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RESUMO 

 

O propósito deste trabalho é investigar o sentido da expressão “igualdade geométrica” 

empregada por Platão no diálogo Górgias (507e-508a). Mas para compreender esta 

expressão, é necessário investigar o diálogo desde o seu início, visto que muito do que 

Platão fala em determinada altura da sua obra já se encontra colocado em suas primeiras 

páginas de forma germinal. Percebe-se então, em função de um procedimento 

comparativo e de todo um vocabulário, que o filósofo estava desde o início 

geometrizando.  A partir da “fala dos geômetras” (465b-c), percebe-se que este 

procedimento comparativo se consagra na forma de uma analogia que, em um primeiro 

momento, tem por objetivo mostrar os limites que as atividades exercidas na cidade têm 

entre si e, em um segundo momento, mostrar que o todo chamado cosmo está 

estruturado de forma analógica e que a analogia é uma proporção, tal como ela já era 

compreendida por Arquitas e Aristóteles. A partir de então, entende-se que a igualdade 

geométrica é a proporção que faz com que as partes de um todo sejam iguais entre si, tal 

como elas são iguais perante o todo. Porém, como este todo chamado cosmo ou mundo 

é composto de uma ordem que precisa ser conservada em si mesma e por isso é a 

expressão da própria temperança, e como ele é composto de um arranjo que implica a 

correção de qualquer desajuste e por isso é a expressão da própria justiça, a igualdade 

geométrica se mostra como uma legislatura que o filósofo prescreve para homens que 

são intemperantes e injustos, homens que descuram da geometria. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Igualdade. Geometria. Justiça. Cosmo. Platão. 
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ABSTRACT 

 

 

The purpose of this work is to investigate the meaning of "geometric equality" used by 

Plato in the dialogue Gorgias (507e-508a). But to understand this expression, it is 

necessary to investigate the dialogue from its beginning, because much of what Plato 

says at some point of his work is already placed on their first pages in germinal form. It 

can be seen so, in the light of a comparative procedure and a whole vocabulary, that the 

philosopher was geometrying from the beginning. From “the speech of geometers” 

(465b-c), one realizes that this comparative procedure is consecrated in the form of an 

analogy that at first aims to show the limits that activities in the city have each other 

and, in a second moment, show that the whole called cosmos is structured analogically 

and that analogy is a proportion, as it was already understood by Archytas and 

Aristotle. Thereafter, it is understood that the geometric equality is the proportion that 

makes the parts of a whole are equal to each other, as they are equal to the whole. But as 

this whole called cosmos or world consists of an order that must be preserved in itself 

and so is an expression of temperance itself, and as it consists of an arrangement that 

involves the correction of any disarrangement and so is the expression of justice itself, 

the geometric equality appears as a legislature which the philosopher prescribes for men 

who are intemperate and unjust, men who neglect geometry. 

 

 

KEYWORDS: Equality. Geometry. Justice. Cosmos. Plato. 
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1-INTRODUÇÃO 

 

“φασὶ δ' οἱ σοφοί, ὦ Καλλίκλεις, καὶ οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ θεοὺς καὶ 

ἀνθρώπους τὴν κοινωνίαν συνέχειν καὶ φιλίαν καὶ κοσμιότητα καὶ 

σωφροσύνην καὶ δικαιότητα,  καὶ τὸ ὅλον τοῦτο διὰ ταῦτα κόσμον καλοῦσιν, 

ὦ ἑταῖρε, οὐκ ἀκοσμίαν οὐδὲ ἀκολασίαν. σὺ δέ μοι δοκεῖς οὐ προςέχειν τὸν 

νοῦν τούτοις, καὶ ταῦτα σοφὸς ὤν, ἀλλὰ λέληθέν σε ὅτι ἡ ἰσότης ἡ 

γεωμετρικὴ καὶ ἐν θεοῖς καὶ ἐν ἀνθρώποις μέγα δύναται, σὺ δὲ πλεονεξίαν 

οἴει δεῖν ἀσκεῖν· γεωμετρίας γὰρ ἀμελεῖς.”
1
 

 

“Afirmam os sábios, oh Cálicles, que o céu e a terra, os deuses e os homens 

se mantém contíguos em comunhão pela amizade, ordenamento, temperança 

e justiça, motivo pelo qual este todo é chamado cosmo, oh camarada, não 

desordem nem incontinência. Parece-me que não dirige sua mente para estas 

coisas e que delas seja sábio, pois se esquece de que a igualdade geométrica 

tem grande poder tanto entre os deuses como entre os homens e pressupôe 

que seja necessário aplicar-se para ter mais do que os outros. É que descura 

da geometria.” 

 

Ao investigar o sentido da expressão “igualdade geométrica” acima, contida no 

diálogo Górgias de Platão, Dodds
2
, Irwin

3
, Burkert

4
 e Ausland

5
 recordam o quanto a 

noção de proporção geométrica já se opunha à noção de proporção aritmética no século 

IV e o quanto elas tiveram aplicações políticas, remetendo o leitor em particular aos 

fragmentos de Arquitas, bem como a certas passagens das obras Aristóteles. 

Arquitas, filósofo matemático que Platão provavelmente conhecera em uma de 

suas viagens a Sicília e em seu fragmento de conteúdo matemático
6
, enfoca sua atenção 

no modo como uma média (μέσος) se interpõe entre outros dois termos (ὅροι), 

estabelecendo proporções (ἀναλογίαι) que virão a caracterizar as três médias que 

aborda: a média aritmética, geométrica e harmônica, sendo a média geométrica a única 

que se caracteriza por produzir um intervalo (διάστημα) igual (ἴσος). Já em outro de 

seus fragmentos
7
, a matemática aparece explicitamente formulada em âmbito jurídico e 

político, visto que o cálculo (λογισμός) figura como o recurso capaz de apaziguar a 

dissenção e aumentar a concórdia, impedindo o surgimento do querer ter mais 

(πλεονεξία) ao estabelecer uma igualdade (ἰσότης) nas transações mútuas 

(συναλλάγμα) entre pobres e poderosos, ricos e necessitados.  

                                                           
1
 PLATÃO, Górgias, 507e-508a.  

2
 DODDS, 1990, pp. 339-340. 

3
 IRWIN, 1995, p. 226. 

4
 BURKERT, 1972, pp. 76-79. 

5
 AUSLAND, 2006, pp. 107-123. 

6
 PORFÍRIO, Harmônica de Ptolomeu, 92, DK A 2. 

7
 JÂMBLICO, D. Comm. Math. sc 11 p. 44, 10 Fest, DK A 3. 
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Aristóteles, ao analisar as excelências humanas em sua Ética a Nicômaco
8
, parte 

do princípio de que uma excelência (ἀρετή) não passa de um meio (μέσος) entre dois 

extremos (ἄκροι) que correspondem às suas duas perversões (κακίας) na forma de uma 

deficiência (ἔλλειψις) e de um excesso (ὑπερβολή), o que o leva, por exemplo, a definir 

a coragem como intermediária (μεσότης) entre o medo e a audácia. Todas as 

excelências serão assim definidas e todas parecem implicar uma igualdade, na medida 

em que uma excelência figura como o meio termo onde excesso e deficiência se 

encontram e se anulam; porém, quando passa a avaliar a justiça, percebe que ela é uma 

excelência diferente das outras, pois como a justiça é um meio termo entre dois termos 

que são caracterizados como injustos e propriamente desiguais, ela se revela como a 

própria expressão e tradução da igualdade. Nesta obra, Aristóteles ainda observa que 

os matemáticos chamavam de proporção geométrica (ἀναλογίαν γεωμετρικήν) a 

proporção que possui  uma igualdade (ἰσότης) de razões (λόγοι) e que, para ele, 

caracteriza a justiça no âmbito político, distribuindo o poder de acordo com o mérito ou 

o valor (ἄξιος) dos cidadãos, enquanto a proporção numérica (ἀναλογίαν ἀριθμητικήν) 

caracteriza a justiça no âmbito jurídico e preside as transações mútuas (συναλλάγμα), 

procurando devolver ao injustiçado a mesma quantia que lhe foi tomada injustamente.  

Já em sua obra Política
9
, Aristóteles analisa amplamente os regimes políticos 

pelo modo como os bens e os poderes são compartilhados, dizendo primeiramente que 

há uma igualdade de acordo com o número (ἀριθμός) que contempla a grandeza 

(μέγεθος) e a multiplicidade ou pluralidade (πλῆθος), sendo esta a expressão própria do 

clamor da democracia, enquanto há outra igualdade que está de acordo com o mérito ou 

valor (ἄξιος) que contempla uma igualdade de razão (λόγος), sendo esta a expressão 

própria do clamor da oligarquia. Tendo feito isto, passa a explicar que ambas igualdades 

deveriam ser contempladas em um mesmo regime político que se estruturasse sob o que 

é igual segundo uma proporção (τὸ κατ' ἀναλογίαν ἴσον), onde tudo que é número e 

valor se encontraria ordenado proporcionalmente sob um princípio de igualdade comum 

(ἰσότητα κοινήν). 

No entanto, Dodds, Irwin e Burkert
10

 chegam a observar que a expressão 

“igualdade geométrica” é empregada por Platão como se ela já fosse familiar e não 

exigisse nenhuma explicação adicional. De fato, nenhum dos interlocutores deste 

                                                           
8
 ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, Livro V, capítulos  II, III e IV, 1130 b30 até 1132 b10. 

9
 ARISTÓTELES, Política, Livro V, capítulo I, 1301 a25–1301a35 e 1301b26–1302a8. 

10
 Tais observações se encontram nas mesmas páginas mencionadas nas notas anteriores. 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nalogi%2Fan&la=greek&can=a%29nalogi%2Fan0&prior=toiau/thn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29nalogi%2Fan&la=greek&can=a%29nalogi%2Fan0&prior=toiau/thn
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=a%29riqmhtikh%2Fn&la=greek&can=a%29riqmhtikh%2Fn0&prior=th/n


11 
 

diálogo pergunta ao filósofo o que é a igualdade geométrica e nem ele explica o que ela 

seja. Porém, tal lacuna ou silêncio não pode ser interpretado como um indício de que 

eles conheciam o assunto ou até mesmo que ele já fosse familiar a estes por esta época, 

visto que em todo o diálogo não há sequer uma única passagem por parte deles que 

ateste tal familiaridade. Todavia, se a expressão soa familiar como realmente parece e se 

ela ficou em suspenso e em aberto, não exigindo nenhuma explicação adicional, resta 

saber se tal procedimento não se assenta e se justifica em relação a outros aspectos 

presentes na obra - mas nenhum dos três comentadores levanta tal hipótese. Burkert, 

aliás, chega a afirmar que não há nada neste diálogo que proporcione isso, enquanto 

Irwin observa que a mera referência à igualdade geométrica permanece com muitas 

questões irrespondíveis. 

Porém, se examinarmos atentamente o diálogo desde o seu início, perceberemos 

que o laconismo sugerido por estes comentadores não se deve a um assunto que foi 

apresentado de supetão e deixado formalmente em aberto, sem nenhuma explicação, 

mas, ao contrário, arrematado depois de uma longa argumentação desenvolvida desde 

suas primeiras páginas, justificando a inexplicável familiaridade notada por eles. Tal 

exame, aliás, se faz necessário em virtude do caráter proléptico próprio da sua obra, isto 

é, em virtude de aquilo que o filósofo fala ou coloca em determinada altura é apenas o 

desenvolvimento de uma longa idéia que já se encontra posta desde as suas primeiras 

páginas. Ao fazer tal exame, entenderemos a razão da familiaridade notada por estes 

comentadores: é que Sócrates, desde o início do diálogo, já estava geometrizando. 

Górgias é um diálogo em que Sócrates busca definir a atividade da retórica e, 

para isso, dialoga com Górgias, Pólo e Cálicles. Ao dialogar com Górgias, professor de 

retórica, emprega todo um vocabulário que faz alusões à função própria da geometria; 

ao dialogar com Pólo, aluno de Górgias, passa a falar definitivamente “como os 

geômetras” através de uma fala que é nitidamente analógica; ao dialogar com Cálicles 

que encarna o desejo do homem com pretensões políticas, emprega por fim a expressão 

“igualdade geométrica” em um contexto cosmológico, dando toda uma espacialidade à 

analogia expressa anteriormente na fala dos geômetras e demonstrando que ela, a 

analogia, é proporção, regida por exigências que fazem com que as partes de um todo 

sejam proporcionalmente iguais entre si, tal como estas são proporcionalmente iguais 

perante o todo - um todo (ὅλον) que se constitui pelo arranjo (τάξις) que caracteriza a 

justiça (δικαιοσύνη) e pela ordem (κόσμος) que caracteriza a temperança (σωφροσύνη).  

A expressão “igualdade geométrica” funciona, portanto, como uma chave de 
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leitura e de compreensão da obra até este momento, visto que o diálogo que começa 

com Górgias, passa por Pólo e atinge Cálicles tem um objetivo: demonstrar que o todo 

se encontra regido por uma proporcionalidade e que esta, por sua vez, é sinônima de 

justiça e temperança, sendo este o motivo pelo qual o filósofo acusa seu interlocutor de 

descurar da geometria: é que se ele a conhecesse, deixaria de ser incontinente 

(ἀκόλαστος) e de querer ter mais do que os outros (πλεονεξία) e se tornaria temperante 

e justo. É isto o que ocorre ao longo deste diálogo e que iremos ver ao longo dos 

sucessivos capítulos desta dissertação. 

No capítulo 3: 

 em 3.1, entende-se que, ao mencionar justamente as artes matemáticas, o 

filósofo joga com toda a polissemia que o termo λόγος encerra, demonstrando 

primeiramente a diferença existente entre discurso e razão para, somente 

mais tarde passar a empregá-lo com o sentido de uma razão própria à 

analogia; 

 em 3.2, entende-se que definir é delimitar: ao buscar a definição de retórica, o 

filósofo procura delimitá-la por aquilo que já se encontra delimitado e 

definido em diversas outras atividades  e com as quais a retórica é 

insistentemente comparada, de modo que, quando ele passa a falar 

definitivamente como os geômetras, entende-se que ele estava desde o início 

interessado em avaliar os limites e as fronteiras que estas atividades 

tangenciam entre si, o perímetro muito próprio de cada uma, tal como são 

exercidas na cidade;  

 em 3.3, entende-se que a geometria contempla a relação que as coisas 

estabelecem entre si (ἀλλήλων), sendo justamente este o tipo de relação que 

está em jogo na fala dos geômetras, quando o filósofo passa a demonstrar a 

relação analógica que as atividades tem entre si pelos limites que elas tem em 

comum e tangenciam;  

 em 3.4, entende-se que, ao comparar a grandeza (μέγεθος) do bem que 

diversos artífices atribuem à atividade que exercem, o filósofo está fazendo 

uma mensuração ética, mas também fazendo uma outra alusão à geometria, 

visto que grandeza é uma característica própria da geometria. É esta grandeza 

que também está em jogo nas diversas comparações que o filósofo estabelece 

entre as diversas atividades, mensurando-as por ordem de grandeza, chegando 
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a zombar da grandeza que Górgias atribui à retórica; 

 em 3.5, entende-se que, ao proceder como vinha procedendo, passo a passo 

(ἑξῆς) e tentando conduzir (ὑφηγέομαι) seus interlocutores, Sócrates está 

empregando um método que é, por todas as características aludidas, 

geométrico;  

 em 3.6, entende-se que este método tem uma exigência capital, a concisão 

(βραχύς) e que a concisão, imposta ao diálogo, progride e avança até se 

consagrar na forma concisa do que é análogo.  

No capítulo 5, analisa-se a fala propriamente analógica dos geômetras, quando 

Sócrates diz: “para não discursar de modo prolixo, quero falar como os geômetras, pois 

a partir de agora talvez possa acompanhar: a indumentária está para a ginástica como a 

sofística está para a legislação e a culinária para a medicina como a retórica para a 

justiça.”
11

  Ao analisar esta passagem: 

 em 5.1, entende-se que, ao aplicar medidas de mais (πλέος) e de menos 

(ἐλάσσων) para manter a saúde política do grupo, o filósofo prescreve 

uma receita que estabelece uma igualdade que é devidamente 

proporcional e geométrica, sendo que esta igualdadade é a mesma que 

regula a saúde e o equilíbrio dos humores do corpo humano para a 

medicina; 

 em 5.2, entende-se que o filósofo está a dialogar com o próprio Górgias 

histórico em função deste ter estabelecido uma analogia entre a retórica e 

a medicina – analogia que, para o filósofo, é indevida, visto que a 

retórica sequer é arte, pois não passa de um simulacro da arte da justiça, 

sendo um análogo desta; 

 em 5.3, entende-se que, ao empregar a analogia, o filósofo diferencia as 

atividades por duplos legítimos e ilegítimos, por atividades que de fato 

são artes e por atividades que constituem apenas um simulacro destas. 

Todas estas se distinguem entre si pelas fronteiras e limites que 

tangenciam entre si; uma distinção que é ao mesmo tempo ética, 

epistemológica, ontológica e metafísica. 

                                                           
11

 PLATÃO, Górgias, 465b-c: “ἵν' οὖν μὴ μακρολογῶ, ἐθέλω σοι εἰπεῖν ὥσπερ οἱ γεωμέτραι – ἤδη γὰρ ἂν 

ἴσως ἀκολουθήσαις – ὅτι ὃ κομμωτικὴ πρὸς γυμναστικήν, τοῦτο σοφιστικὴ πρὸς νομοθετικήν, καὶ ὅτι ὃ 

ὀψοποιικὴ πρὸς ἰατρικήν, τοῦτο ῥητορικὴ πρὸς δικαιοσύνην.” 

 

 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28ch%3Ds&la=greek&can=e%28ch%3Ds0&prior=tou=
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No capítulo 6, por fim, analisa-se a passagem que contém a expressão 

“igualdade geométrica” em função de tudo que foi analisado anteriormente e, sobretudo, 

em função da analogia empregada na fala dos geômetras. A partir de então, 

compreende-se que a analogia empregada pelo filósofo é, de fato, uma proporção e não 

uma figura de linguagem: o todo chamado mundo está devidamente ajustado (τάξις) 

pela excelência da justiça δικαιοσύνη) e ordenado (κόσμος) pela excelência da 

temperança (σωφροσύνη) através de uma proporção que é geométrica, mantendo as 

partes iguais entre si, tal como estas são iguais perante o todo.  

Por isso, para compreender o que seja a igualdade geométrica, torna-se 

necessário compreender como Platão foi construindo o próprio diálogo desde o seu 

início até colocar Sócrates falando como um geômetra, empregando um método 

explicitamente comparativo que por fim se consagra sob uma fórmula analógica. Mas 

para compreender isto, torna-se necessário compreender também como Arquitas e 

Aristóteles formularam suas próprias noções de igualdade, o que constitui o segundo 

capítulo desta dissertação. No entanto, como muitos comentadores discutem se o 

filósofo tem ou não um método com que ele busca definições e como defendo aqui que 

um método analógico-geométrico está sendo explicitamente empregado, se tornou 

necessário discutir com estes comentadores, o que veio a compor o quarto capítulo desta 

dissertação. 

Esta é a ordem como ela se estrutura e se apresenta.  

No mais, as traduções que não foram feitas por mim a partir do texto grego serão 

devidamente indicadas em nota de rodapé.  
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2-PROPORÇÃO MATEMÁTICA E POLÍTICA EM ARQUITAS E 

ARISTÓTELES 

 

2.1-Proporção matemática em Arquitas 

 

“...καὶ Ἀρχύτας ἐν τῶι <Περὶ μουσικῆς> ... Ἀ. δὲ περὶ τῶν μεσοτήτων λέγων 

γράφει ταῦτα· <μέσαι δέ ἐντι τρῖς τᾶι μουσικᾶι, μία μὲν ἀριθμητικά, δευτέρα 

δὲ ἁ γεωμετρικά, τρίτα δ' ὑπεναντία, ἃν καλέοντι ἁρμονικάν. ἀριθμητικὰ μέν, 

ὅκκα ἔωντι τρεῖς ὅροι κατὰ τὰν τοίαν ὑπεροχὰν ἀνὰ λόγον· ῷ πρῶτος 

δευτέρου ὑπερέχει, τούτωι δεύτερος τρίτου ὑπερέχει. καὶ ἐν ταύτᾳ <τᾷ> 

ἀναλογίᾳ συμπίπτει ἦιμεν τὸ τῶν μειζόνων ὅρων διάστημα μεῖον, τὸ δὲ τῶν 

μειόνων μεῖζον. ἁ γεωμετρικὰ δέ, ὅκκα ἔωντι οἷος ὁ πρῶτος ποτὶ τὸν 

δεύτερον, καὶ ὁ δεύτερος ποτὶ τὸν τρίτον. τούτων δ' οἱ μείζονες ἴσον 

ποιοῦνται τὸ διάστημα καὶ οἱ μείους. ἁ δ' ὑπεναντία, ἃν καλοῦμεν ἁρμονικάν, 

ὅκκα ἔωντι <τοῖοι· ῷ> ὁ πρῶτος ὅρος ὑπερέχει τοῦ δευτέρου αὐταύτου μέρει, 

τούτωι ὁ μέσος τοῦ τρίτου ὑπερέχει τοῦ τρίτου μέρει. γίνεται δ' ἐν ταύτᾳ τᾷ 

ἀναλογίᾳ τὸ τῶν μειζόνων ὅρων διάστημα μεῖζον, τὸ δὲ τῶν μειόνων 

μεῖον.”
12

 

“… e Arquitas em Sobre a Música.... Arquitas falando sobre as médias 

escreveu isto: há três médias na música. Uma é a aritmética, a segunda a 

geométrica e a terceira a subcontrária que chamam de harmônica. Aritmética 

quando três termos se excedem por uma razão de tal modo: o primeiro 

excede o segundo como esse segundo excede o terceiro. Nessa proporção, 

ocorre que o intervalo dos maiores termos seja menor e o dos menores, 

maior. Mas a geométrica é de tal modo que o primeiro está para o segundo 

como o segundo está para o terceiro. E desses maiores e menores são 

produzidos um intervalo igual. E a subcontrária – que chamamos harmônica - 

quando são tais: pela parte que de si próprio o primeiro termo excede o 

segundo, por essa parte do terceiro o médio excede o terceiro. Nessa 

proporção, ocorre que o intervalo dos termos maiores seja maior e o dos 

menores, menor”. 

 

O fragmento em questão pertence a um tratado intitulado Sobre a Música e não 

contém, como se vê, a expressão aqui investigada, mas sim o termo geométrica, 

associado a outro termo mencionado desde o início do fragmento: média (μέσος). De 

acordo com Lasserre
13

, a "ciência matemática da harmonia" surge com o estudo técnico 

da escala musical, tentando captar em termos racionais a ordem que o sentimento 

musical já pressentia. Durante o século V A.C, a regularização das escalas passa a ser 

mais significativa e, com Arquitas, toda a atenção se debruça sobre certas relações que 

se estabelecem entre alguns intervalos musicais e não entre outros, permitindo que se 

distingam aqueles intervalos que poderiam ser tomados como consonantes justamente 

porque guardam certas relações matemáticas, enquanto os intervalos que não 

                                                           
12

 PORFÍRIO, Harmônica de Ptolomeu, 1.5, DK A 2. 
13

LASSERRE, 1966, pp. 59, 169-183. 
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apresentam tais relações passariam a ser tomados como dissonantes. De acordo com 

este comentador, a "teoria da média", cujo desenvolvimento tardio tange a aritmética, 

teve seu nascimento no estudo da harmonia e se refere à investigação numérica do que 

se sucede numa escala musical, constituindo esta a grande descoberta do filósofo, 

matemático e estratego Arquitas
14

.  

