuo de Heráclito. Sócrates não explica detalhadamente como essas 

três doutrinas se relacionam com a definição de Teeteto mas, no caso de 

Protágoras, pede a confirmação do jovem para a caracterização que ele próprio faz. 

“Então, você sabe que ele diz algo assim, que da forma como cada coisa parece a 

mim, então ela é pra mim; e como ela parece a você, ela é pra você, sendo cada um 

de nós um homem?” (152a). Teeteto concorda, mas quem é Teeteto para discordar? 

“Um jovenzinho assustado” — responde Protágoras, em outra ocasião, pela boca de 

Sócrates — que é levado por medo a responder coisas “sem prever” suas 

consequências (166a). E é realmente assim que Teeteto é apresentado no diálogo, 

como um jovem que respeita e teme seus tutores e tenta atender ao que lhe pedem 

que faça, mesmo quando não se acha capaz de o fazer (como em 146c e 148c–e). 

Desse modo, apelar para a concórdia de Teeteto é um artifício que facilita o 

argumento de Sócrates, pois não foi examinado se de fato o dito do homem-medida 

pode ser traduzido da forma que foi.  

A questão de se Platão faz uma descrição fiel da doutrina do Protágoras 

histórico não é importante e Burnyeat está certo (1990, p. 7, n. 1) em que não 

devemos nos preocupar com ela, mas o modo como ele (Burnyeat) procede para um 

exame da definição sensacionista de Teeteto (p. 8–19), onde a identidade entre ela 

e o dito do homem-medida estabelecida por Sócrates já está pressuposta, é 

apressado. Especialmente quando ele diz, resumindo seu argumento, que “da 

definição de Teeteto temos que a percepção e somente ela fornece conhecimento” e 
                                                 
24 Ver, p. ex., Burnyeat (1976a; 1976b), Keeling (2015); Long (2004); Santos (2010, p. 67-88). 
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da doutrina de Protágoras, “a garantia de que toda aparência é uma apreensão 

inequívoca de como as coisas são para quem percebe” (p. 15). É claro que é 

necessário examinar primeiro se aquela identidade se sustenta ou não. 

Em grego, o dito de Protágoras, em sua forma mais conhecida, diz pantôn 

chrêmatôn metron estin anthrôpos, ton men ontôn hôs estin, ton de ouk ontôn hôs 

ouk estin25. Em uma leitura literal, ele declara apenas que “o homem é a medida de 

todas coisas” e especifica na segunda parte a que coisas se refere, “tanto das que 

são, enquanto são, quanto das que não são, enquanto não são”. Apesar de sua 

aparente simplicidade — ou talvez por isso mesmo —, este é o mais importante e 

mais difícil de interpretar dos fragmentos restantes dos antigos sofistas, pois sua 

ambiguidade leva a que ele possa ser lido de muitas maneiras diferentes e mesmo 

contraditórias (SCHIAPPA, 2003, p. 117). A interpretação que Sócrates lhe dá no 

Teeteto, 152a, pode ser expressa, em outras palavras, como “o homem é o critério 

do ser de todas as coisas; eu sou um homem, logo, eu sou o critério do ser de tudo; 

Teeteto também é um homem, logo, ele também é o critério do ser de todas as 

coisas” e disso ele tira a conclusão geral (152c) de que uma coisa, digamos, o vento, 

poderia ser (e não apenas parecer) fria para Sócrates e quente para Teeteto, o que 

fere o princípio da não contradição. 

É preciso voltar ao texto do dito do homem-medida para se apreciar se essa 

interpretação se sustenta. As três palavras-chave para sua leitura são chrêmata, 

metron e anthrôpos. A primeira palavra, chrêmata, significa “coisas”, em sentido 

amplo, tanto abstratas como concretas (SCHIAPPA, 2003, p. 118). Esse sentido 

amplo fica ainda mais explícito pela anteposição da palavra pantôn, “todas”. A 

segunda palavra, metron, coloca um primeiro problema, que é o de determinar em 

que sentido o homem é “a medida” das coisas. Metron pode ser equivalente a 

diversos outros termos gregos, significando “critério”, “padrão”, “limite”, “julgamento” 

ou “decisão”, e, na acepção do Teeteto, 152, ela parece ser equivalente a kritêrion, 

“critério” ou “padrão”. Essa é “a única evidência clássica a desafiar uma leitura ampla 

de metron”, porém essa leitura estrita acaba contradita no próprio Teeteto, 160c e 

178b–c, onde a palavra é usada com o sentido de “juízo” (SCHIAPPA, 2003, p. 119). 