Mas ainda que a teoria das médias tenha se tornado evidente através do trabalho 

de Arquitas e florescido no campo musical, há de se observar, como Huffman
15

 faz, que 

não se pode considerá-lo como o descobridor das médias: afinal, seu fragmento faz 

explícita referência a uma média que se chamava “subcontrária” e que passou a se 

chamar “harmônica”, indicando que este filósofo matemático estava dialogando e 

trabalhando sobre a reflexão de predecessores e que pelo menos um destes termos já 

existia. Aliás, quando Heath
16

 se propõe a recuperar a história da teoria das médias, 

observa que ela fora desenvolvida muito cedo entre os pitagóricos e que ela 

contemplava tanto a teoria musical como a aritmética, dando como prova justamente o 

fragmento de Arquitas que aqui está sob análise, discordando portanto de Lasserre e 

concordando com a alternativa histórica apontada por Huffman. Burkert
17

, no entanto, 

chega a observar que toda esta situação constitui também em mais um episódio 

problemático na recuperação da história da matemática, pois, por mais que seja certo 

que Arquitas tenha investigado os intervalos musicais sob concepções aritméticas, isto 

não implica que ele entendesse que suas pretensões respondiam à demanda por uma 

ciência matemática completamente pura e axiomática-dedutiva, como será a de 

Euclides, ou até mesmo que ele estava a dialogar com uma ciência aritmética já 

existente. Barker
18

, ao analisar os comentários de Huffman sobre Arquitas, observa a 

dificuldade mesma em se diagnosticar em que sentido a obra deste “filósofo-

matemático” pode ser considerada científica ou até mesmo filosófica, lembrando que o 

próprio Huffman expressara dúvidas em relação à possibilidade de Arquitas ter escrito 

tratados de aritmética, geometria, cosmologia e biologia. A dificuldade mesma em 

precisar a natureza específica das investigações deste “filósofo-matemático” talvez 

resida no caráter próprio das reflexões matemáticas características de uma época em que 

os limites dos saberes não se encontravam ainda tão definidos e onde os números, como 

                                                           
14

 LASSERRE, 1966, p. 180. 
15

 HUFFMAN, 2010, pp. 175-176. 
16

 HEATH, 1921, p. 85. 
17

 BURKERT, 1972, pp. 385, 443-444. 
18

 BARKER, 2006, 297-320. 
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salienta Bazán
19

, ainda guardavam aspectos simbólicos que não podem ser 

negligenciados e que mostravam a estreita conexão existente entre eles e as coisas. 

Dentre estas, a experiência humana da justiça que parece ter impressionado muito o 

próprio Aristóteles, levando-o a demonstrar que ela é quaternária, como veremos 

adiante. Aliás, o próprio fragmento de Arquitas que será analisado na sequência 

mostrará o quanto ele acreditava que o cálculo era capaz de restaurar uma igualdade 

sócio-política. Portanto, ainda que não consigamos precisar a natureza da matemática 

concebida por Arquitas, há de se observar que o fragmento aqui em questão constitui 

um documento que revela como certas relações numéricas se dão no âmbito da 

harmonia e que seu autor está, de fato, a dialogar com antecessores, possivelmente com 

os pitagóricos, fazendo a reformulação de um termo técnico que não pode ser tomado 

como oriundo de um saber puramente aritmético já constituído e organizado, não 

podendo também o seu autor ser considerado como um homem de pretensões 

exclusivamente matemáticas. 

Já em relação propriamente ao entendimento das médias formuladas por 

Arquitas, Ausland
20

 observará que a média aritmética é determinada pelo termo que se 

coloca entre dois extremos, mas no que diz respeito à sua diferença absoluta: o excesso 

pelo qual o maior termo supera o termo médio é numericamente ou quantitativamente 

igual à falta pela qual o menor termo é superado pelo mesmo termo médio. Afinal, o 

número 6 supera e excede o número 4 em duas quantidades, tal como o número 2 é 

superado e carece de duas quantidades em relação ao número 4: 

 

6 = 4 + 2  

2 = 4 – 2 

 

A interpretação que Ausland faz da relação estes três termos é interessante: ela 

ressalta, através das noções de “excesso” e “carência”, a relação de antecedência e 

subsequência que os termos extremos possuem em relação ao termo médio, mostrando 

que eles se sucedem obedecendo a uma ordem e que esta ordem permite que se 

estabeleçam entre os termos certas relações. Aliás, é a investigação destas relações que 

os números estabelecem entre si em uma sucessão que revelará o papel que o termo 

médio veio a desempenhar no estudo de tudo aquilo que o número tem de mais próprio. 

                                                           
19

 BAZAN, 2005, pp. 11-33. 
20

 AUSLAND, 2006, pp. 107-123. 
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Como exemplifica Taylor
21

, cada número é a metade da soma dos números situados ao 

seu redor numa série natural, bem como é também a metade da soma dos números que 

se encontram situados ao lado destes e para além destes indefinidamente: o número 5 

está cercado pelos números 4 e 6 que, somados, dão 10 cuja metade é 5; se somarmos os 

números que estão justamente ao lado dos números 4 e 6, a saber, 3 e 7, obteremos 

novamente 10 cuja metade é a mesma, 5.  

Para Ausland
22

, a diferença que se estabelece entre os intervalos em uma média 

aritmética é numericamente igual e a mesma, podendo ser expressa pelo seguinte 

exemplo, se considerarmos a série 6-4-2: 

 

6 - 4 = 2 

4 - 2 = 2 

 

Mas, apesar de não haver nenhuma diferença entre estes intervalos, uma 

diferença se revela quando se considera a proporção que se estabelece entre estes 

intervalos e seus respectivos termos. Considerando a mesma série acima, vê-se que a 

diferença entre o primeiro termo (6) e o mediano (4) resulta num intervalo (= 2) que 

equivale, ao ser visto em relação ao primeiro termo, a uma proporção (2/6 = 1/3) que é 

diferente daquela proporção que se estabelece entre o intervalo correspondente ao termo 

mediano (4) e o terceiro termo (2): o intervalo resultante (=2), visto em relação ao termo 

mediano (4), revela uma proporção bem diferente (2/4 = 1/2). 

 

6 – 4 = 2     e     2/6 = 1/3 

4 – 2 = 2     e     2/4 = 1/2 

 

Já com a média geométrica é outro o caso, visto que as diferenças dos intervalos 

é que são desiguais: contudo, existe uma igualdade de outro tipo que só é discernível 

desde que a diferença caraterística de cada um dos intervalos reflita proporcionalmente 

a desigualdade original dos termos extremos. Considerando a série 8-4-2, vê-se que a 

diferença entre o primeiro termo (8) e o mediano (4) resulta num intervalo (= 4) que 

equivale, ao ser visto em relação ao primeiro termo, a uma proporção (4/8 = 1/2) que é 

igual àquela proporção que se estabelece entre o intervalo correspondente ao termo 

                                                           
21

 TAYLOR, 1991, p. 44. 
22

 AUSLAND, 2006, pp. 107-123. 
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mediano (4) e o terceiro termo (2): o intervalo resultante (=2), visto em relação ao termo 

mediano (4), revela a mesma proporção (2/4 = 1/2). 

 

8 – 4 = 4     e     4/8 = 1/2 

4 – 2 = 2     e     2/4 = 1/2 

 

Ou seja: o que há de característico entre os intervalos que se abrem entre o termo 

médio 4 numa série que tem o 2 e o 8 como números extremos é que ambos expressam 

uma mesma razão que, neste caso, é da ordem de 1/2: afinal, 2 é a metade de 4 tal como 

4 é a metade de 8. Aqui, na média geométrica, vê-se que as razões estabelecidas entre os 

três termos são proporcionalmente iguais.  

Já na média harmônica as diferenças numéricas dos intervalos não são iguais 

(como acontece na média aritmética), bem como não são iguais as proporções que se 

estabelecem entre os intervalos e seus respectivos termos (como se dá na média 

geométrica). Porém, na média harmônica, estas diferenças são iguais quando são 

consideradas como partes dos termos extremos. Considerando a série 12-8-6, vê-se que 

a diferença entre o primeiro termo (12) e o mediano (8) é 4 e que este intervalo 

corresponde a 1/3 do primeiro termo que é 12 (4/12 = 1/3), o mesmo ocorrendo com a 

diferença entre o termo mediano (8) e o terceiro termo (6), já que esta diferença é da 

ordem de 2 e ela corresponde a 1/3 do terceiro termo (2/6 = 1/3).  

 

12 – 8 = 4  e  4/12 = 1/3 

8 – 6 = 2    e  2/6 = 1/3 

 

Em relação a estas três médias formuladas por Arquitas, Huffman
23

 observará 

que aquilo que há de mais notório neste fragmento pode ser resumido em duas 

características: 1) a definição das três médias em relação às progressões nas quais elas 

ocorrem, já que o termo médio é aquele que figura entre o primeiro e o último termo de 

uma progressão; 2) a caracterização das médias em função de uma comparação que é 

estabelecida entre o intervalo ou a razão própria do termo maior com o intervalo ou a 

razão própria do termo menor da progressão e que, no final das contas, acaba 

determinando as proporções correspondentes a cada uma delas. Este é o motivo, aliás, 

                                                           
23

 HUFFMAN, 2010, pp. 169-170. 
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pelo qual Ausland se dedicou a analisar as proporções que se estabelecem entre os 

intervalos com seus respectivos termos e que Huffman também analisará, empregando 

no entanto uma demonstração mais simples, motivo pelo qual a reproduzo aqui. 

Para este último comentador, a média aritmética é definida em função da 

quantidade pela qual os termos em progressão excedem o termo seguinte: o primeiro 

termo excede o segundo pela mesma quantidade que o segundo excede o terceiro. Se 

tomarmos como exemplo a mesma progressão dada por Ausland, 6-4-2, veremos que 6 

excede 4 por 2 tal como 4 excede 2 pela mesma quantidade (2), de modo que a média 

aritmética desta progressão é dada pelo seu termo médio, 4. Isto pode ser representado 

pela equação a-b = b-c. Já na média geométrica, tal como o primeiro termo está para o 

segundo, o segundo está para o terceiro: na progressão 8-4-2, 8 excede 4 pela mesma 

razão que 4 excede 2 (a razão de ambos é 2), de modo que a média geométrica desta 

progressão é dada pelo seu termo médio, 4. Isto pode ser representado pela equação a/b 

= b/c. Na média harmônica, o primeiro termo excede o segundo termo pela mesma parte 

de si mesmo que a parte do terceiro e pela qual o segundo termo excede o terceiro: na 

progressão 12-8-6, 12 excede 8 por 4 que equivale a 1/3 do primeiro termo que é 12 

(4/12 = 1/3), enquanto 8 excede 6 por 2 que equivale a 1/3 do terceiro termo que é 6 

(2/6 = 1/3). A média harmônica desta progressão é 8 e tudo isto pode ser representado 

pela equação (a-b)/a = (b-c)/c.  

Huffman
24

 ainda fará uma observação extremamente importante: enquanto as 

médias aritmética e harmônica são definidas em função do excesso numérico de um 

termo sobre o outro, já a média geométrica é definida em função de uma igualdade de 

razão que se estabelece entre os termos, sendo que em todos os três casos estabelecem-

se uma proporção (ἀναλογία). Ele reconhece que o termo não é empregado quando 

Arquitas menciona a média geométrica, muito embora não haja razão para desconfiar 

que, ao empregar explicitamente o termo para se referir à média aritmética e harmônica, 

ele também esteja reputando à média geométrica uma proporção, o que de fato parece 

ser o caso. Ausland
25

, por sua vez, não deixará de fazer também uma observação 

deveras importante: a média aritmética designa igualdade de quantidades mas 

desigualdade de proporções; a média geométrica desigualdade de quantidades mas 

igualdade de proporções; a média harmônica desigualdade tanto de quantidades quanto 

                                                           
24

 HUFFMAN, 2010, pp. 170, 179-181. 
25

AUSLAND, 2006, pp. 109-110. 
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de proporções, muito embora estas venham a se revelar iguais quando consideradas 

como partes dos extremos. 

Tudo isto pode ser resumido no seguinte quadro: 

 

média aritmética média geométrica média harmônica 

 

contempla quantidades que se 

excedem entre si 

 

contempla uma mesma razão 

entre as quantidades 

 

contempla quantidades que se 

excedem entre si 

(série 6-4-2) 

 

* a diferença numérica do 

intervalo que vai do primeiro 

termo ao mediano é igual à 

diferença numérica do intervalo 

que vai do termo médio ao 

terceiro: 6 – 4 = 2 tal como 4 – 

2 = 2. 

 

 

* a proporção que se estabelece 

entre os valores dos intervalos 

e dos seus respectivos termos é 

diferente: aqui, 2 é o valor de 

ambos intervalos que, tomado 

em relação ao primeiro termo, 

forma a proporção 2/6 = 1/3; 

mas, tomado em relação ao 

termo mediano, forma a 

proporção 2/4 = 1/2. 

 

 

(série 8-4-2) 

 

* a diferença numérica do 

intervalo que vai do primeiro 

termo ao mediano é diferente 

da diferença numérica do 

intervalo que vai do termo 

médio ao terceiro: 8 – 4 = 4 

enquanto 4 – 2 = 2. 

 

* a proporção que se estabelece 

entre os valores dos intervalos 

e dos seus respectivos termos é 

igual: tal como a proporção 

que se estabelece entre o 

intervalo de valor 4 e o 

primeiro termo (8) é da ordem 

de 4/8 = 1/2, assim também a 

proporção que se estabelece 

entre o outro intervalo de valor 

2 e o termo mediano (4) é da 

ordem de 2/4 =1/2. 

(série 12-8-6) 

 

* a diferença numérica do 

intervalo que vai do primeiro 

termo ao mediano é diferente 

da diferença numérica do 

intervalo que vai do termo 

médio ao terceiro: 12 – 8 = 4 

enquanto 8 – 6 = 2. 

 

* a proporção que se 

estabelece entre os valores dos 

intervalos e dos seus 

respectivos termos é diferente: 

enquanto a proporção que se 

estabelece entre um intervalo 

(4) e o primeiro termo (12) é 

da ordem de 4/12 = 1/3, já a 

proporção que se estabelece 

entre o outro intervalo (2) e o 

termo mediano (8) é da ordem 

de  2/8 = 1/4 .  No entanto, se 

considerarmos o valor deste 

intervalo (2) em relação ao 

terceiro termo (6), obtêm-se a 

proporção 1/3 que é igual a 

outra proporção já obtida que 

é também da ordem de 1/3, 

revelando a igualdade 

harmônica existente entre 

estes três termos. 

série:           6 - 4 - 2 

                       
intervalos:     2     2 

 

proporções: 1/3  1/2 

série:          8 - 4 - 2 

                    
intervalos:   4      2 

 

proporções: 1/2  1/2 

Série:          12 - 8 - 6 

                      
intervalos:     4     2 

 

proporções: 1/3  1/4 

 

2- As médias e proporções de Arquitas 
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O mais interessante, no entanto, ao ter esse quadro em mente, é perceber as 

relações que se estabelecem entre as proporções e os termos da progressão: 

 a média aritmética revela que a maior proporção está associada ao menor 

termo tal como a menor proporção está associada ao termo maior; 

 a média harmônica revela que a maior proporção está associada ao maior 

termo tal como a menor proporção está associada ao termo menor; 

 a média geométrica revela que a mesma proporção está associada a ambos 

termos. 

Como Taylor explica
26

, na proporcionalidade aritmética encontramos 

necessariamente uma razão maior entre os termos menores e uma razão menor entre os 

termos maiores; ao contrário, na proporcionalidade harmônica, há uma razão menor 

entre os termos menores e uma maior entre os maiores. Por conta disso, a proporção 

harmônica foi chamada originalmente de “subcontrária” ou “contraposição” (ὑπεναντία) 

como explica Ausland
27

, por ser contrária à proporção aritmética. Ademais, quando se 

considera as desigualdades de proporções determinadas tanto pela média aritmética 

quanto pela harmônica em relação à igualdade de razões determinada pela média 

geométrica, percebe-se que, juntas, constituem um tipo de “meta-proporção”, na qual as 

médias aritmética e a harmônica figuram como extremos em relação à média geométrica 

que figura no meio. Para Taylor
28

, a proporcionalidade geométrica é a intermediária 

entre a aritmética e a harmônica porque conserva uma igualdade de razão tanto entre os 

termos maiores quanto entre os menores – e porque, afinal de contas, a igualdade é a 

média entre o maior e o menor. Por conta disso, a média geométrica é aquela que se 

pode propriamente chamar de proporcional ou analógica. Para este autor, é com 

grande razão que se pode considerar a proporcionalidade geométrica como um 

intermediário entre a que contém a menor razão entre os termos maiores e a maior entre 

os menores e aquela outra que contém a maior razão entre os termos maiores e a menor 

entre os menores: afinal, por ter razões iguais tanto entre os termos maiores como entre 

os menores, ela pode obter a posição de intermediária, se mostrando como aquela que é 

verdadeiramente proporcional ou análoga. 

                                                           
26

 TAYLOR, 1991, pp. 124-125. 
27

 AUSLAND, 2006, p. 109. 
28

 TAYLOR, 1991, pp. 130-131. 



23 
 

Huffman
29

 parece se espantar que a média geométrica tenha se constituído no 

melhor sinônimo da verdadeira proporcionalidade. Ele lembra que Theon de Smirna, no 

século I da nossa era, virá a definir a analogia como “a maior semelhança e identidade 

de razões”
 30

 que, sua vez, se reporta a obra de Adrastos para dizer que “somente a 

média geométrica é proporcional no sentido próprio”
 31

. Mas Huffman também aponta 

para o fato de que, apesar de Aristóteles ter definido a analogia
32

 como uma igualdade 

de razões e ter dito que os matemáticos chamam de “geométrica” a este tipo de 

proporção, o filósofo também menciona uma proporção aritmética, empregando 

portanto o termo num sentido bem mais largo e estendendo as similaridades que uma 

proporção consegue contemplar a uma outra proporção que não a geométrica. Tal 

situação ecoa as observações de Arquitas que se encontram neste fragmento, mas 

também mostra que uma proporção surge toda vez que os termos de uma série se 

relacionam entre si de forma a revelar alguma similitude, salvaguardada por alguma 

conta ou fórmula matemática.  

Por tudo isso, há de se observar que a noção de média aparece estreitamente 

vinculada à noção de proporção. Porém, enquanto a similitude da proporção 

característica da média aritmética e harmônica é salvaguardada numericamente, por 

termos que excedem um ao outro, já a similitude salvaguardada pela proporção da 

média geométrica é de outra ordem, pois apesar dos termos se excederem, entre eles se 

estabelece algo de extraordinário que é responsável por produzir um intervalo igual e 

que Arquitas não denomina, muito embora Aristóteles formule e traduza: uma razão. 

Aliás, o próprio Huffman
33

, ao começar a analisar este fragmento, lembra que ele se 

encontra dentro de uma passagem em que Porfírio procura explicar que o termo 

intervalo (διάστημα) pode ser tomado como sinônimo de razão (λόγος)
34

. Razão, 

portanto, é o que se encontra subjacente na única média que produz um intervalo igual: 

a média geométrica. 
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Sabemos que Arquitas não emprega a expressão platônica “igualdade 

geométrica”. Porém, ao definir a média geométrica como aquela que produz um 

intervalo igual, fornece fermento suficiente para que, na sua esteira, a considerassem 

como aquela que é legitimamente proporcional, pois somente ela se fundamenta numa 

igualdade de razão, estabelecendo assim um vínculo muito estreito entre uma razão e a 

igualdade.  

Mas isto não explica, é claro, porque esta média é chamada de geométrica. 

Deveria haver algo na geometria mesma que se encontrasse regido por uma média, 

levando esta a ganhar este nome. E há, se pudermos considerar a linha que divide um 

triângulo retângulo em dois e que chamamos de altura. Ao dividir um único triângulo 

em dois por sua altura, os dois triângulos formados são proporcionalmente iguais entre 

si, tais como estes são proporcionalmente iguais ao triângulo originário – e isto porque a 

altura é exatamente a média geométrica que há entre eles:  

 

 

 

 

b                                                                  c 

                                                                        

 

 

                             a 

                                  

   

                                                         h 

 

 

b                                                                     c 

 

 

 

                            a 
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     b                                                                    c 

 

                                                 h 

 

 

                     m                                      n 

 

                                      3 - A média geométrica em um objeto geométrico 

 

 

E assim se estabelece a igualdade proporcional entre todos estes triângulos, 

considerando a relação que se dá respectivamente entre as hipotenusas e os catetos de 

cada um: 

 

 entre o triângulo original e o triângulo maior que surgiu da divisão: 

 

b   =  a       b² = am      b =  √am 

m      b 

 

 entre o triângulo original e o triângulo menor que surgiu da divisão: 

 

c   =  a       c² = an       c =  √an 

n      c 

 

 

 entre os dois triângulos que surgiram ao se divir o original: 

 

h   =  n       h² = mn     h =  √mn 

m      h 

 

E isto só ocorre porque a altura corresponde exatamente à média geométrica que 

há entre eles, estabelecendo uma igualdade proporcional tanto entre as partes quanto 

destas para com o todo.  
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Que tenhamos isto em mente ao analisar o modo muito particular como Platão 

emprega uma proporcionalidade ao utilizar a expressão “igualdade geométrica” no 

diálogo aqui analisado, quando veremos que o mundo se encontra arranjado e ordenado 

de tal modo que as partes são proporcionalmente iguais entre si, tais como estas são 

iguais perante o todo.  

 

2.2-Proporção política em Arquitas? 

 

“στάσιν μὲν ἔπαυσεν, ὁμόνοιαν δὲ αὔξησεν λογισμὸς εὑρεθείς· πλεονεξία τε 

γὰρ οὐκ ἔστι τούτου γενομένου καὶ ἰσότας ἔστιν· τούτωι γὰρ περὶ τῶν 

συναλλαγμάτων  διαλλασσόμεθα. διὰ τοῦτον οὖν οἱ πένητες λαμβάνοντι 

παρὰ τῶν δυναμένων, οἵ τε πλούσιοι διδόντι τοῖς δεομένοις, πιστεύοντες 

ἀμφότεροι διὰ τούτω τὸ ἶσον ἕξειν. κανὼν δὲ καὶ κωλυτὴρ τῶν ἀδικούντων 

<ἐὼν> τοὺς μὲν ἐπισταμένους λογίζεσθαι πρὶν ἀδικεῖν ἔπαυσε, πείσας ὅτι οὐ 

δυνασοῦνται λαθεῖν, ὅταν ἐπ' αὐτὸν ἔλθωντι· τοὺς δὲ μὴ ἐπισταμένους, ἐν 

αὐτῶι δηλώσας ἀδικοῦντας, ἐκώλυσεν ἀδικῆσαι>.”
35

 

“A dissensão se apazígua e a concórdia aumenta ao se encontrar o cálculo. O 

querer ter mais não se gera com ele e, sim, a igualdade. Com ele, há a 

reconciliação nas transações. Através dele, quando os pobres recebem dos 

poderosos e os ricos dão aos necessitados e quando ambos acreditam nele, 

obtém-se o igual. É um padrão e um obstáculo para os injustos, pois para os 

que sabem calcular, impede-os de antemão de cometer injustiça, 

persuadindo-os de que não é possível passar despercebido, por onde quer que 

caminhem. E para os que não sabem calcular, em si se revela aos injustos, 

impedindo-os de cometer injustiça.” 

 

Este outro fragmento de Arquitas não contém também a expressão igualdade 

geométrica e tampouco o termo geométrica, muito embora contenha o termo igualdade 

(ἰσότης) e igual (ἴσος). E o termo igualdade, aqui, se refere explicitamente a algo que se 

antepõe e elimina o querer ter mais (πλεονεξία). Como Huffman
36

 esclarece, o termo 

em questão significa, em um sentido mais largo, “vantagem” ou “ganho”, mas na 

maioria das vezes se restringe e assume uma conotação negativa ao implicar “ter ou 

desejar mais do que convém”, expressando assim o sentido de “avidez”, “vantagem 

injusta”, “arrogância” ou “egoísmo”. Aliás, é tal πλεονεξία que caracteriza Cálicles na 

passagem do diálogo Górgias que aqui está sendo investigada: por não considerar a 

geometria e por desconhecer o poder da igualdade geométrica, acaba sendo da opinião 

de que cada um deve se esforçar para ter mais (πλεονεξία), mas que Platão, em 
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passagem anterior, implica claramente o fato de ter mais do que os outros
37

. Neste 

fragmento de Arquitas, há um claro sinal de que o termo tem o mesmo sentido: afinal, 

como diz o fragmento, o querer ter mais - a πλεονεξία - se opõe a uma igualdade que é 

estabelecida quando os pobres recebem dos poderosos e os ricos dão aos necessitados. 

Aqui, como se vê, o querer ter mais figura como o fator responsável pela dissensão ou 

guerra civil que só chegará a ser apaziguada, aumentando a concórdia, quando se 

encontrar o cálculo, pois é ele quem gera a igualdade. Para Arquitas, enquanto o querer  

ter mais é responsável pela dissensão, já a igualdade responde pela concórdia na cidade. 

Para Guthrie
38

, a concórdia (ὁμόνοια) é talvez o conceito mais estreitamente ligado ao 

de igualdade, pois parece melhor representá-la; porém, em todos os exemplos que 

aponta não aparece nominalmente nenhuma relação explicitamente formulada entre 

estes dois termos, tal como aparece neste fragmento em Arquitas, para quem a 

concórdia aumenta à medida que se estabelece uma igualdade que é gerada pelo cálculo  

(λογισμός) . 

De acordo com Fowler
39

, tal termo é ambíguo, de difícil análise, sobretudo para 

quem pretende compreendê-lo no seu sentido exclusivamente matemático e montar uma 

história da matemática antiga. Para este autor, o termo λογισμός virá expressar na 

primeira metade do século quarto o sentido de razão entre números, de modo que o 

termo λογισμός será usado para expressar o sentido de cálculo, cômputo, conta, muito 

embora venha a expressar também, num sentido mais largo, a noção de racionalidade, 

julgamento e discussão racional
40

. Porém, a dificuldade do empreendimento de Fowler 

é compreensível na medida em que ele pretende entender o sentido do termo λόγος num 

âmbito exclusivamente matemático tendo, por objeto especial de estudo, os textos de 

Platão e Aristóteles – textos que são eminentemente filosóficos e cujo contexto jamais 

pode ser colocado sob segundo plano, por mais que algumas observações feitas por 

estes filósofos sejam de caráter explicitamente matemático. Fowler tem consciência da 

dificuldade que enfrenta e, mesmo tendo investigado estes textos sob esta perspectiva, 

propõe que se considere a logistiké (λογιστική) como a arte ou a técnica do λόγος que se 
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ocupa de λογισμός, ou seja, de cálculos, mas de cálculos que estão interessados nas 

relações e razões entre os números: afinal, o estudo destas razões aparece intimamente 

associado ao uso e manipulação de números; razões que são caracterizadas por vários 

tipos de modelos que podem ser descritos por sequências de números e cujas relações 

frequentemente são expressas pelos termos maior (μεῖζον) e menor (ἐλάσσων ou 

μειόνων), tal como vimos ocorrer no primeiro fragmento de Arquitas.   

No entanto, para Heath
41

, a aritmética antiga se ocupava daquilo que entendemos 

por Teoria dos Números, enquanto o cálculo se ocupava daquilo que entendemos 

atualmente por aritmética. Fowler, porém, está vendo nestas relações que os números 

estabelecem entre si mais do que simples operações matemáticas, tais como adição e 

subtração: ele está entendendo que o cálculo investiga também a razão existente entre 

os números. Huffman
42

, aliás, entende o mesmo e admite mais: o cálculo estuda em 

particular as proporções (ἀναλογίαι), derivadas das três médias abordadas no fragmento 

anterior. Todavia, no diálogo Górgias que aqui está sendo analisado, veremos que a 

logistiké se ocupa de cálculos, enquanto a geometria se ocupa mais apropriadamente da 

proporção. 

Mas que média, afinal, Arquitas estaria aplicando através do cálculo? Como já 

sabemos, a média aritmética é aquela que estabelece uma igualdade numérica, ou seja, 

uma igualdade de quantidade e, quando os ricos dão aos necessitados, é isso que de fato 

parece estar em jogo, visto que uma mesma quantidade é transferida nesta transação, 

exigindo que uma mesma quantia se estabeleça entre os dois termos. Porém, a situação 

muda de figura se considerarmos que o cálculo em questão neste fragmento é aquele 

que gera a igualdade, sendo a igualdade o termo que Arquitas emprega somente para 

definir a média geométrica – aquela que produz um intervalo igual. Ademais, o cálculo 

contempla também a relação que se dá entre pobres (πένητες) e poderosos (δυναμένων): 

uma relação que é nitidamente hierárquica e que não pode ser mensurada apenas 

quantitativamente, pois o poder não é conferido somente pela quantidade de bens que 

um cidadão possui, como veremos Aristóteles explicando em capítulo posterior ao 

relacionar a distribuição do poder não tão somente pela riqueza e pelo berço, como 

ocorre na oligarquia, mas também em função da excelência, como ocorre na 

aristocracia, e até mesmo em função da liberdade, como ocorre na democracia. Deste 

modo, a igualdade que Arquitas está procurando gerar com o cálculo não pode ser 
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apenas numérica, pois há fortes indícios de que uma outra igualdade está em jogo, 

determinada por uma média geométrica.  

Quando Aristóteles vier a analisar a justiça distributiva que caracteriza o âmbito 

político e a justiça corretiva que caracteriza o âmbito jurídico, veremos que a primeira 

será explicada por uma proporção geométrica, enquanto a segunda será explicada por 

uma proporção que chamará de numérica e aritmética, sendo isto um forte indício de 

que este filósofo está desenvolvendo e levando adiante as reflexões propostas por 

Arquitas neste fragmento e onde ambas as proporções, a aritmética e a geométrica, 

parecem estar em jogo, mas de um modo que só serão especificadas e desembaraçadas 

mais tarde por Aristóteles. Isto, é claro, se o próprio Arquitas não desembaraçou e 

explicou as relações das três médias e suas respectivas proporções com a justiça em 

outra parte da sua obra, da qual no entanto temos como sobrevivente apenas este 

fragmento.  

O que é certo é que Arquitas não denomina neste fragmento a igualdade 

matemática a qual se reporta. Aliás, não a denomina nem matematicamente e nem 

politicamente, associando-a explicitamente a um regime político como veremos 

Aristóteles fazendo no capítulo que se sucede a este. No entanto, Huffman
43

 lembra que 

Aristóteles, ao analisar o regime democrático, se refere à cidade de Arquitas como um 

de seus exemplos, dizendo que “é bom imitar o caso dos tarentinos, pois eles fazem uso 

comum das propriedades com os pobres, conquistando a boa vontade da multidão em 

um regime onde os magistrados compõem dois grupos: no grupo dos que são eleitos, 

permite-se que o melhor governe e no grupo dos que são sorteados permite-se que todo 

o povo participe.”
44

 A observação de Aristóteles nos leva a supor que o regime que está 

sob enfoque neste fragmento é a própria democracia que vigorava em Tarento e que a 

igualdade que está em jogo é aquela que é contemplada pela democracia que lá 

vigorava. Se considerarmos ainda, como Huffman o faz, que Aristóteles diz que “alguns 

pensam que a boa regulação dos bens é a coisa maior e que todas as dissensões ocorrem 

por não se observar isto”
45

, e se acrescentarmos a esta observação o fato de que, antes 

de tomar Tarento como exemplo de democracia, ele diz que “o verdadeiro democrata 
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deve olhar para o fato de que a multidão não pode ser excessivamente pobre, pois isto é 

a causa dos erros da democracia”
46

, entenderemos que Arquitas está agindo como um 

verdadeiro democrata na medida em que aparece tentando estabelecer uma igualdade 

entre ricos e pobres: uma igualdade que parece ser numérica ou aritmética, caracterizada 

pela multiplicidade e grandeza tal como Aristóteles a definirá, dado que sua proposta 

contempla propriedades e bens.  

Porém, caber notar que tal democracia não é só composta por magistrados que 

foram sorteados, permitindo a participação de todo o povo: ela é composta também por 

magistrados que foram eleitos, permitindo assim que se escolha o melhor (βελτίων) - e 

tal escolha fundamenta um regime que não é formulado de modo exclusivamente 

numérico. Afinal, se a transação de propriedades e bens entre ricos e necessitados 

elimina a dissenção e aumenta a concórdia, há de se observar que tal transação numérica 

se dá dentro de um contexto político onde não só há homens ricos e necessitados como 

também poderosos, estando o poder em suas mãos para decidir como estas 

propriedades e estes bens deverão ser distribuídos sob uma igualdade que acabe por 

preservar a diferença hierárquica existente entre todos. Desse modo, se a igualdade 

subentendida na transação entre ricos e necessitados é numérica, já a igualdade que se 

estabelece pelas mãos dos poderosos é de outra ordem, sendo esta que, afinal, acaba por 

apaziguar a dissenção e aumentar a concórdia – igualdade que Aristóteles só encontrará 

subentendida na proporção geométrica. 

Não estou querendo dizer com isso que, pelas palavras contidas neste fragmento, 

se possa compreender que Arquitas esteja a aplicar diferentes igualdades a um mesmo 

regime político, empreendimento que somente Aristóteles levará a cabo; estou 

simplesmente querendo apontar para o fato de que o fragmento em questão não 

distingue de modo tão preciso quanto desejaríamos a natureza da igualdade que está em 

jogo e que, por isso, o cálculo proposto pelo fragmento não pode se restringir apenas a 

uma igualdade numérica ou aritmética.  

Como Huffman
47

, acredito que Arquitas não está tentando solucionar o problema 

da discórdia política distinguindo diferentes tipos de igualdade, como só Aristóteles o 

fará. Como ele diz, as palavras contidas neste fragmento representam um grande louvor 

ao poder que o cálculo tem de solucionar problemas políticos através de proporções, 
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pois afinal são elas que acabam por demonstrar como diferentes coisas de valor em uma 

sociedade podem ser conectadas. Para este comentador, a questão-chave é chamar a 

atenção das pessoas para os vários valores da sociedade e os diferentes modos como 

estes podem ser conectados, pois se os membros do estado conseguem ver os modos 

como estes valores podem ser coerentemente conectados, a concórdia é encontrada e a 

dissenção banida. Os problemas existentes na cidade são, portanto, solucionados na 

medida em que se aponta para possibilidade de alcançar uma igualdade nas transações 

que se dão entre os cidadãos: uma igualdade que obedece a uma fórmula proporcional e 

que o filósofo-matemático não denomina, mas que mantém ambas as partes sob 

concórdia, desde que elas acreditem no grande poder de união que o autor está 

atribuindo ao cálculo.   

Neste fragmento, como se vê, o termo igualdade, bem como o termo igual, não 

figuram num contexto exclusivamente matemático como ocorreu no fragmento anterior, 

mas, sim, num contexto jurídico, social e político, demonstrando que o autor está 

operando com noções matemáticas para resolver certos problemas da cidade. É talvez 

o que se pode esperar de um homem cuja mentalidade esteve envolvida tanto com 

matemática quanto com política, se pudermos contar com as fontes biográficas que 

atestam ambas atividades, mostrando-o com um intelectual de formação pitagórica, mas 

também como um grande estratego, cujo governo em Tarento se mostrou exemplar e 

que Platão conhecera por ocasião das viagens que fizera a esta cidade, se tornando – 

talvez – para este o modelo do rei-filósofo que virá a esculpir na sua obra A República
48

.  

Esperar isso, aliás, não é nenhum absurdo, bem como nenhuma novidade: afinal, 

os filósofos dos séculos VI e V A.C, os chamados filósofos naturais (φυσιολόγοι), 

revelavam um interesse explícito por cosmologia, sendo que alguns destes eram 

nomothétas, isto é, homens que escreveram leis e constituições sob condições 

tumultuadas com o intuito de assegurar a coesão da comunidade, de modo que a 

investigação natural e política se encontravam atadas sob a égide de uma mesma figura 

social que executava ambos os papéis. Em função disso, muito da ordem que supunham 

regular os céus estava baseada na expectativa que cada um tinha sobre a melhor ordem 

política e vice-versa, visto que a descoberta de como o cosmo estava regulado poderia 

fornecer também uma chave pra compreender qual a melhor ordem política a ser 

estabelecida. Nadaff
49

 lembrará que, para estes filósofos naturais, o universo era 
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composto de forças cuja estrutura unificada acabou por tomar a forma de uma 

comunidade de adversários vivendo juntos sob a mesma lei, de modo que a ordem 

natural dos eventos implicava uma norma cuja validade recaía também sobre a ordem 

social. Já Lloyd
50

 chegará a observar que diferentes concepções cosmológicas 

carregavam, em si mesmas, diferentes concepções políticas, muita embora seja difícil 

precisar com clareza esta correlação, apesar de algumas cosmologias conceberem uma 

ordem com uma disposição dos poderes naturais altamente monárquica ou na forma da 

suprema regra de um princípio único, enquanto outras, por exemplo, formulavam tal 

disposição na forma de uma luta ou de um contrato entre iguais. 

A relação entre cosmologia e política era tão íntima que levará, por exemplo, 

Demócrito a admitir que “para um homem sábio, toda a terra é acessível, pois a pátria 

de uma alma boa é o cosmo inteiro.”
51

 Muito embora não se conheça nenhum fragmento 

de Arquitas que contenha reflexões cosmológicas, não é nem um pouco surpreendente 

que um homem como ele - filósofo, matemático e político - viesse a atar a política ao 

domínio que lhe interessava, dado que até mesmo alguns dos filósofos antigos que o 

precederam assim o fizeram ao atarem a política à cosmologia. Para Colli
52

, aliás, é até 

mesmo próprio à natureza política dos gregos conceber as coisas como um organismo, 

de modo que o princípio encontrado por alguns filósofos naturais para explicar o cosmo 

acaba se tornando necessariamente um princípio político, dado que aquilo que está ao 

mesmo tempo em jogo é o elemento que mantém tudo em uma união e uma coerência 

perfeitas e em virtude das quais nada se desfaz. No caso dos pitagóricos, são os 

números que se convertem em um princípio explicativo desta natureza que chega a 

abarcar todo o universo, tal como observa Aristóteles: 

 

“Ἐν δὲ τούτοις καὶ πρὸ τούτων οἱ καλούμενοι Πυθαγόρειοι τῶν μαθημάτων 

ἁψάμενοι πρῶτοι ταῦτά τε προήγαγον, καὶ ἐντραφέντες ἐν αὐτοῖς τὰς τούτων 

ἀρχὰς τῶν ὄντων ἀρχὰς ᾠήθησαν εἶναι πάντων. ἐπεὶ δὲ τούτων οἱ ἀριθμοὶ 

φύσει πρῶτοι, ἐν δὲ τούτοις ἐδόκουν θεωρεῖν ὁμοιώματα πολλὰ τοῖς οὖσι καὶ 

γιγνομένοις, μᾶλλον ἢ ἐν πυρὶ καὶ γῇ καὶ ὕδατι, ὅτι τὸ μὲν τοιονδὶ τῶν 

ἀριθμῶν πάθος δικαιοσύνη τὸ δὲ τοιονδὶ ψυχή τε καὶ νοῦς ἕτερον δὲ καιρὸς 

καὶ τῶν ἄλλων ὡς εἰπεῖν ἕκαστον ὁμοίως, ἔτι δὲ τῶν ἁρμονιῶν ἐν ἀριθμοῖς 

ὁρῶντες τὰ πάθη καὶ τοὺς λόγους,  – ἐπεὶ δὴ τὰ μὲν ἄλλα τοῖς ἀριθμοῖς 

ἐφαίνοντο τὴν φύσιν ἀφωμοιῶσθαι πᾶσαν, οἱ δ' ἀριθμοὶ πάσης τῆς φύσεως 

πρῶτοι, τὰ τῶν ἀριθμῶν στοιχεῖα τῶν ὄντων στοιχεῖα πάντων ὑπέλαβον 
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εἶναι, καὶ τὸν ὅλον οὐρανὸν ἁρμονίαν εἶναι καὶ ἀριθμόν· καὶ ὅσα εἶχον 

ὁμολογούμενα ἔν τε τοῖς ἀριθμοῖς καὶ ταῖς ἁρμονίαις πρὸς τὰ τοῦ οὐρανοῦ 

πάθη καὶ μέρη καὶ πρὸς τὴν ὅλην διακόσμησιν, ταῦτα συνάγοντες 

ἐφήρμοττον.”
53

 

“Os assim chamados pitagóricos são contemporâneos e até mesmo anteriores 

a estes filósofos. Eles por primeiro se aplicaram às matemáticas, fazendo-as 

progredir e, nutridos por elas, acreditaram que os princípios delas eram os 

princípios de todos os seres. E dado que nas matemáticas os números são, por 

sua natureza, os primeiros princípios, e dado que justamente nos números, 

mais do que no fogo e na terra e na água, eles achavam que viam muitas 

semelhanças com as coisas que são e que se geram – por exemplo, 

consideravam que determinada propriedade dos números era a justiça, outra a 

alma e o intelecto, outra ainda o momento e o ponto oportuno e, em poucas 

palavras, de modo semelhante para todas as outras coisas. Além disso, por 

verem que as notas e os acordes musicais consistiam em números e, 

finalmente, porque todas as outras coisas em toda a realidade lhes pareciam 

feitas à imagem dos números e porque os números tinham a primazia na 

totalidade da realidade, pensaram que os elementos dos números eram 

elementos de todas as coisas, e que a totalidade do céu era harmonia e 

número. Eles recolhiam e sistematizavam todas as concordâncias que 

conseguiam mostrar entre os números e os acordes musicais, os fenômenos, 

as partes do céu e todo o ordenamento do universo.”
54

 

 

Tais observações sobre o pitagorismo se encontram dentro de um contexto de 

sua Metafísica em que o filósofo analisa de modo crítico as doutrinas e as reflexões dos 

filósofos que chamamos de pré-socráticos, mencionando explicitamente alguns nomes 

que considera expoentes. Porém, quando passa a analisar os pitagóricos para explicar 

que a doutrina deles repousa na crença de que os números são princípios de todos os 

seres e de que estes têm uma semelhança com as coisas que são e geram, dando como 

um dos exemplos a justiça, Aristóteles não menciona o nome de Arquitas que, no 

entanto, aborda explicitamente o tema. Huffman
55

 e Kahn
56

 recordam que o catálogo 

das obras de Aristóteles menciona três livros sobre a filosofia de Arquitas
57

 cujo 

conteúdo é desconhecido, mas cuja menção constitui não somente um indício de que o 

filósofo conhecera as especulações deste matemático tarentino, como também as tratara 

à parte dos comentários que chegou a tecer sobre os pitagóricos em geral. Aliás, o 

suposto interesse especial que Aristóteles nutrira sobre as reflexões deste filósofo-
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matemático se confirma quando consideramos a análise que ele faz da justiça através 

de exemplos explicitamente proporcionais, como veremos daqui há pouco. O modo 

portanto como Arquitas elogiara um cálculo que é capaz de gerar uma  igualdade que se 

estabelece nas transações entre ricos e necessitados, pobres e poderosos parece ter 

impactado de sobremaneira Aristóteles - cálculo que ainda é descrito na continuidade do  

fragmento como um padrão e um obstáculo para os injustos, tanto para aqueles que já 

sabem calcular, quanto para aqueles que ainda não sabem.  

Para Huffman
58

, é difícil entender como o cálculo proposto por Arquitas pode 

ser tomado especificamente como um padrão e um obstáculo para que os injustos não 

venham a cometer injustiça e que força de persuasão é esta que o cálculo tem. Tal 

comentador sugere que devemos entender essas observações circunscritas ao âmbito 

propriamente jurídico, pois o cálculo mostraria ao juiz e ao júri que penalidades 

deveriam ser imputadas aos infratores, convencendo-os também a não cometer futuras 

injustiças e que, diante do que fora mensurado como certo ou errado no tribunal, eles 

não teriam sequer a chance de escapar da detecção da infração, por mais que clamassem 

na corte que determinada ação não fora injusta. 

Por mais que a sugestão de Huffman seja engenhosa, não estou seguro de que ela 

se circunscreva ao âmbito próprio de um tribunal, pois acredito que o cálculo 

mencionado no fragmento se aplica não só à cidade em toda a sua extensão, mas 

também a uma injustiça que caracteriza os homens que são injustos em suas pretensões 

e não tão somente aqueles que chegaram a cometer alguma injustiça e já estão sob 

julgamento. O cálculo mencionado pelo fragmento parece-me debruçar sobre o próprio 

julgamento que um homem pode fazer sobre suas possíveis ações injustas, persuadindo-

o a não cometer nenhuma injustiça e que, em uma cidade onde o cálculo vigore com tal 

padrão, nem mesmo aqueles que não sabem calcular cometeriam qualquer injustiça, 

tamanha a força e o poder de um cálculo que é capaz de gerar a igualdade, apaziguando 

a dissensão e aumentando a concórdia da cidade inteira.  

Desse modo, há de se observar que o modo com que Arquitas está se utilizando 

de noções matemáticas para fins políticos aponta para uma relação muito íntima e 

essencial entre matemática e política. Porém, como Gill
59

 adverte, cabe considerar em 

que sentido o pensamento matemático fora importante ou mesmo central para a ética e a 
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política de uma época, visto que em relação a este advento é possível desenvolver duas 

perspectivas e visões bastante distintas: sob uma “visão mínima”, a matemática seria 

importante para a ética na medida em que certos conceitos matemáticos, tais como “um 

e muitos”, “razão” e “proporção” fornecem um instrumento conceitual para analisar 

noções éticas que são substancialmente diferentes das noções matemáticas empregadas 

para o seu entendimento; mas, sob uma “visão máxima”, as noções matemáticas e éticas 

seriam em algum sentido fundamental uma única e a mesma coisa.  