                                                 
25 Esse é o texto do fragmento DK 80 B1 e pode ser traduzido de muitas maneiras. A mais comum é a 
que Santos (2010, p. 26) apresenta, “O homem é a medida de todas as coisas, das que são, 
enquanto são, das que não são, enquanto não são.” Algumas traduções são mais radicais, como a de 
Untersteiner (2012, p. 78–79), “o homem é dominador de todas as experiências, em relação à 
fenomenalidade do que é real e a nenhuma fenomenalidade do que está privado de realidade.” 
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Mas é a terceira palavra, anthrôpos, a que levanta o maior problema, pois é 

do seu sentido que depende fundamentalmente a validade do argumento de 

Sócrates. Ao dizer que ele e Teeteto são ambos homens, Sócrates está usando 

anthrôpos no sentido de “homem individual”, pois só assim as sensações 

contraditórias podem ensejar uma contradição no “ser” (do vento, no exemplo dado). 

Mas anthrôpos pode significar tanto “homem” como “humanidade” e Protágoras 

poderia ter construído sua declaração explicitando um ou outro sentido, o que torna 

muito razoável supor que ele pretendia abranger os dois sentidos (p. 120).  

Essa suposição não retira a validade do argumento de Sócrates, mas 

demonstra que ele opta deliberadamente pela definição estrita de homem indivíduo 

para chegar mais facilmente ao seu objetivo. Parece um artifício ardiloso, mas a 

escrita de Platão é cheia de sutilezas e ele não parece preocupado em fazer de 

Sócrates o mais correto dos homens. Em várias ocasiões Sócrates se comporta de 

maneira não muito correta. No Protágoras, 350c–d, ele é acusado pelo sofista de ter 

invertido sua declaração de que “os corajosos são audazes” para atacá-la mais 

facilmente e não se defende da acusação, deixando no ar a suspeita de que tentou 

trapacear no debate ou que, pelo menos, cometeu um erro lógico e não o assumiu26. 

No primeiro livro de A República, Sócrates manipula a discussão com Trasímaco, 

como argumenta Joseph Maguire (1973), que também identifica manipulações no 

Teeteto, em pelo menos três ocasiões. Ainda no Teeteto, 166a-b, ele volta ser 

acusado por Protágoras (pela boca do próprio Sócrates) de trapacear, atribuindo 

erros lógicos ora ao interrogado que responde em nome de Protágoras, ora ao 

próprio sofista, de forma desonesta. E, num dos discursos mais longos de 

Protágoras, esse acusa mais uma vez Sócrates (167e) de ser desonesto, pois se diz 

preocupado com a virtude, mas está constantemente a cometer injustiças na 

argumentação. É esse mesmo Sócrates de atitudes suspeitas que, nos passos 160c 

e 178b–c do Teeteto, abandona o sentido estrito de metron que havia adotado em 

152c e passa a usar o termo no sentido de “julgamento” ou “juízo”, dos quais a 

percepção é apenas uma parte e assim Protágoras já não parece mais um 

sensacionista estrito, mas alguém interessado nos juízos humanos sobre as coisas 

(SCHIAPPA, 2003, p. 119). 
                                                 
26 Michael J. O’Brien (1961) oferece uma solução filológica que tenta livrar Sócrates de ambas as 
suspeitas. Tendo ou não sucesso nesse ponto, seu pequeno ensaio serve para ressaltar a habilidade 
dramática de Platão e a fineza de sua escrita. 
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4.3. Atacando um homem de palha 

Mais da metade do Teeteto é dedicada a apresentar a suposta doutrina27 de 

Protágoras e à sua refutação (151d–186e). Platão usa, apenas na exposição dessa 

doutrina (151d–160e), aproximadamente tanto texto quanto ele usa em toda a 

terceira parte do diálogo (201c–210d), incluindo exposição e refutação. A razão de 

uma argumentação tão longa é uma questão a se discutir, afinal, essa primeira parte 

é a menos difícil de todas, se a caracterização que Burnyeat faz do diálogo (1990, p. 