Se considerarmos, como Huffman indica, que o cálculo proposto por Arquitas 

demonstra como os diversos valores de uma sociedade devem ser proporcionalmente 

articulados e se observarmos que tal articulação proporcional constitui em si mesma um 

padrão que impede que se cometa a injustiça, há de se pensar que a fórmula mesma de 

uma proporção é a fórmula mesma da justiça e que elas são, na realidade, uma única e 

mesma coisa. Todo esforço, aliás, de Aristóteles, será para demonstrar isso, como 

veremos: o justo é o igual e o proporcional. Portanto, a demonstração de Aristóteles 

parece ser suficiente para enquadrá-lo na “visão máxima”, mencionada por Gill. O 

mesmo valeria para Arquitas, se considerarmos que os dois fragmentos deste autor 

indicam que a articulação proporcional proposta pelo cálculo para a devida transação 

entre os homens constitui em si mesma um padrão que impede o cometimento da 

injustiça – reflexão que acabará impactando fortemente Aristóteles, como passaremos a 

ver agora.  

 

2.3-Proporção matemática e ética em Aristóteles 

 

“....καὶ τοῦ κατ᾽ αὐτὴν δικαίου ἓν μέν ἐστιν εἶδος τὸ ἐν ταῖς διανομαῖς τιμῆς 

ἢ χρημάτων ἢ τῶν ἄλλων ὅσα μεριστὰ τοῖς κοινωνοῦσι τῆς πολιτείας （ἐν 

τούτοις γὰρ ἔστι καὶ ἄνισον ἔχειν καὶ ἴσον ἕτερον ἑτέρου), ἓν δὲ τὸ ἐν τοῖς 

συναλλάγμασι διορθωτικόν. τούτου δὲ μέρη δύο: τῶν γὰρ συναλλαγμάτων τὰ 

μὲν ἑκούσιά ἐστι τὰ δ᾽ ἀκούσια, ἑκούσια μὲν τὰ τοιάδε οἷον πρᾶσις ὠνὴ 

δανεισμὸς ἐγγύη χρῆσις παρακαταθήκη μίσθωσις （ἑκούσια δὲ λέγεται, ὅτι ἡ 

ἀρχὴ τῶν συναλλαγμάτων τούτων ἑκούσιος）, τῶν δ᾽ ἀκουσίων τὰ μὲν 

λαθραῖα, οἷον κλοπὴ μοιχεία φαρμακεία προαγωγεία δουλαπατία δολοφονία 

ψευδομαρτυρία, τὰ δὲ βίαια, οἷον αἰκία δεσμὸς θάνατος ἁρπαγὴ πήρωσις 

κακηγορία προπηλακισμός. (...) ἐπεὶ δ᾽ ὅ τ᾽ ἄδικος ἄνισος καὶ τὸ ἄδικον 

ἄνισον, δῆλον ὅτι καὶ μέσον τι ἔστι τοῦ ἀνίσου. τοῦτο δ᾽ ἐστὶ τὸ ἴσον: ἐν 

ὁποίᾳ γὰρ πράξει ἔστι τὸ πλέον καὶ τὸ ἔλαττον, ἔστι καὶ τὸ ἴσον. εἰ οὖν τὸ 

ἄδικον ἄνισον, τὸ δίκαιον ἴσον: ὅπερ καὶ ἄνευ λόγου δοκεῖ πᾶσιν. ἐπεὶ δὲ τὸ 

ἴσον μέσον, τὸ δίκαιον μέσον τι ἂν εἴη. ἔστι δὲ τὸ ἴσον ἐν ἐλαχίστοις δυσίν. 

ἀνάγκη τοίνυν τὸ δίκαιον μέσον τε καὶ ἴσον εἶναι καὶ πρός τι καὶ τισίν, καὶ ᾗ 

μὲν μέσον, τινῶν （ταῦτα δ᾽ ἐστὶ πλεῖον καὶ ἔλαττον）, ᾗ δ᾽ ἴσον, δυοῖν, ᾗ δὲ 

δίκαιον, τισίν. ἀνάγκη ἄρα τὸ δίκαιον ἐν ἐλαχίστοις εἶναι τέτταρσιν: οἷς τε 
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γὰρ δίκαιον τυγχάνει ὄν, δύο ἐστί, καὶ ἐν οἷς, τὰ πράγματα, δύο. καὶ ἡ αὐτὴ 

ἔσται ἰσότης, οἷς καὶ ἐν οἷς: ὡς γὰρ ἐκεῖνα ἔχει, τὰ ἐν οἷς, οὕτω κἀκεῖνα ἔχει: 

(...). ἔστιν ἄρα τὸ δίκαιον ἀνάλογόν τι. τὸ γὰρ ἀνάλογον οὐ μόνον ἐστὶ 

μοναδικοῦ ἀριθμοῦ ἴδιον, ἀλλ᾽ ὅλως ἀριθμοῦ: ἡ γὰρ ἀναλογία ἰσότης ἐστὶ 

λόγων, καὶ ἐν τέτταρσιν ἐλαχίστοις.”
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“... [e do que é próprio do justo, uma forma é a que se dá] nas distribuições 

de honra, de dinheiro ou das outras coisas que são divididas entre aqueles que 

têm parte na constituição [(mas é possível distribuir tudo isto em partes iguais 

ou desiguais por uns e por outros), enquanto a outra é corretiva e se dá nas 

transações mútuas. Esta é bipartida em transações voluntárias e involuntárias. 

Voluntárias tais como são a venda, a compra, o empréstimo a juro, a penhora, 

o aluguel, o depósito, a renda, chamando-se de voluntárias quando a origem 

da transação é voluntária. Quanto às involuntárias, algumas são] clandestinas, 

como são o furto, o adultério, o envenenamento, o lenocínio, o engodo a fim 

de escravizar e o falso testemunho; outras são violentas, como a agressão, o 

sequestro, o homicídio, o roubo a mão armada, a mutilação, as invectivas e os 

insultos. (...) [Uma vez que o desigual é injusto e o injusto desigual, é 

evidente que há um meio entre os desiguais. E este é o igual, pois em toda 

ação em que há um mais e um menos, há também um igual. Ora, se o injusto 

é desigual, o justo é igual, como, aliás, opinam todos sem discussão. Uma vez 

que o igual é o meio, o justo também será o meio. Mas o igual implica pelo 

menos duas coisas. É necessário, por conseguinte, que o justo seja meio e 

igual em relação a uma coisa e a algumas pessoas pois, enquanto meio, é 

meio de alguma coisa (está entre um mais e um menos); enquanto igual, é 

igual em dois e, enquanto justo, o é para algumas pessoas. É necessário pois 

que o justo seja em quatro partes: dois para quem é justo que algo aconteça e 

duas as coisas resultantes. E haverá uma e mesma igualdade para os dois e 

nas duas: o que diz respeito a um, diz respeito à outra. (...) O justo é por 

consequência um tipo de proporção. Mas a proporção não diz respeito 

somente a um número como unidade abstrata mas aos números em sua 

totalidade]. Com efeito, a proporção é uma igualdade de razões e [é pelo 

menos em quatro partes].”
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Esta passagem de Ética a Nicômaco se encontra dentro do livro em que 

Aristóteles associará as noções de proporção geométrica e aritmética respectivamente às 

noções de justiça distributiva e corretiva, compondo o mais extenso tratado sobre o 

assunto que chegou até nós e onde o filósofo inicialmente concentra seus esforços para 

definir o justo como igual e proporcional. Mas, para compreender tal definição e, na 

sequência, compreender como concebeu dois tipos de justiça regidos por proporções 

distintas, há de se lembrar que desde o livro II ele se ocupara de investigar as mais 

diversas excelências, todas definidas em função de que as perversões que lhe são 

correspondentes equivalem aos extremos (ἄκροι) de um termo médio (μέσος); termo 

médio, este, que constitui propriamente a excelência pois ela não passa de um meio 

termo entre duas perversões (κακίας)  que correspondem à sua deficiência (ἔλλειψις) e 
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 ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, 1130 b30 a 1131 a32.  Porém, a longa exposição sobre o tema se 

prolonga até 1132 b11, abarcando os capítulos II, III e IV do Livro V.  
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 Tradução para o inglês feita por W. D. Ross, vertida para o português por Leonel Vallandro e Gerd 

Bornheim, 1972, confrontada por mim com o grego original. As alterações se encontram entre colchetes.  
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ao seu excesso (ὑπερβολή): a coragem, por exemplo, será definida pelo filósofo como 

intermediária entre o medo e a audácia
62

. Como ele mesmo concluirá, a excelência ética 

é intermediária (μεσότης) entre duas perversões, uma das quais envolve excesso e a 

outra deficiência, sendo assim porque ela visa alcançar o meio tanto nas paixões quanto 

nas ações e sendo isto um empreendimento sério
63

, isto é, que exige cuidado e 

diligência.  

É de se notar que esta abordagem sobre as excelências se apoia 

fundamentalmente na noção de média, noção que, como vimos em capítulo anterior, é 

fundamental na análise que o filósofo, matemático e estratego Arquitas faz das 

proporções que caracterizam certos intervalos musicais e de que Aristóteles parece se 

apropriar para investigar as excelências ou virtudes humanas e sobretudo a justiça, a 

qual acabará reputando propriedades proporcionais em especial. Portanto, o seu débito 

para com Arquitas – no que tange a tal análise e as formulações matemáticas que 

desenvolverá – parece ser enorme, como vimos Huffman e Kahn observarem.
64

 

Aliás, é considerando que o termo médio se situa entre dois extremos e que a 

excelência se constitui numa posição intermediária entre duas perversões extremadas 

que Aristóteles empreenderá a sua definição sobre a justiça que se encontra nesta 

passagem: dado que o injusto é desigual, ele deduzirá, por primeiro, que há um meio 

termo entre estas desigualdades e que este só poderá ser o igual; mas, por segundo, 

como o justo é o igual e como o igual é o meio, o justo só poderá ser também o meio. 

Desse modo, a justiça se mostra como uma excelência onde a noção de igualdade 

coincide com a noção própria de meio termo. Ela, a justiça, se diferenciaria então das 

demais excelências justamente porque se define não só em função de ser um meio termo 

entre dois extremos mas também porque, sendo estes extremos desiguais, ela acaba por 

se apresentar também como a própria igualdade. Por isso, a justiça se mostra como 

aquela excelência cujo meio termo é a própria expressão de uma igualdade que 

caracteriza sua natureza.  

É em razão da justiça ser ao mesmo tempo meio e igualdade que Aristóteles 

também a distinguirá das demais excelências, acrescentando que o ato justo é aquele 
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ἐστὶ σπουδαῖον εἶναι.” 
64
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que partilha entre si e os outros, jamais elegendo mais para si e menos para o próximo 

mas, sim, repartindo por igual de acordo com uma proporção: 

 

“ἡ δὲ δικαιοσύνη μεσότης τίς ἐστιν, οὐ τὸν αὐτὸν δὲ τρόπον ταῖς ἄλλαις 

ἀρεταῖς, ἀλλ᾽ ὅτι μέσου ἐστίν: ἡ δ᾽ ἀδικία τῶν ἄκρων. καὶ ἡ μὲν δικαιοσύνη 

ἐστὶ καθ᾽ ἣν ὁ δίκαιος λέγεται πρακτικὸς κατὰ προαίρεσιν τοῦ δικαίου, καὶ 

διανεμητικὸς καὶ αὑτῷ πρὸς ἄλλον καὶ ἑτέρῳ πρὸς ἕτερον οὐχ οὕτως ὥστε 

τοῦ μὲν αἱρετοῦ πλέον αὑτῷ ἔλαττον δὲ τῷ πλησίον ... ἀλλὰ τοῦ ἴσου τοῦ 

κατ᾽ ἀναλογίαν...”
65

 

 

“A justiça é então um tipo de [posição intermediária], mas não do mesmo 

modo que são as outras [excelências, pois enquanto a justiça é esta posição 

intermediária, a injustiça são os extremos]. E a justiça é então aquilo em 

virtude do qual se diz que o justo pratica, por escolha própria, o que é justo e 

que [reparte entre si e o outro, não elegendo mais para si e menos para o 

próximo... mas repartindo] por igual de acordo com uma proporção...”
66

 

 

Desse modo, como a justiça é meio termo e ao mesmo tempo igualdade e como 

a igualdade se estabelece de acordo com uma proporção, a justiça acaba por se 

caracterizar também por obedecer a um critério de proporcionalidade: afinal, justo será 

o ato que partilha no meio e por igual uma coisa para duas pessoas, de modo que a coisa 

partilhada se torne duas partes iguais que serão partilhadas por igual por ambas. Justo 

será, portanto, aquilo que não só foi partilhado por igual, mas também que atendeu às 

duas pessoas por igual, de modo que a igualdade contemple não só a coisa partilhada 

mas também as pessoas envolvidas na partilha. Por isso, o que é justo, para Aristóteles, 

se apresenta tendo quatro partes: duas as pessoas atendidas por igual e duas as partes da 

coisa que foi dividida por igual. Para o filósofo, a justiça é, portanto, quaternária.  

Mas no que tange mais propriamente à proporção que caracteriza a justiça 

distributiva, aquela que se ocupa da distribuição (διανομή) e que havia anunciado no 

início do seu argumento, Aristóteles observará: 

 

“εἰ γὰρ μὴ ἴσοι, οὐκ ἴσα ἕξουσιν, ἀλλ᾽ ἐντεῦθεν αἱ μάχαι καὶ τὰ ἐγκλήματα, 

ὅταν ἢ μὴ ἴσα ἴσοι ἢ μὴ ἴσοι ἴσα ἔχωσι καὶ νέμωνται. ἔτι ἐκ τοῦ κατ᾽ ἀξίαν 

τοῦτο δῆλον: τὸ γὰρ δίκαιον ἐν ταῖς νομαῖς ὁμολογοῦσι πάντες κατ᾽ ἀξίαν 

τινὰ δεῖν εἶναι, τὴν μέντοι ἀξίαν οὐ τὴν αὐτὴν λέγουσι πάντες ὑπάρχειν, ἀλλ᾽ 

οἱ μὲν δημοκρατικοὶ ἐλευθερίαν, οἱ δ᾽ ὀλιγαρχικοὶ πλοῦτον, οἳ δ᾽ εὐγένειαν, 

οἱ δ᾽ ἀριστοκρατικοὶ ἀρετήν.”
67

 

 

“Porque se não são iguais, não receberão coisas iguais, [de onde] vêm muitas 

disputas e queixas: ou quando iguais têm e recebem partes desiguais ou 

quando desiguais recebem partes iguais. [Isto é ainda evidente na 
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ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, 1133b 25-27 a  1134 a1-4. 
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 Tradução para o inglês feita por W. D. Ross, vertida para o português por Leonel Vallandro e Gerd 
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67

 ARISTÓTELES, Ética a Nicômaco, 1131 a20-30. 
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distribuição] de acordo com o mérito. [Todos concordam que o justo nas 

partilhas deve estar de acordo com o mérito num vínculo qualquer, apesar de 

todos discutirem sobre o mérito que não é o mesmo para todos: para os 

democratas, é a liberdade; para os oligarcas, é a riqueza, o berço; para os 

aristocratas, a excelência].”
68

 

 

A partir deste trecho, entendemos porque a justiça distributiva é aquela que se 

aplica no âmbito político, pois para o filósofo, nem sempre os cargos públicos e o poder 

auferido são partilhados ou distribuídos de uma maneira justa: tanto quando os 

indivíduos que se consideram desiguais se queixam de um regime político que distribui 

tudo igualmente, quanto quando os indivíduos que se consideram iguais se queixam de 

um regime político que distribui tudo desigualmente. E isto ocorre porque cada regime 

político toma diferentemente como mérito aquilo que justifica tal partilha e 

distribuição: para os democratas, é justo quando o poder é partilhado entre todos 

indistintamente pois, dado que todos são cidadãos livres, isto é, dado que todos 

partilham igualmente da liberdade, o poder deveria ser compartilhado por igual; mas, 

para os oligarcas, é justo quando o poder é partilhado entre todos desigualmente, pois 

são eles que são desiguais perante todos por deterem riqueza e bom nascimento, 

enquanto para os aristocratas é justo quando o poder é partilhado por desigual mas de 

modo a beneficiar aqueles que são igualmente excelentes.  

Na Política, Aristóteles fará uma análise extensa sobre este assunto e tal análise 

será apresentada em pormenores no próximo capítulo. Aqui e agora, cabe examinar 

como é que o filósofo está urdindo e tecendo a noção de que a justiça é ao mesmo 

tempo termo médio, igualdade e proporção e como a proporção estabelecida diferencia 

cada uma das justiças abordadas. Na sequência do seu argumento, veremos o filósofo 

explicando que o justo é proporcional, sendo a proporção uma igualdade de razões que 

se estabelece pelo menos entre quatro partes, demonstrando isto matematicamente, tanto 

no caso da proporção contínua (συνεχής), quanto no caso da proporção descontínua: 

 

“ἔστιν ἄρα τὸ δίκαιον ἀνάλογόν τι. τὸ γὰρ ἀνάλογον οὐ μόνον ἐστὶ 

μοναδικοῦ ἀριθμοῦ ἴδιον, ἀλλ᾽ ὅλως ἀριθμοῦ: ἡ γὰρ ἀναλογία ἰσότης ἐστὶ 

λόγων, καὶ ἐν τέτταρσιν ἐλαχίστοις. ἡ μὲν οὖν διῃρημένη ὅτι ἐν τέτταρσι, 

δῆλον. ἀλλὰ καὶ ἡ συνεχής: τῷ γὰρ ἑνὶ ὡς δυσὶ χρῆται καὶ δὶς λέγει, οἷον ὡς 

ἡ τοῦ α πρὸς τὴν τοῦ β, οὕτως ἡ τοῦ β πρὸς τὴν τοῦ γ. δὶς οὖν ἡ τοῦ β 

εἴρηται: ὥστ᾽ ἐὰν ἡ τοῦ β τεθῇ δίς, τέτταρα ἔσται τὰ ἀνάλογα. ἔστι δὲ καὶ τὸ 

δίκαιον ἐν τέτταρσιν ἐλαχίστοις, καὶ ὁ λόγος ὁ αὐτός: διῄρηται γὰρ ὁμοίως 

οἷς τε καὶ ἅ. ἔσται ἄρα ὡς ὁ α ὅρος πρὸς τὸν β, οὕτως ὁ γ πρὸς τὸν δ, καὶ 

ἐναλλὰξ ἄρα, ὡς ὁ α πρὸς τὸν γ, ὁ β πρὸς τὸν δ. ὥστε καὶ τὸ ὅλον πρὸς τὸ 
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 Tradução para o inglês feita por W. D. Ross, vertida para o português por Leonel Vallandro e Gerd 

Bornheim, 1972, confrontada por mim com o grego original. As alterações se encontram entre colchetes.  
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ὅλον: ὅπερ ἡ νομὴ συνδυάζει, κἂν οὕτω συντεθῇ, δικαίως συνδυάζει. ἡ ἄρα 

τοῦ α ὅρου τῷ γ καὶ ἡ τοῦ β τῷ δ σύζευξις τὸ ἐν διανομῇ δίκαιόν ἐστι, καὶ 

μέσον τὸ δίκαιον τοῦτ᾽ ἐστί, τὸ δ᾽ ἄδικον τὸ παρὰ τὸ ἀνάλογον: τὸ γὰρ 

ἀνάλογον μέσον, τὸ δὲ δίκαιον ἀνάλογον. καλοῦσι δὲ τὴν τοιαύτην 

ἀναλογίαν γεωμετρικὴν οἱ μαθηματικοί: ἐν γὰρ τῇ γεωμετρικῇ συμβαίνει καὶ 

τὸ ὅλον πρὸς τὸ ὅλον ὅπερ ἑκάτερον πρὸς ἑκάτερον. ἔστι δ᾽ οὐ συνεχὴς αὕτη 

ἡ ἀναλογία: οὐ γὰρ γίνεται εἷς ἀριθμῷ ὅρος, ᾧ καὶ ὅ. τὸ μὲν οὖν δίκαιον 

τοῦτο, τὸ ἀνάλογον: τὸ δ᾽ ἄδικον τὸ παρὰ τὸ ἀνάλογον. γίνεται ἄρα τὸ μὲν 

πλέον τὸ δ᾽ ἔλαττον, ὅπερ καὶ ἐπὶ τῶν ἔργων συμβαίνει: ὁ μὲν γὰρ ἀδικῶν 

πλέον ἔχει, ὁ δ᾽ ἀδικούμενος ἔλαττον τοῦ ἀγαθοῦ.”
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“[O justo é por consequência um tipo de proporção. Mas a proporção não diz 

respeito somente à unidade, ao que há de mais peculiar na unidade numérica, 

mas ao número em sua totalidade]. Com efeito, a proporção é uma igualdade 

de razões e é pelo menos em quatro partes. Que a proporção descontínua tem 

quatro partes é evidente, mas assim também se sucede com a contínua: esta 

usa um termo em duas posições e o menciona duas vezes, [tal como A está 

para B e assim como B está para C. B foi mencionado duas vezes e se desse 

modo ocupa duas posições, quatro são as partes proporcionais. O justo é pelo 

menos em quatro partes e a razão entre elas é a mesma: a divisão entre estas é 

semelhante. Assim como o termo A está para o B, assim o termo C está para 

o D e, alternadamente, assim como A está para C, B está para D. Logo um 

todo está para um todo. E assim como a partilha une dois a dois, assim se 

colocam um ao lado do outro e assim se unem justamente]. De onde se segue 

que a conjunção do termo A com C e de B com D é [o justo distributivo e que 

este tipo de justo é meio e que o injusto está contra a proporção. Deste modo, 

assim como a proporção é o meio, assim o justo é proporção]. Os 

matemáticos chamam de “geométrica” a este tipo de proporção, pois somente 

a proporção geométrica [ajusta um todo com um todo, bem como a cada uma 

das duas partes]. Esta proporção não é contínua, [pois para cada termo 

numérico há uma pessoa e uma coisa. Eis o que este justo é, uma proporção; 

enquanto o injusto é o que está contra a proporção. O que realmente acontece 

é que há um de mais e um de menos, precisamente nas atividades que 

fazemos juntos: o que possui demais é injusto e o injustiçado tem muito 

pouco do que é bom].”
70

 

 

Vemos que, no caso da proporção contínua, dois dos termos numéricos 

representam pessoas, enquanto os outros dois termos representam as duas partes de uma 

mesma coisa que foi partilhada. Mas na proporção descontínua, como se vê na 

passagem acima, “para cada termo numérico há uma pessoa e uma coisa”. No primeiro 

caso, A está para B assim como B está para C: 

 

A:B = B:C  

 

A   =   B 

B        C 
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 Tradução para o inglês feita por W. D. Ross, vertida para o português por Leonel Vallandro e Gerd 

Bornheim, 1972, confrontada por mim com o grego original. As alterações se encontram entre colchetes.  
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Como o próprio filósofo observa, B foi mencionado duas vezes e, se ele ocupa 

duas posições, quatro são também as partes proporcionais. No entanto, quatro são 

também as partes proporcionais na proporção descontínua, mas como esta considera 

quatro elementos de dois conjuntos diferentes, duas pessoas e duas coisas, nenhum 

termo se repete: 

 

A:B = C:D 

A:C = B:D 

 

e assim: 

 

A   =   B    e   A   =   C 

C        D         B         D 

 

Logo, para Aristóteles, enquanto a proporção contínua demonstra como dois 

elementos de um mesmo conjunto estão proporcionalmente arranjados e distribuídos 

entre duas pessoas, já a proporção descontínua demonstra como um todo está para um 

todo e que a partilha justa é aquela que une dois a dois, colocando um ao lado do outro 

e os unindo justamente. E o vínculo que os une é justamente uma “igualdade de razões” 

que faz com que um todo se ajuste a outro todo, bem como cada uma de suas partes. 