xii) estiver certa. É possível se fazer variadas suposições sobre as razões para 

Platão realizar esse desproporcional esforço dramático e lógico. Uma delas seria 

que, como a primeira parte do diálogo (ainda seguindo a caracterização de 

Burnyeat) se destina a leitores menos sofisticados, uma discussão mais longa e 

detalhada seria a mais adequada. Essa seria uma explicação que uma interpretação 

ingênua, como a schleiermacheriana, aceitaria facilmente, por demonstrar o 

interesse de Platão na educação dos seus leitores de acordo com a capacidade de 

compreensão deles (SCHLEIERMACHER, 2002, p. 45–46). Além disso, ela presume 

a diferenciação clássica entre as doutrinas de sofistas e filósofos, que trata esses 

como buscadores da verdade e aqueles como promotores da opinião. Protágoras, 

nesse caso, estaria promovendo o relativismo do conhecimento, isto é, sua natureza 

puramente subjetiva, e Sócrates, como filósofo, estaria buscando demonstrar a 

falsidade desse relativismo e incentivando a busca filosófica pela sua verdadeira 

natureza. Sócrates, afinal, não agiria “por maldade” e a ele não seria sequer 

“permitido aceitar uma mentira nem descartar uma verdade” (Teeteto, 151c–d). 

A hipótese de que Sócrates está na verdade atacando um homem de palha, 

que será examinada a seguir, parte de pressupostos diferentes, como os de que 

Platão não fala sempre pela boca de Sócrates (se é que em algum momento ele 

está expressando sua opinião, em vez de explorando dialeticamente as diversas 

questões colocadas nos diálogos) e que sua relação com a sofística era mais 

complexa do que a tradição costuma descrever. 

                                                 
27 “Suposta doutrina”, porque não há nada no diálogo que sugira que a caracterização feita por 
Sócrates é fiel, seja ao pensamento do Protágoras histórico, seja ao do personagem. 
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Numa leitura tradicional28, a caracterização que Sócrates faz da primeira 

definição de Teeteto como sendo idêntica à doutrina expressa pelo dito do homem-

medida de Protágoras (e informada secretamente pela doutrina do fluxo contínuo de 

Heráclito) é autêntica e representa a opinião “de Platão” de que aí está sendo 

apresentada uma forma de relativismo (BURNYEAT, 1976a, p. 45). Ao mesmo 

tempo em que aceita a priori o que acredita ser a opinião de Platão, a tradição 

assume também seus supostos preconceitos contra a sofística e trata de se “aliar” a 

ele, achando importante demonstrar que a argumentação “dele”, como no caso da 

autorrefutação da doutrina de Protágoras, está correta, como é possível ver em 

Burnyeat (1976b, p. 172–173). Essa leitura é moralmente bem intencionada mas 

ingênua, no mínimo porque Sócrates, como foi visto, não é um personagem 

confiável. 

Ao associar o dito do homem-medida a uma doutrina sensacionista, e a partir 

dela derivar um relativismo ou um subjetivismo, Sócrates está fazendo uma 

representação equívoca do pensamento de Protágoras, ou melhor, está usando a 

tática do homem de palha, para poder derrotá-lo mais facilmente.  
 
[Essa tática] é essencialmente tomar uma pequena parte da posição de um 
debatedor e então tratá-la como se ela representasse sua posição mais 
ampla, mesmo que ela não seja representativa daquela posição mais 
ampla. É uma forma de generalização de um aspecto para uma posição 
maior e mais ampla, mas não de um modo representativo (WALTON, 1996, 
p. 118, tradução nossa). 

 

É esse estratagema de tomar uma posição menor e tratá-la como se fosse uma 

posição mais ampla que Sócrates usa no Teeteto contra a doutrina de Protágoras. E 

faz isso mais de uma vez, pois além dos passos 152a e ss., ele repete a tática de 

maneira sutil em 171a, como observa Andrew Ford (1994, p. 200), ao transformar a 

tese qualificada mais restrita “aquilo em que cada um acredita é verdade para essa 

pessoa” em uma forma ampla não qualificada “aquilo em que cada um acredita é 

verdade” e assim virar a doutrina de Protágoras contra ele. Nesse caso, Sócrates se 

vale de um homem de palha mais especificamente denominado secundum quid, 

onde se negligenciam as qualificações para atacar uma generalização (WALTON, 

1996, p. 121–122).  

Um detalhe importante é que no caso do Teeteto, 171a, Platão parece alertar 

o leitor para esse artifício logo a seguir (171c), na cena em que a cabeça de 
                                                 
28 Como as de Burnyeat (1990), Campbell (1883), Cornford (1935), Santos (2010), por exemplo. 
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Protágoras29 emerge do chão para repreender Sócrates por estar “falando 

bobagens” (lêroûnta) e Teodoro por concordar com elas, antes de afundar de novo 

no chão e fugir em disparada. Esse trecho faz um eco importante do passo 152b, 

quando Sócrates fala que não é provável que um homem sábio “fale bobagens” 

(lêrein). Os termos gregos nos dois casos vêm de lêreô, “ser tolo ou bobo, falar ou 

agir tolamente” (LIDDELL; SCOTT; JONES, 2016), e o seu uso pode indicar que 

Platão está ciente das atitudes reprováveis de Sócrates e deseja que o leitor 

cuidadoso também esteja. Protágoras, afinal de contas, é um sábio e merece ser 

tratado com respeito. No final do diálogo Protágoras, por exemplo, quando Sócrates 

é um jovem filósofo enfrentando o mais respeitado dos sofistas, eles encerram a 

discussão não apenas com palavras de respeito, mas combinando de se encontrar 

futuramente. “Se você desejar,” diz Sócrates (361d), “então, como eu disse no início, 

você é aquele com quem eu mais gostaria de compartilhar essa investigação,” ao 

que responde o sofista, “Bem, falaremos sobre esses assuntos em algum futuro 

encontro, onde quer que você deseje” (361e). É possível que o Teeteto seja a 

realização desse encontro, embora nele Protágoras já esteja morto há dez anos, o 

que não impede que o próprio Sócrates represente seu papel, “por uma questão de 

justiça” (164e). A presença de Teodoro seria o critério de controle da honestidade 

dessa representação, já que o próprio, apesar de ter sido aluno do sofista, prefere 

evitar o debate com Sócrates, provavelmente por estar presente na condição de 

professor de Teeteto. Esse papel de fiscalizar a maneira como Protágoras é 

apresentado por Sócrates se manifesta, por exemplo, em 171c–d, quando Teodoro 

adverte Sócrates de que ele está abusando do seu companheiro e Sócrates 

imediatamente evoca a referida imagem de Protágoras que brota do chão para 

admoestar ambos. 

 A hostilidade de Platão para com os sofistas é óbvia e notória, mas o que ele 

diz exatamente sobre eles nem sempre tem sido descrito com precisão (KERFERD, 

2001, p. 4). Infelizmente, poucos estudos de fôlego sobre os sofistas têm aparecido 

nos últimos cinquenta anos, o que deixa uma lacuna a ser preenchida, cuja 

prioridade a ser estudada seria sem dúvida Protágoras (SCHIAPPA, 2003, p. 13). 

Platão dedica a ele um dos seus diálogos de juventude mais estudados, assim como 

boa parte do Teeteto. Em ambos os diálogos, não obstante as constantes ironias 

                                                 
29 Para um estudo extenso sobre essa imagem, ver o artigo de Ford (1994). 
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com que Sócrates se refere a ele, Protágoras é tratado, no geral, de forma 

respeitosa. Platão não agiria assim se o autêntico sofista não passasse de um 

mercador de conhecimento superficial, alguém que é “da estirpe e do sangue” de um  
 

género imitativo da arte produtiva de contradições, da parte dissimulativa da 
arte opinativa, do género fantástico a partir da arte produtora de simulacro, 
não divino, mas humano, separando da criação a parte produtiva de ilusões 
(PLATÃO, 2011, p. 262), 
 

segundo a definição a que chega o Estrangeiro de Eleia n’O sofista (268c–d). 

Protágoras, de fato, parece ter sido mais respeitado na Antiguidade do que os 

testemunhos que chegaram aos nossos tempos possam sugerir. Não só é conhecida 

sua relação com Péricles, de quem foi conselheiro e para quem chegou a escrever 

uma constituição para colônia ateniense de Turi, como também foi representado no 

Círculo dos Filósofos, uma coleção de estátuas em Sacará, no Egito. Provavelmente 

do período ptolomaico, a metade oriental do semicírculo apresenta os filósofos 

Platão, Heráclito, Tales e Protágoras de frente para um grupo de estátuas 

representando grandes poetas (KERFERD, 2001, p. 42–44).  

Apesar do respeito com que Platão trata Protágoras parecer concordar com 

sua importância, infelizmente a tradição permanece largamente apegada à dicotomia 

sofista/filósofo, e pouco inclinada a se comportar de modo mais criterioso. Em vez de 

aceitar a hipótese aqui defendida de que Sócrates está atacando um homem de 

palha, ela prefere fazer grandes esforços para tentar salvar, como faz Burnyeat 

(1990, p. 30), “alguma coisa do argumento da autorrefutação”, mesmo admitindo que 

é difícil escapar do fato de que Sócrates omite os qualificadores. “[Essa] omissão, 

podemos decidir, foi uma falha na execução de um ataque bem orientado” (p. 30). 