Para o filósofo, é a esta distribuição proporcional que os matemáticos chamam de 

“geométrica”, distribuindo a honra, o dinheiro e outras coisas de acordo com o mérito 

de cada cidadão. Contudo, para Aristóteles, além desta forma de justiça que é a 

distributiva, há uma outra forma que chama de corretiva (διορθωτικός) e que preside as 

transações mútuas (συναλλάγμα):  

 
“τὸ μὲν οὖν ἓν εἶδος τοῦ δικαίου τοῦτ᾽ ἐστίν. τὸ δὲ λοιπὸν ἓν τὸ διορθωτικόν, 

ὃ γίνεται ἐν τοῖς συναλλάγμασι καὶ τοῖς ἑκουσίοις καὶ τοῖς ἀκουσίοις. τοῦτο 

δὲ τὸ δίκαιον ἄλλο εἶδος ἔχει τοῦ πρότερον. τὸ μὲν γὰρ διανεμητικὸν δίκαιον 

τῶν κοινῶν ἀεὶ κατὰ τὴν ἀναλογίαν ἐστὶ τὴν εἰρημένην: καὶ γὰρ ἀπὸ 

χρημάτων κοινῶν ἐὰν γίνηται ἡ διανομή, ἔσται κατὰ τὸν λόγον τὸν αὐτὸν 

ὅνπερ ἔχουσι πρὸς ἄλληλα τὰ εἰσενεχθέντα: καὶ τὸ ἄδικον τὸ ἀντικείμενον 

τῷ δικαίῳ τούτῳ τὸ παρὰ τὸ ἀνάλογόν ἐστιν. τὸ δ᾽ ἐν τοῖς συναλλάγμασι 

δίκαιον ἐστὶ μὲν ἴσον τι, καὶ τὸ ἄδικον ἄνισον, ἀλλ᾽ οὐ κατὰ τὴν ἀναλογίαν 

ἐκείνην ἀλλὰ κατὰ τὴν ἀριθμητικήν. οὐδὲν γὰρ διαφέρει, εἰ ἐπιεικὴς φαῦλον 

ἀπεστέρησεν ἢ φαῦλος ἐπιεικῆ, οὐδ᾽ εἰ ἐμοίχευσεν ἐπιεικὴς ἢ φαῦλος: ἀλλὰ 

πρὸς τοῦ βλάβους τὴν διαφορὰν μόνον βλέπει ὁ νόμος, καὶ χρῆται ὡς ἴσοις, 

εἰ ὃ μὲν ἀδικεῖ ὃ δ᾽ ἀδικεῖται, καὶ εἰ ἔβλαψεν ὃ δὲ βέβλαπται. ὥστε τὸ ἄδικον 

τοῦτο ἄνισον ὂν ἰσάζειν πειρᾶται ὁ δικαστής: καὶ γὰρ ὅταν ὃ μὲν πληγῇ ὃ δὲ 

πατάξῃ, ἢ καὶ κτείνῃ ὃ δ᾽ ἀποθάνῃ, διῄρηται τὸ πάθος καὶ ἡ πρᾶξις εἰς ἄνισα: 

ἀλλὰ πειρᾶται τῇ ζημίᾳ ἰσάζειν ... (...) διὸ καὶ ὅταν ἀμφισβητῶσιν, ἐπὶ τὸν 
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δικαστὴν καταφεύγουσιν: τὸ δ᾽ ἐπὶ τὸν δικαστὴν ἰέναι ἐστὶν ἐπὶ τὸ δίκαιον: ὁ 

γὰρ δικαστὴς βούλεται εἶναι οἷον δίκαιον ἔμψυχον: καὶ ζητοῦσι δικαστὴν 

μέσον, καὶ καλοῦσιν ἔνιοι μεσιδίους, ὡς ἐὰν τοῦ μέσου τύχωσι, τοῦ δικαίου 

τευξόμενοι. μέσον ἄρα τι τὸ δίκαιον, εἴπερ καὶ ὁ δικαστής. ὁ δὲ δικαστὴς 

ἐπανισοῖ, καὶ ὥσπερ γραμμῆς εἰς ἄνισα τετμημένης, ᾧ τὸ μεῖζον τμῆμα τῆς 

ἡμισείας ὑπερέχει, τοῦτ᾽ ἀφεῖλε καὶ τῷ ἐλάττονι τμήματι προσέθηκεν. ὅταν 

δὲ δίχα διαιρεθῇ τὸ ὅλον, τότε φασὶν ἔχειν τὸ αὑτοῦ ὅταν λάβωσι τὸ ἴσον. τὸ 

δ᾽ ἴσον μέσον ἐστὶ τῆς μείζονος καὶ ἐλάττονος κατὰ τὴν ἀριθμητικὴν 

ἀναλογίαν. διὰ τοῦτο καὶ ὀνομάζεται δίκαιον, ὅτι δίχα ἐστίν, ὥσπερ ἂν εἴ τις 

εἴποι δίχαιον, καὶ ὁ δικαστὴς διχαστής. ἐπὰν γὰρ δύο ἴσων ἀφαιρεθῇ ἀπὸ 

θατέρου, πρὸς θάτερον δὲ προστεθῇ, δυσὶ τούτοις ὑπερέχει θάτερον: εἰ γὰρ 

ἀφῃρέθη μέν, μὴ προσετέθη δέ, ἑνὶ ἂν μόνον ὑπερεῖχεν. τοῦ μέσου ἄρα ἑνί, 

καὶ τὸ μέσον, ἀφ᾽ οὗ ἀφῃρέθη, ἑνί. τούτῳ ἄρα γνωριοῦμεν τί τε ἀφελεῖν δεῖ 

ἀπὸ τοῦ πλέον ἔχοντος, καὶ τί προσθεῖναι τῷ ἔλαττον ἔχοντι: ᾧ μὲν γὰρ τὸ 

μέσον ὑπερέχει, τοῦτο προσθεῖναι δεῖ τῷ ἔλαττον ἔχοντι, ᾧ δ᾽ ὑπερέχεται, 

ἀφελεῖν ἀπὸ τοῦ μεγίστου. ἴσαι αἱ ἐφ᾽ ὧν αα ββ γγ ἀλλήλαις: ἀπὸ τῆς αα 

ἀφῃρήσθω τὸ αε, καὶ προσκείσθω τῇ γγ τὸ ἐφ᾽ ᾧ γδ, ὥστε ὅλη ἡ δγγ τῆς εα 

ὑπερέχει τῷ γδ καὶ τῷ γζ: τῆς ἄρα ββ τῷ γδ.”
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“[Esta é então uma das formas de justo. A outra é a corretiva e surge das 

transações mútuas, tanto voluntárias quanto involuntárias. Este tipo de justo 

tem uma forma diferente da primeira. Com efeito, o justo que distribui o 

comum está sempre de acordo com a proporção mencionada e, mesmo 

quando acontece de distribuir os bens comuns, isto se dará segundo uma 

razão que é a mesma em relação à contribuição de cada um. E o injusto é 

contrário a este tipo de justo que está de acordo com a proporção. Mas o justo 

nas transações mútuas é efetivamente um tipo de igual e o injusto desigual; 

porém, não de acordo com tal proporção, mas de acordo com a proporção 

aritmética. Por isso, não faz diferença se um decente defrauda um perverso 

tanto quanto se um perverso defrauda um decente, nem se o decente ou o 

perverso comete adultério: a lei considera apenas a diferença do delito e os 

toma por iguais; se um comete injustiça e se o outro sofre injustiça, se um 

prejudica e se o outro é prejudicado. Portanto, sendo este tipo de injusto] uma 

desigualdade, o juiz procura igualá-la, [pois quando um é ferido e o outro 

fere ou um mata e um é morto], o sofrimento e ação foram distribuídos [por 

desigual, mas que se tenta igualar] por meio da pena... (...). Eis porque, 

[quando ambos entram em conflito], recorrem ao juiz:[ ir até o juiz é ir até ao 

justo. O juiz quer ser um tipo de justo animado e procuram o juiz enquanto 

meio e que são chamados por alguns de mediadores: como se, alcançando o 

meio, obtivessem o justo. O justo é pois qualquer coisa como o meio, caso o 

juiz realmente o seja. O juiz estabelece a igualdade]. É como se houvesse 

uma linha dividida em partes desiguais e ele retirasse a diferença pela qual o 

segmento maior excede a metade para acrescentá-la ao menor. E quando o 

todo é dividido [em duas metades, dizem ter o que lhes é próprio por obterem 

por igual. O igual é o meio entre o maior e o menor de acordo com a 

proporção aritmética. E é por isto que se chama justo, pois é uma bissecção. 

É como se alguém propusesse uma divisão em dois e o juiz dividisse. De 

fato, quando de dois iguais é retirado de um para ser acrescentado a outro, 

este excede em duas vezes aquele], visto que se o que foi tomado de um não 

fosse acrescentado a outro, [este excederia aquele somente em uma vez. 

Portanto, este excede o meio em uma vez, e o meio excede aquele de que foi 

retirado em uma vez]. Por aí se vê que devemos tanto subtrair do que tem 

demais quanto acrescentar ao que tem de menos. A este acrescentaremos a 

quantidade pela qual o meio o excede, e do maior subtrairemos o seu excesso 

em relação ao meio. Sejam as linhas AA, BB e CC iguais umas às outras: 

subtraia-se da linha AA o segmento AE e acrescente à linha CC o segmento 

CD, de modo que toda a linha DCC exceda a linha EA pelo segmento CD e 
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pelo segmento CF; por conseguinte, ela excede a linha BB pelo segmento 

CD.”
72 

 

Como se vê, a esta forma de justiça ele associa a proporção aritmética que 

considera apenas a diferença ocasionada pelo delito, tomando como iguais tanto quem 

cometeu a injustiça quanto quem a sofreu. Dado que o ato injusto estabeleceu uma 

desigualdade entre duas pessoas, isto é, dado que a ação e o sofrimento da injustiça 

ocasionada foram compartilhados desigualmente, fazendo com que a ação cometida 

pela parte injusta a levasse a ter mais enquanto a parte que sofreu da injustiça passou a 

ter menos, há a necessidade de reestabelecer a igualdade e a justiça, o que é feito 

mediante a aplicação da lei e do juiz que, por isso mesmo, é chamado de mediador, 

visto ser este um tipo de justiça animada que procura estabelecer o meio termo, 

procurando subtrair daquele que passou a ter mais e acrescentando àquele que passou a 

ter menos.  

Aristóteles também demonstra a ação da justiça corretiva matematicamente, o 

que a tradução brasileira da obra, vertida por Leonel Vallandro e Gerd Bornheim
73

, 

tenta ilustrar, mas que modifico ligeiramente, tomando também o próprio exemplo dado 

pelo filósofo das três linhas iguais:  

 a linha  AA é aquela da qual uma parte será tomada;  

 a linha BB sempre representará o tamanho original da linha e será tomada 

como termo médio usado como referência para medir o quanto a linha AA 

passou a ter a menos e o quanto a linha CC passou a ter a mais;   

 a linha  CC é aquela a qual uma parte foi acrescentada; parte que 

corresponde àquela que foi subtraída da linha AA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
72

 Tradução para o inglês feita por W. D. Ross, vertida para o português por Leonel Vallandro e Gerd 
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situação original quando a parte retirada 

de AA 

é comparada a BB 

quando a parte acrescentada a 

CC 

é comparada a BB e a situação 

em que ficou AA 

 

A ___________ A 

 

B____________ B 

 

C ___________ C 

 

 

 

    A ___________ A 

 

    A___ E ______  A 

 

            A _______ A 

 

    B____________ B 

 

 

               C ___________ C 

 

    D ___ C____________ C 

 

               B ___________ B 

 

    D ___C ___FA_______A 

 

 
4 – Divisão da linha na justiça distributiva de Aristóteles 

 

No primeiro quadro, vê-se a situação original das linhas: elas têm o mesmo 

tamanho. Já no segundo quadro vê-se a linha AA e que um determinado segmento foi 

subtraído dela: o segmento AE. Comparado ao seu tamanho original, representado pela 

linha BB, vê-se que ela ficou menor em uma parte. Já no terceiro quadro vê-se que à 

linha CC foi acrescentado o segmento DC que corresponde ao segmento AE que foi 

subtraído de AA. Vê-se assim que, comparada ao seu tamanho original, representado 

pela linha BB, a linha CC ficou maior em uma parte, mas que, comparada ao tamanho 

atual da linha AA, ela ficou maior em duas partes, estando estas representadas pelos 

segmentos DC e CF que correspondem respectivamente ao que foi acrescentado a CC e 

tomado de AA. Como Young exemplifica
74

, supondo que Platão tenha 10 dracmas que 

pertencem a Sócrates: a justiça corretiva retirará as 10 dracmas de Platão, restituindo-as 

a Sócrates que verá sua posição melhorada após a correção na mesma quantidade em 

que Platão verá a sua piorada. E como bem observa, a justiça corretiva procura restaurar 

a igualdade retirando o “ganho” do acusado e devolvendo-o de novo à vítima que 

“perdeu” algo com o ato injusto praticado, de modo que ela trata apenas da restituição 

da posição original entre as partes: a diferença entre a posição da vítima posteriormente 

à correção e sua posição anteriormente a ela é igual à diferença entre a posição do 

acusado antes e depois da correção.  

Mas como nesta passagem Aristóteles também se reporta à justiça distributiva 

para lembrar que ela distribui o bem comum segundo uma razão que está de acordo 

com a contribuição de cada um, Young também esclarecerá que aquilo que é comum à 

cidade deveria ser compartilhado diferentemente entre Platão e Sócrates: se o primeiro 
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contribuiu apenas com 10 dracmas enquanto o segundo contribuiu com 20 dracmas, 

sendo portanto justo dar a Sócrates – que contribuiu duas vezes mais – o dobro dos 

benefícios auferidos por Platão, de modo que qualquer partilha que violasse esta 

proporção seria considerada injusta.  

No mais, cabe apontar para o fato de que se a justiça corretiva considera duas 

pessoas e uma coisa que foi tomada e precisa ser restituída, o número de termos que 

parece estar em jogo é três e não quatro como ocorre na justiça distributiva e, desse 

modo, enquanto a justiça distributiva de proporção geométrica seria quaternária, já a 

justiça corretiva de proporção numérica seria ternária, como pensa Bazan
75

. O próprio 

Euclides virá a dizer que a menor proporção é a de três termos
76

. Porém, Aristóteles diz 

no trecho aqui analisado: “a proporção é uma igualdade de razões e é pelo menos 

(ἐλαχίστοις) em quatro partes”. Apesar do filósofo ter dito isto no trecho em que 

começava a abordar a justiça distributiva, há de apontar para o fato de que neste 

momento ele está descrevendo as características próprias da proporção em geral e 

afirmando que uma delas é ter pelo menos quatro partes. E como a justiça corretiva é 

também uma proporção e como uma proporção é definida por ter pelo menos quatro 

partes, assim também deverá ser a justiça corretiva – sobretudo porque em nenhum 

momento o filósofo se refere a esta como sendo ternária, por mais que ela contemple 

uma coisa que foi dividida em duas entre duas pessoas, vindo constituir-se também de 

quatro partes. No entanto, por mais que sejam quatro os termos da proporção nestes dois 

tipos de justiça, há uma diferença entre elas que vale salientar: enquanto a justiça 

distributiva partilha uma coisa por igual desde o início, a justiça corretiva procura 

corrigir uma situação de injustiça que já se encontra colocada, visto que há uma 

desigualdade cometida inicialmente, sendo esta que precisa ser reestabelecida.  Por isso 

mesmo que ela é chamada de corretiva: tem que corrigir uma desigualdade inicial. 

Em função de tudo isso, podemos concluir que há, para Aristóteles, tal como ele 

expõe em sua Ética a Nicômaco, duas formas de justiça: 

 a justiça distributiva é aquela que se aplica no âmbito político e estabelece 

uma igualdade de razões desde o início, obedecendo a uma proporção 

geométrica e distribuindo o bem comum de acordo com o mérito de cada 
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cidadão. Esta proporção é descontínua e ajusta um todo com um todo, bem 

como cada uma das suas partes; 

 a justiça corretiva é aquela que se aplica no âmbito jurídico e procura corrigir 

uma desigualdade inicial, obedecendo a uma proporção aritmética, restituindo 

numericamente de volta aquilo que foi injustamente tomado. Esta proporção é 

contínua, pois um mesmo todo sofreu uma divisão; todo que precisa ser 

reestabelecido.   

Vejamos agora como ele compreende a relação entre proporção matemática e 

política em sua obra Política.  

 

2.4- Proporção matemática e política em Aristóteles 

 

“δεῖ δὲ πρῶτον ὑπολαβεῖν τὴν ἀρχήν, ὅτι πολλαὶ γεγένηνται πολιτεῖαι πάντων 

μὲν  ὁμολογούντων τὸ δίκαιον καὶ τὸ κατ' ἀναλογίαν ἴσον, τούτου δ' 

ἁμαρτανόντων, ὥσπερ εἴρηται καὶ πρότερον. δῆμος μὲν γὰρ ἐγένετο ἐκ τοῦ 

ἴσους ὁτιοῦν ὄντας οἴεσθαι ἁπλῶς ἴσους εἶναι (ὅτι γὰρ ἐλεύθεροι πάντες 

ὁμοίως, ἁπλῶς ἴσοι εἶναι νομίζουσιν), ὀλιγαρχία δὲ ἐκ τοῦ ἀνίσους ἕν τι 

ὄντας ὅλως εἶναι ἀνίσους ὑπολαμβάνειν (κατ' οὐσίαν γὰρ ἄνισοι ὄντες ἁπλῶς 

ἄνισοι ὑπολαμβάνουσιν εἶναι). εἶτα οἱ μὲν ὡς ἴσοι ὄντες πάντων τῶν ἴσων 

ἀξιοῦσι μετέχειν· οἱ δ' ὡς ἄνισοι ὄντες πλεονεκτεῖν ζητοῦσιν, τὸ γὰρ πλεῖον 

ἄνισον. (...) πανταχοῦ γὰρ διὰ τὸ ἄνισον ἡ στάσις, οὐ μὴν εἰ τοῖς ἀνίσοις 

ὑπάρχει ἀνάλογον (ἀΐδιος γὰρ βασιλεία ἄνισος, ἐὰν ᾖ ἐν ἴσοις)· ὅλως γὰρ τὸ 

ἴσον ζητοῦντες στασιάζουσιν. ἔστι δὲ διττὸν τὸ ἴσον· τὸ μὲν γὰρ ἀριθμῷ τὸ 

δὲ κατ' ἀξίαν ἐστίν. λέγω δὲ ἀριθμῷ μὲν τὸ πλήθει ἢ μεγέθει ταὐτὸ καὶ ἴσον, 

κατ' ἀξίαν δὲ τὸ τῷ λόγῳ, οἷον ὑπερέχει κατ' ἀριθμὸν μὲν ἴσῳ τὰ τρία τοῖν 

δυοῖν καὶ ταῦτα τοῦ ἑνός, λόγῳ δὲ τὰ τέτταρα τοῖν δυοῖν καὶ ταῦτα τοῦ ἑνός· 

ἴσον γὰρ μέρος τὰ δύο τῶν τεττάρων καὶ τὸ ἓν τοῖν δυοῖν· ἄμφω γὰρ 

ἡμίση.ὁμολογοῦντες δὲ τὸ ἁπλῶς εἶναι δίκαιον τὸ κατ' ἀξίαν, διαφέρονται, 

καθάπερ ἐλέχθη πρότερον, οἱ μὲν ὅτι, ἐὰν κατὰ τὶ ἴσοι ὦσιν, ὅλως ἴσοι 

νομίζουσιν εἶναι, οἱ δ' ὅτι, ἐὰν κατὰ τὶ ἄνισοι, πάντων ἀνίσων ἀξιοῦσιν 

ἑαυτούς. διὸ καὶ μάλιστα δύο γίνονται πολιτεῖαι, δῆμος καὶ ὀλιγαρχία· 

εὐγένεια γὰρ καὶ ἀρετὴ ἐν ὀλίγοις, ταῦτα δ' ἐν πλείοσιν· εὐγενεῖς γὰρ καὶ 

ἀγαθοὶ οὐδαμοῦ ἑκατόν, εὔποροι δὲ <καὶ ἄποροι> πολλοὶ πολλαχοῦ. τὸ δὲ 

ἁπλῶς πάντῃ καθ' ἑκατέραν τετάχθαι τὴν ἰσότητα φαῦλον. φανερὸν δ' ἐκ τοῦ 

συμβαίνοντος· οὐδεμία γὰρ μόνιμος ἐκ τῶν τοιούτων πολιτειῶν. τούτου δ' 

αἴτιον ὅτι ἀδύνατον ἀπὸ τοῦ πρώτου καὶ τοῦ ἐν ἀρχῇ ἡμαρτημένου μὴ 

ἀπαντᾶν εἰς τὸ τέλος κακόν τι. διὸ δεῖ τὰ μὲν ἀριθμητικῇ ἰσότητι χρῆσθαι, τὰ 

δὲ τῇ κατ' ἀξίαν."
77

 

  
“[Devemos primeiro partir de que o princípio sob o qual muitas constituições 

nasceram e com o que se concordava totalmente é que o justo é o igual 

segundo uma proporção], mas que falharam na tentativa de [estabelecê-lo] 

como já foi dito antes. Assim [o povo] surgiu pelo fato de pensarem que, se 

eram iguais sob alguns aspectos, já eram absolutamente iguais (supunham 

que, sendo todos [semelhantemente livres, poderiam se considerar] 

absolutamente iguais); e a oligarquia [por pensarem que, se] eram desiguais 

sob alguns aspectos, já eram absolutamente desiguais (por serem desiguais 
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[em bens, se consideram] absolutamente desiguais). [Então os que se 

considereram iguais querem partilhar por igual de tudo, enquanto os que são 

desiguais procuram ter mais pela sua maior desigualdade]. (…) Em toda parte 

[a dissenção se dá por uma desigualdade em que os desiguais não recebem 

proporcionalmente (como uma realeza vitalícia é desigual quando exercida 

sobre os que lhe são iguais). Em geral, os que buscam a igualdade 

dissentem]. Há duas espécies de igualdade: [a que está de acordo com o 

número e a que está de acordo com o mérito. Por aquela que está de acordo 

com o número quero significar aquela igualdade em multiplicidade e 

grandeza e, por aquela que está de acordo com o mérito, a igualdade de razão, 

tal como numericamente 3 excede 2 e 2 excede 1 formando dois períodos e 

tal como racionalmente 4 excede 2 e 2 excede 1 formando dois períodos, 

visto que 2 e 1 são partes iguais a 4 e 2: ambos são metade. Mas embora 

concordem que o justo esteja amplamente de acordo com o mérito, 

discordam, como disse antes, quando os que dizem que, se são  iguais em 

algum aspecto, são iguais em tudo e quando os que dizem que, se são 

desiguais em algum aspecto, são eles mesmos merecedores por desigual em 

tudo. Daí nascem as duas máximas formas de governo: o povo e a oligarquia 

pois, enquanto o bom nascimento e a excelência se encontram em poucos, as 

outras coisas] se encontram em muitos. Em parte alguma há cem homens 

[bem nascidos] e bons, mas em muitos lugares há [prósperos]. De qualquer 

forma,[ tomar simples e totalmente como matriz cada uma destas igualdades 

é pior] e a experiência prova isso, pois nenhuma das constituições assim 

estruturadas é duradoura. A causa disto é a impossibilidade, quando se parte 

de um princípio [tomado erroneamente], de que alguma consequência má não 

resulte afinal do primeiro erro cometido. Logo, é necessário usar a igualdade 

[aritmética] em relação a certos pontos e a igualdade [de acordo com o 

mérito] em relação a outros.”
78

 

 

A passagem em questão se encontra no Livro V
79

 da Política e se encarrega de 

analisar mais propriamente as dissenções e revoluções que caracterizam os tipos mais 

diversos de constituições que regem a cidade, com o objetivo de compreender não só os 

fatores que as determinam como também os fatores que são capazes de dar durabilidade 

a estas constituições. É tendo por enfoque o que altera ou é capaz de dar estabilidade a 

um regime político que aparecem as referências às igualdades, sendo mencionadas 

sobretudo em função do modo como os cargos públicos – e portanto o poder – são 

compartilhados entre os cidadãos nos mais diversos regimes políticos.  