Para a tradição, Protágoras é relativista, o relativismo é autorrefutável, e ponto final. 

Aos estudiosos restaria achar um jeito de demonstrá-lo, nem que seja apelando para 

argumentos de autoridade, como Burnyeat faz ao trazer Edmund Husserl 

inusitadamente para a discussão (p. 30–31). 
 

4.4. Uma abordagem straussiana 

 Embora a hipótese do exoterismo esteja largamente esquecida ou 

desconsiderada hoje, como foi discutido no Capítulo três deste trabalho, até mesmo 

intérpretes ortodoxos atuais não negam que o Teeteto pode ter sido escrito para ser 

lido em dois ou mais níveis, como sugere Sedley (1996, p. 80). Ele considera 
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seriamente a possibilidade do diálogo ser, na superfície, um claro retorno de Platão 

ao típico diálogo socrático (elêntico); abaixo da superfície, um diálogo que mantém a 

continuidade entre o pensamento de Sócrates e o do próprio Platão em sua 

maturidade. Ainda que, nesse caso, a interpretação permaneça nos limites firmados 

pela tradição, pois em outro lugar Sedley (2011, Prefácio) defende que uma agenda 

doutrinária platônica jaz sob a dialética crítica de Sócrates no Teeteto, o exemplo 

serve para mostrar que, mesmo numa perspectiva conservadora, a plausibilidade da 

presença de vários níveis de leitura pretendidos por Platão não é absurda. 

Mas, uma abordagem straussiana de qualquer diálogo deve começar por 

abandonar a crença ingênua de que Platão sempre fala pela boca de Sócrates e de 

que seus diálogos são algum tipo de veículo para uma doutrina dogmática. Os 

diálogos são composições dramáticas, possivelmente elaboradas para apresentação 

pública (RYLE, 1966, p. 23–32), e assim devem ser compreendidos, com todas as 

implicações que a feitura de uma obra de arte possui, inclusive a de que o autor 

oculte ou dissimule em sua obra certos temas considerados não adequados a uma 

grande audiência. A forma como devemos apreender a verdade como entendida por 

Platão ou outros autores, requer um tipo de leitura, e mesmo de relacionamento com 

o texto, diferente daquele que dedicamos a um trabalho acadêmico (DANTO, 1984, 

p. 155–156). Numa leitura entre linhas, é preciso estar atento aos pequenos detalhes 

que parecem supérfluos, insignificantes e até mesmo contraditórios. Esses detalhes 

podem ser as pedrinhas que um mestre da escrita distribuiu pelo caminho para 

ajudar o leitor a achar o caminho de volta à intenção do texto. 

O Teeteto, não obstante o indiscutível fato de ser guiado pela pergunta sobre 

o conhecimento, não precisa ser necessariamente compreendido como uma obra 

sobre a sua natureza. E não só porque o diálogo acaba em aporia, recurso que 

Platão já havia abandonado na velhice e que fica mais evidente quando colocamos o 

Teeteto ao lado de O sofista, cujo tempo dramático é o dia seguinte ao do Teeteto 

mas que se encerra com uma elaborada definição do que seria a sofística. Porém, 

se a natureza do conhecimento não é o tema que Platão pretende abordar no 

Teeteto, qual poderia ser? Uma resposta possível é: o ensino da filosofia. Esse seria 

o ensinamento esotérico que poderia estar sob o discurso exotérico de que o 

conhecimento — embora não saibamos o que ele seja — com certeza não é opinião. 

Platão pretende com essa obra discorrer sobre a aquisição do conhecimento e a 

formação do filósofo. 
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Como já foi visto no decorrer deste trabalho, a filosofia é uma disciplina 

perigosa, que oferece riscos à opinião estabelecida na sociedade e, portanto, deve 

ser reservada apenas àqueles que estejam preparados para ela. O estudante da 

filosofia deve estar ciente do que significa o conhecimento filosófico e de que o seu 

fim não é buscar o reconhecimento da sociedade (no caso de Sócrates, ela trouxe 

condenação e morte). Platão está no Teeteto, demonstrando como o estudante da 

filosofia deve proceder na busca da compreensão filosófica. Não se trata aqui da 

noção expressa por Schleiermacher (2002, p. 45–46) de um Platão “professor”, 

ensinando seus alunos num passo-a-passo que progride à medida que os alunos 

vão apreendendo o conteúdo da disciplina. O aluno não pode ser ensinado a ser 

filósofo, pois esse “brota” sozinho, como diz Teodoro (Teeteto, 180b–c)30. A função 

do filósofo na educação dos jovens estudantes é identificar aqueles que possuem 

potencial filosófico e treiná-los para que aprendam a examinar suas próprias 

intuições. É isso que Sócrates diz ao declarar que pratica a arte da maiêutica (149a–

151d), pois o filósofo ensina por prazer aos discípulos que querem tornar-se iguais a 

ele (180b). 

 Strauss (1988, p. 143) diz que a compreensão “demonstravelmente 

verdadeira” das palavras ou pensamentos de um outro homem só é válida se 

baseada na interpretação exata de suas declarações explícitas. No caso dos 

diálogos platônicos, a aferição dessa validade é grandemente dificultada pelo fato de 

Platão nunca se manifestar explicitamente neles, pois nunca está escrevendo em 

seu próprio nome, mas sempre “encenando” dramas onde puxa os cordões de todos 

os personagens. Cabe ao seu intérprete encontrar no texto aquelas relações 

problemáticas entre declarações que sirvam de indícios de que o discurso 

pretendido pode ser diferente do que está explícito. As declarações explícitas de 

Platão são, portanto, todas aquelas que seus personagens proferem e somente a 

compreensão do contexto dramático, tanto o do diálogo como um todo, como o da 

declaração, pode indicar seu sentido. 

 O Teeteto está cheio de situações problemáticas, algumas das quais implicam 

uma troca de papel entre o filósofo e o sofista como aquela que a leitura straussiana 

sugere que há em A República, onde um Sócrates prudente (retórico) “doma” a 

indiscrição de um Trasímaco disposto a contar a verdade sem disfarces para uma 

                                                 
30 A esse respeito, ver também Strauss, 1986, p. 56–57. 
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audiência não preparada para ouvi-la. Uma dessas situações se dá no Teeteto, 

162d–163a, quando Sócrates assume a persona de Protágoras para recriminar, não 

apenas a si mesmo, mas também a seus companheiros, jovens e velhos, que ficam 

ali sentados, “fazendo discursos populares”, dizendo essas coisas “que a multidão 

de ouvintes aceita”, como “que seria terrível” se um homem não fosse mais sábio 

que uma vaca no campo. Ora, os “discursos populares” são exatamente o domínio 

do sofista, na imagem que tradicionalmente se faz deles. Ao cobrar de Sócrates uma 

“prova” daquelas que um geômetra aceitaria, em vez de “argumentos meramente 

persuasivos e  plausíveis” (163a), Protágoras assume o mesmo papel que 

Trasímaco, quando irrompe na conversa de Sócrates em A República (336b) para 

reprová-lo por estar tergiversando, em vez de dizer aos jovens, de forma direta, o 

que é a justiça. Outra situação semelhante se dá na já mencionada cena da “cabeça 

de Protágoras” (171d), pois, acusando Sócrates de “dizer bobagens”, o sofista o 

despe de seu manto de filósofo, já que tal atitude não seria digna de um sábio, 

segundo o próprio Sócrates (Teeteto 155b). Contra isso é possível argumentar que 

Sócrates não reivindica para si o status de “sábio”, pois costuma afirmar que “nada 

sabe”, mas essas suas palavras são irônicas, negadas pelos seus atos, pois, para 

exercer a arte da maiêutica, é óbvio que ele necessita ter sabedoria. Para poder 

julgar se os nascituros devem ser nutridos ou destruídos (160e–161a), ele precisa 

ter algum conhecimento que o estudante não possui. 

 Algo que salta aos olhos na leitura do Teeteto é o número de indicações que 

são dadas sobre a dupla doutrina e a retenção de conhecimento. Em 149a, quando 

anuncia que pratica a arte da maiêutica, Sócrates pede que não seja “denunciado ao 

mundo” pois é segredo que possui essa arte. Em 149d, ainda sobre a arte da 

maiêutica, ele diz que as parteiras fazem uso de medicamentos e encantamentos 

para acalmar ou acelerar o “parto”, mas também para abortar um nascituro, se 

necessário. Que medicamentos ou encantamentos seriam esses se não formas 

retidas de discursos? Uma fórmula parecida é usada em 167a, quando Protágoras 

diz que o sofista faz com discursos (lógos) aquilo que o médico faz com remédios. 