Mas Aristóteles não menciona nominalmente a igualdade geométrica e se refere 

apenas a duas espécies de igualdade: a igualdade de acordo com o número (ἀριθμός) 

caracterizada pela grandeza (μέγεθος) e pela multiplicidade ou pluralidade (πλῆθος) e a 

igualdade de acordo com o mérito (ἄξιος) caracterizada por uma razão (λόγος). A 

igualdade de acordo com o número chegará a ser associada explicitamente a igualdade 

aritmética (ἀριθμητικῇ ἰσότητι) no final do seu argumento, como vemos; porém, a 

igualdade de acordo com o mérito se manterá sem nomenclatura. No entanto, as 
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caracterizações dadas para as duas igualdades ressoam amplamente a formulação que 

Arquitas faz respectivamente da média aritmética e geométrica pois, como vimos, 

enquanto a primeira se refere a uma quantidade numérica igual, a segunda se refere a 

uma igualdade de razões que estabelece uma proporção – proporção, aliás que o 

próprio Aristóteles faz questão de demonstrar ao indicar que a razão que se dá entre os 

números 2 e 1 é igual à que se dá entre 4 e 2. Desse modo, há que se supor que a 

igualdade de acordo com o mérito esteja associada à igualdade geométrica para o 

filósofo, por mais que ele não a tenha nominado.  

Contudo, há de apontar para o fato que no início da sua argumentação chega a 

mencionar que o justo é o igual segundo uma proporção (τὸ κατ' ἀναλογίαν ἴσον), 

configurando um princípio não só sob o qual muitas constituições nasceram, mas 

também um princípio com o qual todos concordavam. Com esta argumentação, o 

filósofo parece estar se referindo àquela igualdade caracterizada pelo mérito, visto que 

esta é descrita justamente através de um exemplo de caráter proporcional e sobre a qual 

também há acordo. Por conta disso, cabe avaliar em que medida o igual segundo uma 

proporção mencionado primeiramente se refere ou não à igualdade que está de acordo 

com o mérito, e porque ele configura um princípio sob o qual muitas constituições 

nasceram e com o qual todos concordavam; não se esquecendo de avaliar também, é 

claro, como a igualdade de acordo com o mérito se diferencia da igualdade aritmética 

visto que, no final do seu argumento, indica claramente que há uma aplicação 

diferenciada para ambas, muito embora devam ser utilizadas concomitantemente. 

Ao longo da sua explanação, percebe-se claramente que a igualdade que está de 

acordo com o mérito se contrapõe à outra que chama de igualdade aritmética e que, por 

sua vez, virá a caracterizar cada vez mais as duas constituições políticas que enfoca de 

modo capital e que estão fundamentalmente alicerçadas na quantidade de seus membros 

e na quantidade de bens possuídos e onde se faz sentir o confronto entre a classe dos 

poucos ricos e dos muitos pobres: a oligarquia e a democracia. Chegará a compará-las 

aos ventos do norte e do sul, dos quais os ventos do oeste e do leste constituem 

desvios
80

, tentando ilustrar assim o quanto a aristocracia é aparentada à oligarquia, tal 
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como o governo constitucional é aparentado com a democracia
81

. Chegará a explicar 

também o modo como os regimes se sucedem historicamente e como as formas corretas 

de constituição se corrompem ao afirmar, por exemplo, que a tirania é um desvio da 

monarquia, a oligarquia um desvio da aristocracia e a democracia é um desvio do 

governo constitucional, pois a tirania é uma monarquia governando no interesse do 

monarca; a oligarquia, um governo no interesse dos prósperos e a democracia um 

governo no interesse dos carentes, sendo que nenhuma delas se apropria do que é 

comum para si
82

. Para Aristóteles, resta estudar primeiro as formas retas de constituição 

(ὀρθῶν πολιτειῶν), pois os desvios (παρεκβάσεις) também aparecerão claramente 

quando estas forem definidas
83

. Mas, para ele, como riqueza e pobreza parecem 

constituir no sentido mais amplo as partes componentes da cidade, e como os poucos 

ricos e os muitos pobres parecem constituir seus pólos opostos, será a predominância 

das pretensões de cada uma dessas classes que acabará por determinar as únicas duas 

formas de governo que se pensa existir, a democracia e a oligarquia
84

. 

Para o filósofo, a oligarquia é caracterizada pelo fato de que somente os homens 

que possuem bens têm a honra (τίμημα) de participar dos cargos do governo, estando 

portanto os carentes – e que são a maioria – excluídos desta participação
85

. Já a 

democracia e o poder do povo em sua plenitude fundamentam-se numa igualdade 
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baseada em uma maioria completamente numérica (ἅπαντας κατ᾽ ἀριθμόν) e não de 

acordo com o mérito: sendo os carentes mais numerosos, a decisão desta maioria deve 

ser final e soberana e constituir justiça. Ademais, tal igualdade numérica dá a todos o 

direito de governar, o que só pode ser realizado por revezamento, onde todos governam 

e são governados alternadamente. É esta participação no poder por revezamento que 

constitui a liberdade (ἐλευθερία) que, de acordo com a opinião dominante, só pode ser 

desfrutada nesta forma de governo: todos estão livres para participar e também para 

viver como se quer, exceto os escravos que não podem viver como querem, dado que 

não são homens livres. Só assim há liberdade e igualdade na cidade
86

. Há, portanto, 

como conclui o filósofo, uma democracia quando os homens livres constituem a maioria 

e detêm o poder soberano e uma oligarquia quando os homens ricos e bem nascidos são 

poucos e governam soberanamente a cidade
87

. 

Vemos assim que, tal como há uma igualdade que aparece enlaçada à liberdade e 

a uma maioria de cidadãos sem recursos caracterizando determinada constituição, há 

também outra igualdade que aparece fundamentalmente atada a uma minoria de 

cidadãos com recursos caracterizando outra constituição: a primeira igualdade 

caracteriza a democracia e é explicitamente referenciada como aquela que está de 

acordo com o número e não de acordo com o mérito; já a segunda igualdade caracteriza 

a oligarquia e é referenciada como aquela em que os homens de posses têm a honra de 

participar dos cargos públicos e, como diz a passagem que aqui está sob análise, se 

achando merecedores por desigual em tudo. Por isso, como os poucos ricos e os muitos 

pobres constituem os pólos opostos de uma cidade e como cada pólo clama por uma 

igualdade que acha a mais justa, assistimos a democracia clamando por uma igualdade 
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que é aritmética, enquanto a oligarquia clama por uma igualdade de acordo com o 

mérito.  

Contudo, para Aristóteles, o fato da igualdade alardeada pela democracia estar 

baseada numa liberdade para a maioria não impede que isto mesmo venha se constituir 

em um problema para democratas gananciosos: afinal, a democracia
88

 é uma 

constituição que se fundamenta numa igualdade que acaba por determinar também que 

os carentes não tenham mais direitos que os prósperos, garantindo que nenhuma destas 

classes seja soberana de maneira exclusiva e permitindo que todos os cidadãos gozem 

da mais perfeita semelhança política, isto é, se tornando semelhantes na medida em que 

são iguais perante a lei. Portanto, perante a noção de justiça democrática, é lícito que 

todos tenham o direito de participar; porém, quando é dado à maioria o direito ao poder, 

ele não é pleno justamente porque - sob o critério de uma igualdade numérica – ela se 

vê coobrigada a compartilhar os cargos públicos com uma minoria rica e oligárquica 

que já possui mais. Por isso, a democracia figura como uma constituição que parece 

manter um equilíbrio satisfatório entre os poucos ricos e os muitos pobres – exceto, é 

claro, para a ótica dos oligarcas e dos carentes que queiram ter mais direitos que os 

prósperos.  

Ademais, o fato da igualdade alardeada pela oligarquia estar baseada numa 

riqueza não impede que isto mesmo venha a se mostrar também como um problema 

para os próprios oligarcas: afinal, na oligarquia, o poder é dado a uma minoria rica e 

bem nascida que procura mantê-lo arduamente, mas que nem sempre o reveza entre os 

seus membros pois, sob o critério da igualdade de acordo com o mérito, parece ser 

lógico e justo que aquele que governe seja o cidadão com mais posses. Desse modo, sob 

o critério da igualdade de acordo com o mérito, os oligarcas aparecem sem sombra de 

dúvida como desiguais perante o povo, visto que a igualdade de riqueza é justamente a 

base e a justificativa para o seu poder; porém, como também são desiguais entre si em 

função dos bens que possuem, não podem se considerar, entre eles próprios, iguais. Por 

isso, Aristóteles chegará a afirmar
89

 no final da passagem que aqui está sob análise que 

a oligarquia é vulnerável a dois tipos de discórdia pois, enquanto a vulnerabilidade que 
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 ARISTÓTELES, Política, 1291 b32-37: “δημοκρατία μὲν οὖν ἐστι πρώτη μὲν ἡ λεγομένη μάλιστα 

κατὰ τὸ ἴσον. ἴσον γάρ φησιν ὁ νόμος ὁ τῆς τοιαύτης δημοκρατίας τὸ μηδὲν μᾶλλον ὑπερέχειν τοὺς 

ἀπόρους ἢ τοὺς εὐπόρους, μηδὲ κυρίους εἶναι ὁποτερουσοῦν, ἀλλ᾽ ὁμοίους ἀμφοτέρους. εἴπερ γὰρ 

ἐλευθερία μάλιστ᾽ ἔστιν ἐν δημοκρατίᾳ, καθάπερ ὑπολαμβάνουσί τινες, καὶ ἰσότης, οὕτως ἂν εἴη 

μάλιστα, κοινωνούτων ἁπάντων μάλιστα τῆς πολιτείας ὁμοίως.” 
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ARISTÓTELES, Política, 1302 a9-12: “ὅμως δὲ ἀσφαλεστέρα καὶ ἀστασίαστος μᾶλλον ἡ δημοκρατία 

τῆς ὀλιγαρχίας. ἐν μὲν γὰρ ταῖς ὀλιγαρχίαις ἐγγίνονται δύο, ἥ τε πρὸς ἀλλήλους στάσις καὶ ἔτι ἡ πρὸς τὸν 

δῆμον, ἐν δὲ ταῖς δημοκρατίαις ἡ πρὸς τὴν ὀλιγαρχίαν μόνον, αὐτῷ δὲ πρὸς αὑτόν," 
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caracteriza a democracia é única e se dá somente entre o povo e os oligarcas, já na 

oligarquia esta se dá também entre seus membros, o que faz que a democracia figure 

como a constituição mais segura e mais livre de dissenções em relação à outra. 

Aliás, as injustiças e as desigualdades que estes dois regimes acarretam estão 

expostas nitidamente nesta passagem: 

 

“Τὸ δὲ μετὰ τοῦτο ἀπορεῖται πῶς ἕξουσι τὸ ἴσον, πότερον δεῖ τὰ τιμήματα 

διελεῖν, χιλίοις τὰ τῶν πεντακοσίων, καὶ τοὺς χιλίους ἴσον δύνασθαι τοῖς 

πεντακοσίοις, ἢ οὐχ οὕτω δεῖ τιθέναι τὴν κατὰ τοῦτο ἰσότητα, ἀλλὰ διελεῖν 

μὲν οὕτως, ἔπειτα ἐκ τῶν πεντακοσίων ἴσους λαβόντα καὶ ἐκ τῶν χιλίων, 

τούτους κυρίους εἶναι τῶν αἱρέσεων καὶ τῶν δικαστηρίων. πότερον οὖν αὕτη 

ἡ πολιτεία δικαιοτάτη κατὰ τὸ δημοτικὸν δίκαιον, ἢ μᾶλλον ἡ κατὰ τὸ 

πλῆθος; φασὶ γὰρ οἱ δημοτικοὶ τοῦτο δίκαιον ὅ τι ἂν δόξῃ τοῖς πλείοσιν, οἱ δ' 

ὀλιγαρχικοὶ ὅ τι ἂν δόξῃ τῇ πλείονι οὐσίᾳ· κατὰ πλῆθος γὰρ οὐσίας φασὶ 

κρίνεσθαι δεῖν. ἔχει δ' ἀμφότερα ἀνισότητα καὶ ἀδικίαν· εἰ μὲν γὰρ ὅ τι ἂν οἱ 

ὀλίγοι, τυραννίς (καὶ γὰρ ἐὰν εἷς ἔχῃ πλείω τῶν ἄλλων εὐπόρων, κατὰ τὸ 

ὀλιγαρχικὸν δίκαιον ἄρχειν δίκαιος μόνος), εἰ δ' ὅ τι ἂν οἱ πλείους κατ' 

ἀριθμόν, ἀδικήσουσι δημεύοντες τὰ τῶν πλουσίων καὶ ἐλαττόνων, καθάπερ 

εἴρηται πρότερον. τίς ἂν οὖν εἴη ἰσότης ἣν ὁμολογήσουσιν ἀμφότεροι, 

σκεπτέον ἐξ ὧν ὁρίζονται δικαίων ἀμφότεροι.”
90

 

  

“[Mas surge uma dificuldade ao se dispor desta igualdade]: deveremos 

atribuir a mil pobres [o valor] de quinhentos ricos? Daremos aos mil um 

poder igual ao dos quinhentos? Ou, se este não deve ser o sistema, 

deveremos, [ainda usando desta igualdade, tomar por igual dos mil e dos 

quinhentos] e dar-lhes o controle das eleições e dos tribunais? Seria esta a 

mais justa forma de governo de acordo com a justiça popular, ou seria antes a 

forma baseada apenas [na maioria]? Os democratas dizem que justo é o que 

assim parece à maioria, mas segundo os adeptos da oligarquia justo é o que 

assim parece aos detentores de maiores riquezas, pois eles dizem que a 

decisão deve caber aos detentores da maior quantidade de riquezas. Mas 

ambos acarretam desigualdade e injustiça, pois se deve prevalecer a vontade 

de poucos há uma tirania, já que se um único homem possui mais bens que 

todos os outros homens ricos juntos, de acordo com [a justiça oligárquica] é 

justo que tal homem governe sozinho; se, ao contrário, a vontade da maioria 

numérica deve prevalecer, [os democráticos cometerão] uma injustiça 

confiscando os bens da minoria rica, como já foi dito antes. Portanto, uma 

forma de igualdade sobre a qual ambas as partes estejam de acordo deve ser 

buscada à luz dos princípios definidos pelos dois lados.”
91

 

 

Mas neste trecho - que se encontra numa passagem que fala sobre a democracia - 

vemos algo a mais: quando o filósofo se pergunta sobre a aplicabilidade de determinada 

igualdade, ele está tentando demostrar que ponto se encontra subentendido e que 

geralmente passa despercebido por aqueles que defendem e aclamam a igualdade 

aritmética. Tal igualdade está sendo questionada de um modo que acaba por revelar este 

ponto: a necessidade de que haja uma proporcionalidade para que a justiça se faça. Pois 
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ARISTÓTELES, Política, 1318 a11 – 1318 a28. 
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Tradução para o português: Mário da Gama Kury, 1997, confrontada por mim com o grego original. As 

alterações se encontram entre colchetes.  
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se no primeiro caso é atribuído aos mil o valor de quinhentos, é porque tal valor teve 

que ser compartilhado entre estes que já valem menos, o que prova que eles, os mil 

pobres, só valem a metade; e se no segundo caso é tomado por igual dos mil pobres e 

dos quinhentos ricos, um mesmo número de membros de cada classe teria acesso ao 

poder mas, como os ricos são mais poderosos, só esta participação lhes garantiria um 

poder em dobro. Portanto, quando o povo reclama por uma participação mais justa 

tendo por bandeira a igualdade aritmética, seja utilizando como raciocínio o primeiro ou 

o segundo caso, o que se revela em ambos é a necessidade de uma proporção. Neste 

trecho, vemos Aristóteles criticando o conceito de igualdade numérica ou aritmética 

requerido pela democracia para demonstrar o quanto uma proporção está subjacente e se 

mostra mais justa: afinal, tal como disse no início da passagem que aqui está sob 

análise, “o princípio sob o qual muitas constituições nasceram é que o justo é o igual 

segundo uma proporção”, mas “falharam na tentativa de estabelecê-lo”.  

Ademais, ao sugerir que o igual segundo uma proporção parece ser mais justo 

frente à igualdade aritmética, ele não deixa de frisar que tanto a constituição 

democrática quanto a oligárquica acarretam desigualdade e injustiça e que se deve 

buscar uma forma de igualdade sobre a qual ambas as partes estejam de acordo - de 

modo que se torna necessário, como diz a passagem aqui sob análise, “usar a igualdade 

aritmética em relação a certos pontos e a igualdade de acordo com o mérito em relação a 

outros” pois “tomar absoluta e totalmente como matriz cada uma destas igualdade é 

fácil e a experiência prova isso, pois nenhuma das constituições assim estruturadas é 

duradoura.” Portanto, por mais que uma ou outra igualdade esteja subjacente em uma ou 

em outra constituição, nada deveria impedir a aplicação de ambas, o que só parece ser 

possível quando se considera tanto o apelo da maioria numérica quanto o apelo da 

minoria abastada – e quando os considera sob proporção. 

Aliás, para o filósofo, diversos são os apelos existentes na cidade porque 

diversas são as suas partes constituintes, de modo que se há uma igualdade capaz de 

contemplar todas as vozes que clamam - cada uma a seu modo - por justiça, tal 

igualdade deverá contemplar não só o que é comum à cidade, mas também a proporção 

que se estabelece entre suas partes. É isto que ele dirá ao explicar, por exemplo
92

, que a 
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ARISTÓTELES, Política, 1289 b28-27 e 1290 a1-13:“τοῦ μὲν οὖν εἶναι πλείους πολιτείας αἴτιον ὅτι 

πάσης ἔστι μέρη πλείω πόλεως τὸν ἀριθμόν. (…) ἔτι πρὸς ταῖς κατὰ πλοῦτον διαφοραῖς ἐστιν ἡ μὲν κατὰ 

γένος ἡ δὲ κατ᾽ ἀρετήν κἂν εἴ τι δὴ τοιοῦτον ἕτερον εἴρηται πόλεως εἶναι μέρος ἐν τοῖς περὶ τὴν 

ἀριστοκρατίαν: ἐκεῖ γὰρ διείλομεν ἐκ πόσων μερῶν ἀναγκαίων ἐστὶ πᾶσα πόλις: τούτων γὰρ τῶν μερῶν 

ὁτὲ μὲν πάντα μετέχει τῆς πολιτείας ὁτὲ δ᾽ ἐλάττω ὁτὲ δὲ πλείω. φανερὸν τοίνυν ὅτι πλείους ἀναγκαῖον 
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causa da existência de inúmeras constituições está relacionada a inúmeras partes de que 

uma cidade se compõe e que estas se diferenciam substancialmente entre si porque, 

enquanto uma é caracterizada pela sua riqueza, outra já é caracterizada em função do 

bom nascimento, enquanto outra o é em função da virtude. De fato, às vezes todas estas 

partes entram na composição da cidade, em um número menor ou maior delas. É óbvio, 

portanto, que deve haver necessariamente várias formas de constituição, 

especificamente diferentes uma das outras, da mesma forma que tais partes diferem 

especificamente entre si, pois uma constituição é o arranjo dos magistrados que 

distribuem tudo de acordo com o poder dos participantes nos direitos políticos ou de 

acordo com um princípio de igualdade comum (ἰσότητα κοινήν), seja entre os carentes 

(ἀπόρων), entre os prósperos (εὐπόρων) ou entre ambos (ἀμφοῖν). Logo, há 

necessariamente tantas formas de constituições quantos modos de arranjo (τάξεις) 

segundo a proeminência e a diferença das partes. Uma constituição é assim o arranjo de 

uma cidade quanto aos governantes, quanto àqueles que detêm a mais ampla autoridade: 

nas democracias, a autoridade é do povo; na oligarquia é de poucos e por isso se diz que 

estes regimes são diferentes
93

. 

Ademais, em outro trecho
94

, dirá que as partes de que se compõe uma cidade 

devem ser compreendidas tal como se compreende as diversas partes necessárias e 

variadas de que se compõe cada animal, pois só assim se pode classificar tanto a um 

quanto a outro. E em outra passagem
95

, chegará a dizer que as revoluções ocorrem nas 

                                                                                                                                                                          
εἶναι πολιτείας, εἴδει διαφερούσας ἀλλήλων: καὶ γὰρ ταῦτ᾽ εἴδει διαφέρει τὰ μέρη σφῶν αὐτῶν. πολιτεία 

μὲν γὰρ ἡ τῶν ἀρχῶν τάξις ἐστί, ταύτας δὲ διανέμονται πάντες ἢ κατὰ τὴν δύναμιν τῶν μετεχόντων ἢ 

κατά τιν᾽ αὐτῶν ἰσότητα κοινήν, λέγω δ᾽ οἷον τῶν ἀπόρων ἢ τῶν εὐπόρων ἢ κοινήν τιν᾽ ἀμφοῖν. 

ἀναγκαῖον ἄρα πολιτείας εἶναι τοσαύτας ὅσαι περ τάξεις κατὰ τὰς ὑπεροχάς εἰσι καὶ κατὰ τὰς διαφορὰς 

τῶν μορίων.” 
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ARISTÓTELES, Política, 1278 b9-14: “ἔστι δὲ πολιτεία πόλεως τάξις τῶν τε ἄλλων ἀρχῶν καὶ μάλιστα 

τῆς κυρίας πάντων. κύριον μὲν γὰρ πανταχοῦ τὸ πολίτευμα τῆς πόλεως, πολίτευμα δ᾽ ἐστὶν ἡ πολιτεία. 