Em 152c, Sócrates fala que Protágoras, por ser sábio, falava de um modo obscuro à 

“grande multidão”, enquanto contava a verdade em segredo aos seus discípulos. Em 

155d–e, Sócrates se oferece para ajudar Teeteto a encontrar a “verdade secreta” de 

Protágoras e seus predecessores, mas alerta antes para que Teeteto verifique se 

não há por perto algum “não iniciado”, uma sugestão de que ele próprio age como 
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Protágoras. Em 162d, Sócrates diz a Teeteto que, por ser jovem, ele aceita 

facilmente a “retórica para o povo”; logo em seguida, Protágoras o acusa de estar 

fazendo “discursos populares”, que a “multidão de ouvintes aceita”. Em 180d, 

Sócrates sugere que os antigos (poetas da estirpe de Homero) esconderam da 

maioria, pela poesia, a verdade de que tudo é fluxo e nada é imutável, enquanto os 

que lhes seguiram foram indiscretos e revelavam a verdade até “aos sapateiros”. 

Todas essas indicações certamente não constituem o ensinamento esotérico do 

Teeteto, mas estão a gritar para o leitor: fique atento à dupla doutrina! 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS          

Após terem sido examinadas as possibilidades de Sócrates estar atacando 

um homem de palha e da existência de um ensinamento esotérico no Teeteto, será 

levantada agora uma hipótese que surgiu apenas na conclusão desta pesquisa e 

que será aqui apenas esboçada. É uma sugestão de onde buscar o ensinamento 

esotérico do diálogo. 

Para se ter primeiro uma visão do plano geral da obra, a leitura do Teeteto 

será inicialmente descrita em um símile, o da escalada de uma montanha. A 

escalada começa no chão, com a primeira definição de Teeteto de que o 

conhecimento “nada mais é” do que percepção (151d–e). A subida começa a ficar 

difícil quando Sócrates entrelaça essa definição simples com as doutrinas de 

Protágoras e Heráclito (152a–e). A partir daí, a subida é árdua, com a intrincada 

argumentação com que Sócrates tenta refutar Teeteto, Protágoras e Heráclito. Ao 

chegar ao cume, temos uma pausa “para descanso”, como supõe a tradição, com a 

digressão de Sócrates (172c–177c). Depois, é só descida e, rapidamente, a segunda 

definição de Teeteto é examinada e descartada (187b–200c) e, ainda mais 

rapidamente, a terceira (201c–210d), embora cada uma delas seja mais complexa 

que a anterior. E assim chegamos de novo ao chão, no mesmo estado em que 

começamos a escalada, sem saber o que é o conhecimento, mas satisfeitos pelo 

esforço realizado, que nos deixou mais preparados para futuros desafios31 (210b–c). 

 Um dos aspectos bem conhecidos da interpretação straussiana é a 

importância que a colocação de certas ideias no centro de uma obra assume. De 

acordo com uma regra de retórica forense, as “declarações secundárias”, aquelas 

menos ortodoxas, devem aparecer no centro da obra, em um lugar onde não fiquem 

muito expostas à curiosidade dos leitores descuidados (STRAUSS, 1988, p 185). 

Por esse motivo, uma leitura straussiana do Teeteto não pode deixar passar sem 

exame a longa digressão a que Sócrates se entrega no centro do diálogo. É aqui 

que se encontra o cume da escalada, de onde se pode descortinar todo o mundo ao 

redor. 

O fato da digressão aparecer bruscamente, interrompendo a refutação que 

Sócrates está fazendo da doutrina de Protágoras, a qual será retomada ao final, 

                                                 
31 A metáfora com o exercício físico não é arbitrária. Além do diálogo se desenvolver às portas de um 
ginásio, Sócrates associa a ginástica com a disputa filosófica no Teeteto, 162b e 168d–169c. 
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confunde os comentadores tradicionais, que têm apresentado interpretações bem 

díspares para ela. “Ninguém fez muito progresso em integrar a digressão, tomada 

em sua inteireza, no diálogo em que se encontra. A maior parte das discussões [...] 

tem tomado sua autodescrição como uma ‘digressão’ pelo valor facial” (SEDLEY, 

2011, p. 63). Talvez os comentadores devessem prestar mais atenção às palavras 

de Sócrates quando ele fala do risco de que aquilo que iniciou o debate, a questão 

sobre a natureza do conhecimento, fique sem exame devido aos “outros argumentos 

que irrompem desordenadamente”, se alguém for lhes dar atenção. Sócrates está se 

referindo explicitamente à doutrina de Parmênides, que Teeteto sugere que seja 

examinada por ele e Teodoro (183d), mas não seria ir longe demais admitir que o 

mesmo pode ser aplicado a qualquer digressão que se ponha diante do exame da 

questão inicial sobre o conhecimento. Ou até admitir que Platão está querendo 

chamar a atenção do leitor cuidadoso exatamente para esses “argumentos que 

irrompem desordenadamente”.  