λέγω δ᾽ οἷον ἐν μὲν ταῖς δημοκρατίαις κύριος ὁ δῆμος, οἱ δ᾽ ὀλίγοι τοὐναντίον ἐν ταῖς ὀλιγαρχίαις, φαμὲν 

δὲ καὶ πολιτείαν ἑτέραν εἶναι τούτων.”  
94

 ARISTÓTELES, Política, 1290 b24 – 1290 b39: “ὁμολογοῦμεν γὰρ οὐχ ἓν μέρος ἀλλὰ πλείω πᾶσαν 

ἔχειν πόλιν. ὥσπερ οὖν εἰ ζῴου προῃρούμεθα λαβεῖν εἴδη, πρῶτον ἂν ἀποδιωρίζομεν ἅπερ ἀναγκαῖον πᾶν 

ἔχειν ζῷον （οἷον ἔνιά τε τῶν αἰσθητηρίων καὶ τὸ τῆς τροφῆς ἐργαστικὸν καὶ δεκτικόν, οἷον στόμα καὶ 

κοιλίαν, πρὸς δὲ τούτοις, οἷς κινεῖται μορίοις ἕκαστον αὐτῶν）: εἰ δὲ τοσαῦτα εἴη μόνον, τούτων δ᾽ εἶεν 

διαφοραί （λέγω δ᾽ οἷον στόματός τινα πλείω γένη καὶ κοιλίας καὶ τῶν αἰσθητηρίων, ἔτι δὲ καὶ τῶν 

κινητικῶν μορίων）, ὁ τῆς συζεύξεως τῆς τούτων ἀριθμὸς ἐξ ἀνάγκης ποιήσει πλείω γένη ζῴων （οὐ 

γὰρ οἷόν τε ταὐτὸν ζῷον ἔχειν πλείους στόματος διαφοράς, ὁμοίως δὲ οὐδ᾽ ὤτων）, ὥσθ᾽ ὅταν ληφθῶσι 

τούτων πάντες οἱ ἐνδεχόμενοι συνδυασμοί, ποιήσουσιν εἴδη ζῴου, καὶ τοσαῦτ᾽ εἴδη τοῦ ζῴου ὅσαι περ αἱ 

συζεύξεις τῶν ἀναγκαίων μορίων εἰσίν—τὸν αὐτὸν δὴ τρόπον καὶ τῶν εἰρημένων πολιτειῶν. καὶ γὰρ αἱ 

πόλεις οὐκ ἐξ ἑνὸς ἀλλ᾽ ἐκ πολλῶν σύγκεινται μερῶν, ὥσπερ εἴρηται πολλάκις.” 
95

 ARISTÓTELES, Política, 1302 b34 – 1303 a3: “γίνονται δὲ καὶ δι᾽ αὔξησιν τὴν παρὰ τὸ ἀνάλογον 

μεταβολαὶ τῶν πολιτειῶν. Ὥσπερ γὰρ σῶμα ἐκ μερῶν σύγκειται καὶ δεῖ αὐξάνεσθαι ἀνάλογον ἵνα μένῃ ἡ 

συμμετρία, εἰ δὲ μή, φθείρεται, ὅταν ὁ μὲν ποὺς τεττάρων πηχῶν ᾖ τὸ δ᾽ ἄλλο σῶμα δυοῖν σπιθαμαῖν, 

ἐνίοτε δὲ κἂν εἰς ἄλλου ζῴου μεταβάλοι μορφήν, εἰ μὴ μόνον κατὰ τὸ ποσὸν ἀλλὰ καὶ κατὰ τὸ ποιὸν 
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cidades porque estas crescem além da proporção (παρὰ τὸ ἀνάλογον), ou seja, por 

causa do crescimento desproporcional de uma das partes, pois da mesma forma que o 

corpo é composto de partes e estas devem crescer proporcionalmente para que seja 

mantida sua simetria, assim deverá também crescer a cidade. 

Em função deste raciocínio, percebe-se que, por mais que certas igualdades 

caracterizem a princípio certas constituições, há de se aplicar cada uma delas em nome 

de cada uma das partes de que se compõe a cidade, mas sobretudo em nome do seu bom 

arranjo, de modo que ela possa se desenvolver proporcionalmente sob um princípio de 

igualdade comum. Portanto, a igualdade e a constituição que o filósofo se esforça para 

indicar são aquelas que não só tomam por critério o que é proporcional mas também o 

que é comum a toda cidade e não tão somente a uma de suas partes pois, para 

Aristóteles
96

, é claro que as constituições que se reportam ao que é comum o 

contemplam em seu benefício e é a estas que se dá a retidão e estão de acordo com a 

justiça absoluta, enquanto aquelas que se reportam ao que é próprio dos governantes 

falham todas e se desviam das constituições retas,  cabendo lembrar que reto (ὀρθός), 

para o filósofo
97

, deve ser tomado com o sentido de equitativo (ἴσως) porque é 

igualmente reto (ἴσως ὀρθὸν) o que junta toda a cidade e o comum aos cidadãos. 

Aliás, o modo como cada parte da cidade se atém apenas à parte da justiça que 

lhe diz respeito e à igualdade pela qual clama – ocasionando então a injustiça – fica 

claro nesta passagem: 

 

“πάντες γὰρ ἅπτονται δικαίου τινός, ἀλλὰ μέχρι τινὸς προέρχονται, καὶ 

λέγουσιν οὐ πᾶν τὸ κυρίως δίκαιον. οἷον δοκεῖ ἴσον τὸ δίκαιον εἶναι, καὶ 

ἔστιν, ἀλλ᾽ οὐ πᾶσιν ἀλλὰ τοῖς ἴσοις: καὶ τὸ ἄνισον δοκεῖ δίκαιον εἶναι, καὶ 

γὰρ ἔστιν, ἀλλ᾽ οὐ πᾶσιν ἀλλὰ τοῖς ἀνίσοις: οἱ δὲ τοῦτ᾽ ἀφαιροῦσι, τὸ οἷς, καὶ 

κρίνουσι κακῶς. τὸ δ᾽ αἴτιον ὅτι περὶ αὑτῶν ἡ κρίσις: σχεδὸν δ᾽ οἱ πλεῖστοι 

φαῦλοι κριταὶ περὶ τῶν οἰκείων. (…) διότι κρίνουσι τὰ περὶ αὑτοὺς κακῶς, 

ἔπειτα δὲ καὶ διὰ τὸ λέγειν μέχρι τινὸς ἑκατέρους δίκαιόν τι νομίζουσι 

δίκαιον λέγειν ἁπλῶς. οἱ μὲν γὰρ ἂν κατά τι ἄνισοι ὦσιν, οἷον χρήμασιν, 

ὅλως οἴονται ἄνισοι εἶναι, οἱ δ᾽ ἂν κατά τι ἴσοι, οἷον ἐλευθερίᾳ, ὅλως ἴσοι. 

(…) ὅτι μὲν οὖν πάντες οἱ περὶ τῶν πολιτειῶν ἀμφισβητοῦντες μέρος τι τοῦ 

δικαίου λέγουσι, φανερὸν ἐκ τῶν εἰρημένων.”
98

 

 

                                                                                                                                                                          
αὐξάνοιτο παρὰ τὸ ἀνάλογον, οὕτω καὶ πόλις σύγκειται ἐκ μερῶν, ὧν πολλάκις λανθάνει τι αὐξανόμενον, 

οἷον τὸ τῶν ἀπόρων πλῆθος ἐν ταῖς δημοκρατίαις καὶ πολιτείαις.” 
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ARISTÓTELES, Política, 1279 a17-22: “φανερὸν τοίνυν ὡς ὅσαι μὲν πολιτεῖαι τὸ κοινῇ συμφέρον 

σκοποῦσιν, αὗται μὲν ὀρθαὶ τυγχάνουσιν οὖσαι κατὰ τὸ ἁπλῶς δίκαιον, ὅσαι δὲ τὸ σφέτερον μόνον τῶν 

ἀρχόντων, ἡμαρτημέναι πᾶσαι καὶ παρεκβάσεις τῶν ὀρθῶν πολιτειῶν:”.  
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ARISTÓTELES, Política, 1283 b40-42: "τὸ δ᾽ ὀρθὸν ληπτέον ἴσως: τὸ δ᾽ ἴσως ὀρθὸν πρὸς τὸ τῆς 

πόλεως ὅλης συμφέρον καὶ πρὸς τὸ κοινὸν τὸ τῶν πολιτῶν:".  
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ARISTÓTELES, Política, 1280 a9-16; 1280 a21-25 e 1281 a9-10. 
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“Todos se atêm ao que é justo, mas só avançam até certo ponto em relação ao 

que seja, não dizendo por todo o que é o justo propriamente. Por exemplo, 

parece que o justo é igual, e é: não para todos, mas para os que são iguais. 

Parece que o desigual é justo, e de fato é: não para todos, mas para os que são 

desiguais. E quando omitem isto, julgam mal. A causa disso é que eles 

tomam a si próprios ao julgar- e quase sempre muitos são maus juízes em 

relação ao que é próprio.(...) Por isso, julgam mal os assuntos que os 

envolvem e assim, quando cada um fala do que é justo do modo que lhe é 

próximo, consideram que estão falando do que é justo amplamente. Por isso 

que os que são desiguais, na qualidade de afortunados, pensam que são 

totalmente desiguais, e os que são iguais, na qualidade de livres, pensam que 

são totalmente iguais.(...) De fato, todos os cidadãos que discordam 

consideram uma parte do que é justo, o que é evidente a partir do exposto.” 

 

Entendemos efetivamente a partir daqui porque nenhum dos regimes - seja o 

democrático que considera a liberdade, seja o oligárquico que considera as riquezas - 

contempla a justiça de forma absoluta e ampla: cada parte só se atém ao que é 

considerado justo entre os seus próprios pares, sendo este o motivo das discórdias, das 

dissenções, das desigualdades e injustiças existentes. Tal passagem, aliás, joga luz 

exatamente no trecho que aqui está sob análise e que admite o mesmo: afinal, pelo fato 

dos democratas considerarem que todos são igualmente livres, eles se tomam como 

iguais em tudo e os oligarcas, por considerarem que são desiguais em mérito, 

excelência, bom nascimento e sobretudo em riqueza, se tomam como iguais perante 

outros oligarcas, mas desiguais perante o restante. Desse modo, os que se tomam como 

iguais não são iguais em tudo e nem aqueles que se tomam por desiguais são desiguais 

em tudo: só o são em uma parte. Em todo o resto, cada um acaba por apresentar uma 

faceta bem diferente, como se pode supor e deduzir, pois afinal dentre os homens livres, 

certamente há alguns que são ricos, tal como dentre os oligarcas certamente há alguns 

que possuem menos ou cuja excelência é também inferior, muito embora se tenha dela a 

mais alta opinião. 

Por isso, os homens livres querem ter justamente o que os oligarcas têm: o 

mérito de participar do poder que lhes é concedido por suas riquezas e por terem os 

predicados elencados, enquanto estes querem ter mais riquezas e mais poder, pois só 

assim se aumenta a desigualdade que garante ambos. Afinal, como observa o filósofo
99

, 

aqueles que desejam igualdade criam dissensões se pensam que têm muito pouco, 

apesar de serem iguais aos que têm mais, enquanto os que desejam desigualdade ou 

superioridade fazem o mesmo se supõem que, apesar de serem desiguais, não têm senão 
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participação igual ou menor que a dos que lhe são inferiores: assim, os que estão em 

situação de inferioridade se revoltam para obter a igualdade e os que já desfrutam da 

igualdade lutam para chegar à superioridade. 

Portanto, a igualdade e desigualdade a que Aristóteles aqui alude estão 

fundamentalmente ligadas ao mérito de participar do poder: os democratas se revoltam 

porque querem ter uma participação por igual, ou seja, querem desfrutar do mesmo 

mérito que os oligarcas têm de participar do poder em função substancialmente das 

riquezas que eles possuem, enquanto estes se revoltam quando a sua participação já não 

é mais desigual, ou seja, quando a sua participação no poder se torna menor ou igual a 

dos democratas. No entanto, como os oligarcas pensam que são merecedores por 

desigual em tudo e como eles são poucos em relação ao povo e como poucos são bens 

nascidos, excelentes e bons, tal como se afirma na passagem que aqui está sob análise, 

há de se pensar que o mérito se refira também a estes predicados e que os oligarcas, por 

terem estes méritos ou qualidades, têm o mérito ou o direito ao poder. Mérito, em 

Aristóteles, parece ter estes dois sentidos que se interpenetram, o que será discutido 

mais adiante. 

Neste momento, o que salta aos olhos de imediato é que cada regime toma a 

parte como o todo e que a crítica aristotélica incide exatamente sobre isto, explicando 

também através deste raciocínio o surgimento das dissenções: afinal, estas ocorrem 

porque cada regime defende uma igualdade que é parcial e não ampla e absoluta – que é 

o mesmo que dizer que elas ocorrem por causa da desigualdade que se estabelece entre 

as partes de que se compõe uma cidade. Algo semelhante já havia sido dito por 

Arquitas, quando afirmou que o cálculo estabelece uma igualdade e apazígua a 

dissenção: uma igualdade que é obtida quando “os pobres tomam dos poderosos e os 

ricos dão aos necessitados”. Porém, enquanto a igualdade mencionada pelo filósofo 

matemático se restringe e parece se preocupar com a manutenção de determinado 

regime político, já a igualdade referenciada por Aristóteles se preocupa com uma 

igualdade em comum a todas as partes da cidade e que contribua para a sua 

durabilidade.  

Mas a observação talvez mais importante que Aristóteles faz na passagem que 

aqui está sob análise reside no fato dele admitir que as duas formas máximas de 

governo, a democracia e a oligarquia, nascem (γίγνομαι) em função de falharem ao 

tentar estabelecer um tipo de igualdade que fosse amplamente justa, visto que cada 

constituição passou a adotar o tipo de igualdade que lhe dizia respeito em particular: a 
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democracia, a igualdade aritmética; a oligarquia, a igualdade de acordo com o mérito. 

Por isso, é muito ruim quando se toma simples e totalmente uma destas igualdades 

como matriz, visto que elas figuram como consequências más de um primeiro erro 

cometido no princípio (ἀρχή). E, de acordo com o filósofo, o princípio (ἀρχή) sob o 

qual que muitas constituições nasceram (γίγνομαι) e com o qual todos concordavam é 

que o justo é o igual segundo uma proporção. Portanto, se há uma falha e um erro que 

foram cometidos primeiramente em relação a um momento original, esta falha e este 

erro residem no fato de não terem adotado uma igualdade que desde o princípio e desde 

a origem abarcava proporcionalmente o comum à cidade.  

Não é à toa que Aristóteles propõe a utilização de ambas igualdades pois esta é a 

forma que concebeu para se recuperar o respeito pela proporção de que uma cidade é 

constituída. Portanto, se a igualdade de acordo com o número e de acordo com o mérito 

constituem cada uma em separado o desenvolvimento equivocado que partiu de um 

igual segundo uma proporção existente na origem e, se ele afirma a importância do 

igual segundo uma proporção na medida em que inclusive contempla o que é comum a 

todos os cidadãos, é porque ele, o igual segundo uma proporção, implica a junção das 

duas igualdades, ou melhor, implica tratar conjuntamente aquilo que passou a ser 

tratado de modo distinto e em separado: de um lado, o número, e de outro lado, o mérito 

ou valor. Desse modo, o igual segundo uma proporção figura como uma igualdade com 

capacidade para tratar em conjunto aquilo que as igualdades numérica e de acordo com 

o mérito consideram em particular e em separado. Esta igualdade proporcional, aliás, é 

aquela que é reta, sendo a única que talvez possa corrigir os desvios que caracterizam as 

constituições fundamentadas somente na igualdade aritmética e na igualdade de acordo 

com o mérito. 

Se Aristóteles assim procede, é porque, a seus olhos, constituía algo muito grave 

tratar o número e o mérito em separado, devendo estes ser tratados em conjunto, com a 

aplicação de uma igualdade comum e proporcional. Porém, ao explicar o 

desenvolvimento histórico dos mais diversos regimes políticos, que parte da monarquia 

e alcança a democracia atual em que vive, deixa explicitamente indicado que um 

problema grave surgiu desde que o mérito de um – do monarca - figurava 

substancialmente como o fator a ser considerado num regime político: a quantidade e o 

número crescente de participantes no poder.  Aliás, na própria passagem que aqui está 

sob análise ele afirma que a dissenção ocorre quando os desiguais não recebem 

proporcionalmente e, para ilustrar isso, se remete a uma realeza vitalícia que é desigual 
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quando exercida sobre iguais, sendo os reis, como ele explica em outra passagem
100

, 

justamente aqueles que reinaram primeiramente (πρότερον) e cuja desigualdade - 

personificada na figura de um único monarca - começou a ser ameaçada na medida em 

que as cidades deixaram de ser pequenas e na medida em que deixou de ser raro 

encontrar homens que carregassem virtude ou excelência, tendo portanto que passar a 

lidar com outros que lhe eram iguais. Por isso, para Aristóteles, o governo da maioria, 

quando é constituído somente de homens bons que prestam um bom serviço à 

comunidade, deve ser considerado uma aristocracia e quando de um só homem bom, 

uma monarquia; mas, quando começou a aparecer muitos homens semelhantes em 

excelência, passou-se a procurar alguma forma de governo constitucional e quando os 

piores surgiram negociando o comum, então, de algum lugar, com razão, nasceu a 

oligarquia, pois esta valoriza e produz riquezas; de oligarquias se transformaram em 

tiranias e de tiranias em democracias, pois quando um número menor demonstra um 

amor sórdido pelo ganho, faz com que a maioria se oponha, dando lugar e surgimento 

da democracia e, dado que as cidades se tornaram maiores do que eram, talvez não seja 

fácil o aparecimento de outra forma de governo além da democracia.  

Através desta observação, vemos não só que a monarquia, a aristocracia e o 

governo constitucional compartilham de homens excelentes e bons que se perpetuam 

através de um desenvolvimento histórico, formando as três constituições consideradas 

retas, como também vemos que os respectivos desvios que formam as constituições 

consideradas degeneradas, a tirania, a oligarquia e a democracia, se constituem todas em 

função da quantidade e do número de participantes no poder, seja na forma expressa de 

uma maioria ou de uma minoria. Portanto, para Aristóteles, o novo fator que se insinua 

nas configurações dos regimes políticos que se sucedem é de ordem quantitativa ou 

numérica e é este que se mostra como um problema na medida em que não é 

contemplado junto com aquele outro fator que vigorava de maneira soberana desde a 
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origem: a excelência e o devido mérito para governar. Este é o novo problema que se 

insurgiu naturalmente e que deve ser intelectualmente compreendido pois a cidade é por 

natureza uma multidão.
101

 

Em função de tudo isto, há de se compreender que no início, quando vigorava 

uma monarquia, se considerava apenas o mérito que um homem detinha para governar e 

esta requeria, portanto, a aplicação exclusiva da igualdade de acordo com o mérito que, 

no entanto, já era proporcional na medida em que considerava proporcionalmente a 

virtude de um homem frente aos outros. Neste sentido, entendemos por que a igualdade 

de acordo com o mérito e o igual segundo uma proporção são ambos caracterizados 

proporcionalmente e porque se concorda com ambos: é que ambos contemplam a 

excelência humana como um fator integrante de um regime político. Porém, quando a 

quantidade numérica passa a se insinuar na formação e na degradação dos regimes, não 

se deve pensar que somente uma igualdade numérica será capaz de resolver por si 

própria este problema que se apresenta pois, para resolvê-lo, torna-se necessário utilizar 

a mesma e velha fórmula, o mesmo igual segundo uma proporção que vigorava no 

início: porém, um igual segundo uma proporção que não só contemple o fator da 

excelência que sempre esteve em jogo, mas também este novo fator que se insinuou, o 

quantitativo. É por isso que Aristóteles recomenda a aplicação concomitante da 

igualdade aritmética e de acordo com o mérito para corrigir um erro cometido, pois ao 

passarem a contemplar proporcionalmente o que é o comum da cidade no que tange 

tanto à excelência dos cidadãos quanto à quantidade dos mesmos, reestabelece-se o 

princípio proporcional que sempre vigorou desde um início. Para Aristóteles, a 

proporção continua sendo o remédio e é ela que se mostra como o segredo para resolver 

os novos impasses políticos.  

No entanto, a visão que o filósofo descortina sobre a excelência humana e o 

devido mérito para se governar acaba jogando uma nova luz sobre as igualdades 

abordadas. Em outra passagem da obra
102

, onde definirá mais claramente a natureza da 

política, dizendo que o seu bem é a justiça e que esta é o interesse em comum, levando 

os homens a pensar então que ela seja uma espécie de igualdade, pois deve ser igual 

para pessoas iguais, o filósofo questionará particularmente a noção de mérito ou valor 
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(ἄξιος): 

 

“...ποίων δὴ ἰσότης ἐστὶ καὶ ποίων ἀνισότης, δεῖ μὴ λανθάνειν. ἔχει γὰρ τοῦτ᾽ 

ἀπορίαν καὶ φιλοσοφίαν πολιτικήν. ἴσως γὰρ ἂν φαίη τις κατὰ παντὸς 

ὑπεροχὴν ἀγαθοῦ δεῖν ἀνίσως νενεμῆσθαι τὰς ἀρχάς, εἰ πάντα τὰ λοιπὰ 

μηδὲν διαφέροιεν ἀλλ᾽ ὅμοιοι τυγχάνοιεν ὄντες: τοῖς γὰρ διαφέρουσιν ἕτερον 

εἶναι τὸ δίκαιον καὶ τὸ κατ᾽ ἀξίαν.”
103

 

 

“...[igual ou desigual em quê? Isto não pode permanecer obscuro] e tem a 

dificuldade que requer o auxílio da filosofia política. De fato, talvez alguém 

possa dizer que as funções mais importantes da cidade deveriam ser 

distribuídas desigualmente, segundo a superioridade dos indicados em cada 

qualidade, mesmo que não houvesse quaisquer outras diferenças entre os 

pretendentes mas todos fossem [semelhantes], pois homens diferentes têm 

direitos e méritos diferentes”
104

 

 

Neste trecho, vemos Aristóteles começando um raciocínio que concluirá com a 

sua definição a respeito da excelência ou da virtude que um cidadão deve realmente ter. 

Mas, até lá, e para esclarecer o que entende por mérito, comparará
105

 o homem que 

pretende o poder fundamentado neste a um flautista, dizendo que não há razões para dar 

vantagens, dentre aqueles flautistas igualmente bons em sua arte, àqueles que sejam 

melhores por nascimento, visto que eles não tocarão melhor por isso, e que os 

instrumentos superiores devem ser dados aos artistas superiores. Chegará a comparar 

também
106

 o talento do flautista ao seu tamanho físico ou grandeza (μέγεθος) para, 

através deste forte contraste, afirmar que, se a riqueza, o bom nascimento e a liberdade 

são equivalentes a esta grandeza, todas as coisas boas seriam calculáveis (συμβλητός), 

isto é, todas estas virtudes ou excelências seriam calculáveis, quando na realidade não o 

são, como podemos inferir.  