Se de fato Platão está usando a digressão para comunicar algo que não deve 

chamar a atenção da multidão, certamente ele alcançou seu intento. Ryle (1966, p. 

278), apesar das teses ousadas que promove, descarta a digressão como 

totalmente irrelevante para o tema do diálogo, como também a considera 

“filosoficamente bem inútil” (p. 158). Embora alguns intérpretes pareçam 

compreender sua importância e a razão de sua colocação no centro do diálogo 

(SANTOS, 2010, p. 88), eles não demonstram interesse nessa importância e 

procuram encaixar a discussão da digressão em suas pré-concepções a respeito do 

Teeteto, dedicando pouco esforço à sua compreensão. Santos (2010) dedica menos 

de duas páginas ao tema (p. 37–38 e 88), justificando que não dará atenção a essa 

parte do texto “pelo facto de em nada contribuir para a compreensão do argumento 

do diálogo” (p. 88). Campbell (1883, p. 111) alerta que ela não é “meramente um 

ornamento”, mas a associa à dicotomia filósofo/sofista (como representando ser/não 

ser) em O sofista, sendo que, aqui, a dicotomia homem mundano/filósofo 

representaria a vida sensual em contraste com a vida do conhecimento. Burnyeat 

(1990, p. 34) diz que o ponto de vista “de Platão” é que a separação entre justiça e 

prudência é falsa e perniciosa e, por isso, ele “interrompe o argumento para se 

lançar”, na digressão, “em retórica”. Chappell (2005, p. 126) critica o comentário de 

Burnyeat porque vê na divagação de Sócrates exatamente um ataque à retórica, 

mas acredita que Burnyeat está ciente disso (CHAPPELL, 2005, p. 126–127). Sua 
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própria interpretação é bifurcada, por um lado, ele diz que a digressão é uma 

imagem do que significa viver de acordo com as duas descrições do conhecimento, 

a platônica e a protagórica; por outro, ele discute se a digressão não retoma a teoria 

das formas nos passos 174–175 do Teeteto (CHAPPELL, 2005, p. 127). Mas, uma 

das interpretações mais originais dessa parte do diálogo é a de Cornford (1935, p. 

81–89), que levanta a hipótese de que ela é uma resposta de Platão ao “arqui-

inimigo”, isto é, aqueles que defendem uma forma extrema de relativismo moral que 

seria uma ameaça à sociedade32. Como Protágoras não se enquadra nesse 

extremismo, Sócrates suspende sua refutação para mandar uma mensagem 

“indireta” ao arqui-inimigo. Seu conteúdo, diz Cornford, é idêntico ao de A República 

e retoma a tese de que as formas morais, como a justiça, existem por natureza e em 

si mesmas. 

Por mais diferentes que sejam, todas essas interpretações sofrem do mesmo 

mal, isto é, tentam adequar (ou “integrar”, para usar o termo de Sedley) a digressão 

ao que seus autores supõem que seja o tema central do diálogo, a discussão da 

natureza do conhecimento balizada pela oposição entre a verdade do filósofo e a 

opinião mutável do sofista. Mas a digressão não parece se prestar a esse tipo de 

tratamento e é isso que causa perplexidade aos comentadores. Talvez a melhor 

solução fosse aceitar o dito de Sócrates de que o espanto é que faz nascer a 

filosofia (Teeteto, 155d), e buscar entender essa parte do texto de acordo com as 

indicações que Platão dá no próprio diálogo. Não seria de todo absurdo se o centro 

temático do diálogo coincidisse com o centro do seu texto e todo o ao redor tivesse 

sido construído como forma de apoiá-lo e, ao mesmo tempo, ocultá-lo da curiosidade 

de uma audiência a que ele não se destina. Platão teria assim, conseguido o maior 

feito de sua técnica literária, escondendo um elefante em plena sala de estar. 
  

                                                 
32 Para chegar a essa interpretação, Cornford (1935, p. 82) faz uma leitura incomum do passo 172b. 
Onde em geral se lê “aqueles que não concordam inteiramente com Protágoras”, Cornford lê algo 
como “aqueles que não concordam inteiramente com Protágoras, mas vão além dele”, ou seja, 
defendem um relativismo extremo que “nem mesmo Protágoras” defenderia. 
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