Estas considerações indicam que o mérito é incontável, imensurável, tais como 

as excelências indicadas: a riqueza, o bom nascimento e a liberdade. Mas tais 

excelências, como vimos, caracterizam substancialmente certas constituições, de modo 
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que o filósofo parece estar indicando qual a excelência de cada constituição e que acaba 

por se constituir no seu mérito: enquanto a oligarquia teria o mérito da riqueza, a 

monarquia e a aristocracia teriam o mérito do bom nascimento, já a democracia teria o 

mérito da liberdade. Ademais, estas indicações apontam para algo muito importante, 

visto que estas excelências se mostram incontáveis justamente porque, por 

contraposição, a grandeza o é - e a grandeza, como vemos na passagem que aqui está 

sob análise, é uma das características da igualdade aritmética, juntamente com a 

quantidade. Por conta disso, é razoável inferir que, se a igualdade aritmética trata de 

coisas contáveis, já a igualdade de acordo com o mérito trataria justamente de coisas 

incontáveis ou que, pelo menos, não podem ser tratadas num sentido quantitativo 

(πόσος) mas, sim, num sentido qualitativo (ποῖος), como vemos Aristóteles afirmar em 

outra passagem: 

 

“ἔστι δὲ πᾶσα πόλις ἔκ τε τοῦ ποιοῦ καὶ ποσοῦ. λέγω δὲ ποιὸν μὲν 

ἐλευθερίαν πλοῦτον παιδείαν εὐγένειαν, ποσὸν δὲ τὴν τοῦ πλήθους 

ὑπεροχήν. ἐνδέχεται δὲ τὸ μὲν ποιὸν ὑπάρχειν ἑτέρῳ μέρει τῆς πόλεως, ἐξ ὧν 

συνέστηκε μερῶν ἡ πόλις, ἄλλῳ δὲ μέρει τὸ ποσόν, οἷον πλείους τὸν ἀριθμὸν 

εἶναι τῶν γενναίων τοὺς ἀγεννεῖς ἢ τῶν πλουσίων τοὺς ἀπόρους, μὴ μέντοι 

τοσοῦτον ὑπερέχειν τῷ ποσῷ ὅσον λείπεται τῷ ποιῷ. διὸ ταῦτα πρὸς ἄλληλα 

συγκριτέον.”
107

 

  

“Toda cidade se compõe de quantidade e qualidade. Por qualidade quero 

dizer liberdade, riqueza, educação, [bom nascimento]; por quantidade a 

superioridade da [multidão]. É possível que a qualidade de uma cidade exista 

somente em uma de suas partes e sua quantidade em outra: os [ mal nascidos] 

podem ser mais numerosos que os [bem nascidos], os [carentes mais que] os 

ricos. Mas, apesar disso, sua superioridade em relação à quantidade pode não 

ser maior que sua inferioridade em relação à qualidade. Logo, estes dois 

fatores têm de ser julgados concomitantemente.”
108

 

 

É em função de tudo isso que se pode admitir que, enquanto a igualdade 

aritmética tão defendida pelos democratas se assenta na superioridade numérica dos 

seus membros, sendo portanto aquela que trata de quantidades, já a igualdade de acordo 

com o mérito tão defendida pelos oligarcas se assenta sobretudo na superioridade das 

suas riquezas - o que figura curiosamente como uma qualidade, muito provavelmente 

porque ela, a riqueza, seja a qualidade característica dos homens que têm a habilidade 

de acumular bens ou porque a quantidade dos bens acumulados acaba por lhes conferir 
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alguma qualidade. Aristóteles, no entanto, não entra no mérito desta questão: 

simplesmente categoriza a riqueza como uma qualidade.  

E é por isso que esses dois fatores devem ser julgados concomitantemente, 

recomendando que a igualdade aritmética seja usada em relação a certos pontos que são 

evidentemente os quantitativos, enquanto a igualdade de acordo com o mérito seja 

usada em relação aos aspectos qualitativos, pois tomar absoluta e totalmente como 

matriz cada uma destas igualdades se mostra como um problema, sendo portanto 

necessária a aplicação de uma igualdade que contemple e abarque tudo isso 

proporcionalmente e que deverá lidar, por um lado, com a quantidade de cidadãos com 

direito ao poder e, por outro, com a qualidade e a excelência dos mesmos. Aliás, ao 

mencionar a passagem da aristocracia para a oligarquia que demarca uma degeneração 

ocasionada pela queda da excelência de poucos homens que se tornam piores em função 

de passarem a demostrar um amor sórdido pelo ganho, fica claro que o filósofo tem 

presente aos seus olhos uma certa diminuição da excelência humana e que esta muito 

provavelmente deve ser contemplada por uma igualdade proporcional, por mais que não 

tenha dito isto explicitamente.  

Sob este ponto de vista, a igualdade proporcional e comum seria aquela que 

contemplaria numericamente não só a quantidade maior e menor de cidadãos como 

também a qualidade superior e inferior dos mesmos, podendo por isso mesmo corrigir 

as injustiças ocasionadas pela aplicação exclusiva da igualdade aritmética (alardeada 

pela democracia e que se fundamenta somente na superioridade quantitativa dos 

cidadãos) e também pela aplicação exclusiva da igualdade de acordo com o mérito 

(alardeada pela oligarquia e que se fundamenta somente na superioridade qualitativa de 

suas riquezas). 

Tais observações, expressas aqui na Política, diferem bastante daquelas contidas 

na Ética a Nicômaco e que foram analisadas anteriormente:  

  na Política, aparece a denominação igualdade aritmética; porém, não aparece 

a denominação igualdade geométrica ou sequer proporção geométrica, muito 

embora a igualdade que disse explicitamente estar de acordo com o mérito é 

aquela detentora de uma igualdade de razão, sendo isto um atributo que reputa à 

proporção geométrica em sua Ética;  

  na Política, tanto a igualdade aritmética quanto a que está de acordo com o 

mérito são aplicadas no âmbito político, enquanto na Ética as proporções 
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geométrica e aritmética têm aplicação em âmbitos diferentes, uma no político e 

outra no jurídico;  

 na Política, enquanto a igualdade aritmética considera a maioria numérica de 

cidadãos e a igualdade de acordo com o mérito considera a qualidade e o valor 

dos cidadãos, já na Ética há uma proporção geométrica que contempla o mérito 

ou o valor dos cidadãos e uma proporção aritmética que contempla uma 

quantidade que precisa ser restituída em um litígio; 

  na Política, é dito que o justo é o igual segundo uma proporção: expressão 

que não é empregada em sua Ética, muito embora possamos tomá-la como 

subentendida ou implícita nesta obra se considerarmos que, nela, o justo foi 

definido como igual e proporcional. Porém, se na primeira obra o igual de 

acordo com uma proporção aparece como uma espécie de advertência para 

aqueles que justificam a legitimidade de um regime político fundamentado 

somente na igualdade de acordo como o mérito ou somente na igualdade de 

acordo com o número, já na segunda obra ele parece figurar como uma espécie 

de conceito geral do qual se descobram as duas proporções mencionadas. 

            Como se vê, as diferenças são muitas, muito embora Aristóteles procure 

demonstrar, nas duas obras, o quanto uma distribuição e uma partilha justa dependem da 

noção de uma proporção que contemple e articule os aspectos quantitativos e 

qualitativos que constituem uma cidade. 

  

2.5-Conclusão 

 

Em função de tudo o que foi visto, há de se observar que em nenhum dos autores 

contemporâneos de Platão há a menção da expressão igualdade geométrica. No entanto, 

no primeiro fragmento de Arquitas, de caráter exclusivamente matemático, vê-se que a 

noção de média se encontra vinculada à noção de proporção, mas de um modo tal que 

cada uma das três médias abordadas acaba por salvaguardar uma igualdade: enquanto a 

igualdade determinada pela proporção característica das médias aritmética e harmônica 

é salvaguardada quantitativamente, por termos que excedem um ao outro, já a igualdade 

determinada pela proporção característica da média geométrica é salvaguardada por 

uma razão. A média geométrica, aliás, é a única das médias que se caracteriza por 
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determinar uma igualdade de razões, sendo este o motivo pelo qual será considerada 

historicamente como sinônima da verdadeira proporcionalidade. 

Já em seu segundo fragmento, os termos igual e igualdade não figuram num 

contexto exclusivamente matemático, mas sim em um contexto político, pois os 

problemas da cidade podem ser solucionados na medida em que se emprega o cálculo 

para estabelecer uma igualdade nas transações que se dão entre os cidadãos. Como a 

igualdade almejada procura equacionar a relação que se dá entre pobres e poderosos e 

ricos e necessitados e como esta equação é sugestivamente proporcional, há de se pensar 

que este filósofo-matemático esteja empregando a sua teoria das médias para resolver 

estas desigualdades sociais: porém, ele não denomina a igualdade que está em jogo, 

nem matematicamente, nem politicamente. Há fortes indícios de que ele esteja 

empregando tanto a média aritmética quanto a geométrica, bem como se reportando à 

democracia que vigorava em sua cidade; porém, pelas palavras contidas neste 

fragmento, há de se considerar que ele não está se propondo a resolver o problema da 

discórdia política distinguindo e aplicando diferentes tipos de médias, proporções e 

igualdades como só Aristóteles o fará, mas, sim, indicando o quanto o cálculo pode 

solucionar problemas políticos estabelecendo proporções. São estas proporções que 

demonstram como diferentes coisas de valor em uma sociedade podem ser conectadas e, 

como tais, revelam a relação muito íntima e essencial que há entre matemática e 

política. Aliás, como a articulação proporcional de tais valores estabelecida pelo cálculo 

configura para Arquitas um padrão que impede que se cometa a injustiça, há de se 

pensar que a fórmula mesma de uma proporção é a fórmula mesma da justiça e que 

portanto elas constituem numa única e mesma coisa. Todo esforço de Aristóteles será 

para demonstrar e explicitar isso, como vimos: o justo é o igual e o proporcional. 

Em sua obra Política, Aristóteles esclarece que, enquanto a igualdade aritmética 

tão defendida pelos democratas se assenta na superioridade numérica dos seus 

membros, sendo portanto aquela que trata de quantidades, já a igualdade de acordo com 

o mérito tão defendida pelos oligarcas se assenta sobretudo na superioridade qualitativa 

de suas riquezas, o que acaba por constituir o mérito próprio de cada regime, isto é, o 

modo como cada um se julga no direito de participar dos cargos públicos. Em sua obra 

Ética a Nicômaco, chegará a explicar claramente que cada regime político toma 

diferentemente como mérito aquilo que justifica a partilha do poder: para os 

democratas, o mérito repousa no fato de todos os cidadãos serem livremente iguais; para 
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os oligarcas, o mérito repousa na igualdade de riqueza e de berço; já para os 

aristocratas, o mérito repousa em uma igualdade de excelência.  

Mas em sua Política afirmará explicitamente que tomar de modo absoluto como 

matriz o apelo implícito em cada uma destas igualdades se constitui em um problema 

que só será resolvido na medida em que lance mão de uma igualdade que contemple ao 

mesmo tempo a quantidade e a qualidade dos cidadãos e que trate o bem comum à 

cidade em conjunto e não em separado, como a igualdade numérica e a igualdade de 

acordo com o mérito insistem em tratar. Para Aristóteles, a cidade deve se desenvolver 

proporcionalmente sob um princípio de igualdade comum, atendendo ao mesmo tempo 

os apelos de igualdade que caracterizam as suas mais diversas classes.  

Ainda em sua Política, veremos que a igualdade de acordo com o número será 

caracterizada pela multiplicidade e grandeza, enquanto a igualdade de acordo com o 

mérito será caracterizada por estabelecer uma razão. A igualdade de acordo com o 

número chegará a ser chamada explicitamente de igualdade aritmética, enquanto a 

igualdade de acordo com o mérito se manterá sem nomenclatura matemática, muito 

embora ele venha a explicá-la através de uma equação proporcional que endossa a 

fórmula da sua proporção geométrica elaborada na Ética, bem como a fórmula da média 

geométrica elaborada por Arquitas. 

Já em sua Ética a Nicômaco o filósofo não emprega o termo igualdade, mas se 

propõe a analisar proporções que chama de aritmética e geométrica. E provavelmente 

assim o fez em função de ter se proposto a analisar as excelências humanas, partindo do 

princípio que toda excelência se constitui numa posição intermediária entre duas 

perversões extremadas, tal como um termo médio se coloca entre dois termos extremos 

– o que ressoa amplamente as formulações das médias elaboradas por Arquitas. Porém, 

ao se lançar a investigar a justiça, descobrirá que ela é a excelência cujo meio termo é a 

melhor expressão de uma igualdade. Para Aristóteles, a justiça é meio termo e ao 

mesmo tempo igualdade, mas como a igualdade se estabelece de acordo com uma 

proporção, a justiça é também proporção. Nesta obra, as proporções estabelecidas 

distinguem e caracterizam cada uma das justiças investigadas. Como vimos, a justiça 

distributiva é aquela que se aplica no âmbito político e estabelece uma igualdade de 

razões desde o início, obedecendo a uma proporção geométrica e distribuindo o bem 

comum de acordo com o mérito de cada cidadão; proporção que é descontínua e ajusta 

um todo com um todo, bem como cada uma das suas partes. Já a justiça corretiva é 

aquela que se aplica no âmbito jurídico e procura corrigir uma desigualdade inicial, 
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obedecendo a uma proporção aritmética, restituindo numericamente de volta aquilo que 

foi injustamente tomado. Tal proporção é contínua, pois um mesmo todo sofreu uma 

divisão.  

Como se vê, na Política, a igualdade de acordo com o número e de acordo com o 

mérito fazem parte de uma reflexão do filósofo que se restringe ao domínio político, 

enquanto na Ética as proporções aritmética e geométrica pertencem a uma investigação 

que se debruça sobre dois domínios diferentes, o político e o jurídico. Porém, em 

ambas, a noção propriamente geométrica não deixa de contemplar o mérito dos 

cidadãos sob uma igualdade de razão. Desse modo, se Platão teve um raciocínio 

semelhante ao de Arquitas e Aristóteles ao empregar a expressão igualdade geométrica 

no diálogo Górgias, há de se considerar que o seu sentido implicaria o estabelecimento 

de uma proporção: uma proporção que se fundamentaria em uma igualdade de razão. 

No entanto, ao analisarem a justiça, nenhum desses dois filósofos a associam à 

temperança e nem tampouco projetam ambas no cosmo, como Platão faz. Estas são 

diferenças capitais entre esses três filosófos no que tange ao entendimento que cada um 

teve sobre o que seja uma igualdade e que Platão chamará de geométrica na passagem 

aqui analisada – passagem que só pode ser devidamente compreendida se fizermos uma 

análise de como o filósofo foi elaborando esta noção desde o início do diálogo.  
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3-SÓCRATES, O FILÓSOFO GEÔMETRA 

 

3.1-Razão e discurso: λόγος 

 

No início do diálogo
109

, Sócrates manifestará o desejo de saber do próprio 

Górgias qual é o poder da arte de um homem e o que ele professa e ensina e, para tal, 

pedirá que Querofonte lhe dirija uma pergunta. Querofonte, no entanto, não saberá o 

que perguntar a Górgias e Sócrates lhe indicará que deveria perguntar o que ele é; mas, 

como seu interlocutor não entende o que Sócrates quis dizer, este lhe fornecerá uma 

espécie de exemplo dizendo que, se acontecesse a Górgias ser um artífice de sapatos, 

provavelmente ele responderia ser sapateiro. Sócrates lhe dará este exemplo e 

perguntará se ele compreendeu o que falou e Querofonte confirmará ter compreendido, 

podendo a partir de então dirigir a pergunta que, no entanto, será endereçada a Pólo, a 

pedido deste. Querofonte então lhe perguntará como poderiam denominar justamente 

Górgias caso lhe acontecesse ter conhecimento da mesma arte que seu irmão, 

indicando ao mesmo tempo que a resposta boa seria médico. E para se certificar que 

seu interlocutor havia compreendido a proposta do filósofo, perguntará a este como 

poderiam chamar Górgias corretamente caso ele fosse experimentado na mesma arte de 

Aristofonte - e Pólo não hesitará em responder que evidentemente seria pintor. Tendo se 

certificado que Pólo havia compreendido como deveria responder, Querofonte poderá 

por fim perguntar-lhe de que arte afinal Górgias tem conhecimento e por qual nome o 

chamariam corretamente. 

Vê-se assim que, para que alguém possa compreender o que foi dito, torna-se 

necessário tomar uma arte como referência, pois somente através deste procedimento 

que Sócrates espera alcançar a resposta desejada. Uma resposta que, no entanto, não 

terá um predicado qualquer: ela há de ser concisa. Afinal, na sequência do diálogo
110

, 

Pólo será descrito como alguém que havia se mostrado devidamente equipado para 

discursar, não tendo feito, no entanto, o que prometeu, pois não respondeu de modo 
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algum ao que lhe foi perguntado. “Ele disse que a retórica era a mais bela das artes; 

porém, ninguém lhe perguntou qual a qualidade (ποία τις) da arte de Górgias, mas, sim, 

que arte é (ἀλλὰ τίς) e como deveríamos chamá-lo”, não tendo respondido a isso 

belamente e “com concisão” (βραχέων) tal como lhe foi anteriormente proposto ou 

exemplificado. 

A partir de então, entendemos um pouco mais a respeito deste procedimento que 

Sócrates começa a empregar: ele não está interessado na qualidade e na beleza 

superlativa que seu interlocutor atribui à retórica, mas sim que a própria resposta seja 

dotada de beleza na medida em que seja concisa e que tal concisão venha a dizer o que 

uma coisa é, tal como fora proposto ou exemplificado, sempre tomando uma arte por 

referência. Para Dodds e Irwin
111

, se insinuam desde já os primeiros indícios da busca 

de Sócrates por uma definição, em dizer o que uma coisa é (τί ἐστιν) e que depende da 

distinção entre as qualidades de uma coisa e aquilo que ela propriamente é, se 

reportando a uma propriedade sua que seja ao mesmo tempo fundamental e explicativa: 

fundamental porque deve abarcar todos os seus casos e explicativa porque deve explicar 

todas as outras propriedades suas. 

Tal procedimento será analisado mais detalhadamente em capítulo posterior, 

sobretudo porque tal análise depende de certos fatores que precisam ser evidenciados 

previamente. E o primeiro fator que gostaria de ressaltar é que a definição que Sócrates 

espera obter da retórica neste diálogo se encontra fundamentalmente subordinada ao 

objeto ao qual ela diz respeito: tanto é que na sequência do diálogo Sócrates tomará 

como exemplo a tecelagem e a música, dizendo que, tal como a primeira diz respeito à 

manufatura de roupas e a segunda à composição de melodias
112

, Górgias “respondesse 

do mesmo modo a respeito da retórica, dizendo a respeito de que coisas (περὶ τί τῶν 

ὄντων) ela é conhecimento”
 113

. Górgias responderá sem hesitação que ela “diz respeito 

aos discursos”
114

 e tal resposta constituirá a sua primeira definição formal da retórica: 

uma definição que, como se vê, se encontra explicitamente limitada àquilo que Górgias 

crê que seja o objeto da arte que professa. 

Mas na sequência do diálogo
115

 Sócrates lembrará que a retórica não pode dizer 

respeito a todos os discursos: afinal, tal como há discursos que tornam visíveis aos 
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doentes como se tratar para se curar, como é o caso do discurso da medicina, e tal como 

o discurso da ginástica diz respeito à boa ou má disposição do corpo, “o mesmo se passa 

com as outras artes, pois cada uma tem um discurso que diz respeito a coisas que 

sucedem serem aquelas que dizem respeito à atividade (πρᾶγμα) da qual cada uma é 

arte”
116

. Tomando agora o discurso da medicina e da ginástica como exemplo e 

acrescentando que a retórica tem que ser definida em função daquele objeto a que se 

sucede uma atividade e que faz dela uma arte, Sócrates introduz e acrescenta o tema da 

atividade com o intuito de levar seu interlocutor a avaliar se a definição dada realmente 

se radica propriamente em um objeto. Górgias dirá que ela é a arte do discurso porque, 

“nas outras artes, todo conhecimento diz respeito a trabalhos manuais ou atividades 

(πράξεις) deste tipo, enquanto a retórica não tem nada de manual pois toda sua atividade 

(πρᾶξις) e realização se dão por meio de discursos”
 117

, sendo por isso que a considerava 

a arte do discurso e afirmando que havia dito isto corretamente. 

Pela resposta dada, entende-se que Górgias compreende que ter uma atividade, 

tal como a medicina e ginástica têm, faz com que o conhecimento de certas artes seja 

manual e que a retórica se distingue destas em função da sua atividade ser estritamente 

discursiva: uma atividade, portanto, que toma a si mesma como objeto. E como Górgias 

toma uma atividade como objeto, confundindo os dois, Sócrates precisará fazer uma 

série de observações, tanto sobre a distinção feita pelo seu interlocutor como também 

sobre aquilo que se mostra necessário para se fazer uma distinção legítima. E para tal, 

tomará de novo como exemplo outras artes, lembrando que, “dentre todas, muitas 

necessitam de ação e de breves discursos (λόγου), enquanto algumas nem necessitam 

disso pois se limitam ao silêncio, tal como a pintura, a escultura e muitas outras”
 118

, 

enquanto outras “se limitam todas pela razão (λόγου), não se vinculando de nenhum 

modo ou muito brevemente à ação, tal como a aritmética, o cálculo, a geometria, o 

gamão e muitas outras artes, onde a razão (λόγους) é quase igual à atividade e, na 

maioria dos casos, absoluta, de modo que toda sua atividade e realização se dão por 

                                                           
116

 PLATÃO, Górgias, 450a-b: “καὶ μὴν καὶ αἱ ἄλλαι τέχναι, ὦ Γοργία, οὕτως ἔχουσιν: ἑκάστη αὐτῶν 

περὶ λόγους ἐστὶν τούτους, οἳ τυγχάνουσιν ὄντες περὶ τὸ πρᾶγμα οὗ ἑκάστη ἐστὶν ἡ τέχνη.” 
117

 PLATÃO, Górgias, 450b-c: “ὅτι, ὦ Σώκρατες, τῶν μὲν ἄλλων τεχνῶν περὶ χειρουργίας τε καὶ 

τοιαύτας πράξεις ὡς ἔπος εἰπεῖν πᾶσά ἐστιν ἡ ἐπιστήμη, τῆς δὲ ῥητορικῆς οὐδέν ἐστιν τοιοῦτον 

χειρούργημα, ἀλλὰ πᾶσα ἡ πρᾶξις καὶ ἡ κύρωσις διὰ λόγων ἐστίν. διὰ ταῦτ᾽ ἐγὼ τὴν ῥητορικὴν τέχνην 

ἀξιῶ εἶναι περὶ λόγους, ὀρθῶς λέγων, ὡς ἐγώ φημι.” 
118

 PLATÃO, Górgias, 450c-d: “πασῶν δὴ οἶμαι τῶν τεχνῶν τῶν μὲν ἐργασία τὸ πολύ ἐστιν καὶ λόγου 

βραχέος δέονται, ἔνιαι δὲ οὐδενὸς ἀλλὰ τὸ τῆς τέχνης περαίνοιτο ἂν καὶ διὰ σιγῆς, οἷον γραφικὴ καὶ 

ἀνδριαντοποιία καὶ ἄλλαι πολλαί. τὰς τοιαύτας μοι δοκεῖς λέγειν, περὶ ἃς οὐ φῂς τὴν ῥητορικὴν εἶναι: ἢ 

οὔ;” 
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meio da razão (λόγων)”
 119

, lhe parecendo que a retórica era como estas artes, tal como 

seu interlocutor havia dito (λέγειν). 

Ao responder assim, há de observar que o filósofo joga com a polissemia que o 

termo λόγος carrega e que pode significar, como Irwin bem lembra, tanto discurso 

quanto razão
120

: em um primeiro momento, o termo é empregado de modo a expressar 

o sentido de “discurso” na medida em que se opõe justamente àquelas artes que se 

realizam em silêncio (σιγή), tal como a pintura e a escultura que não se constituem nem 

de discurso falado, nem escrito; num segundo momento, ele é empregado de modo a 

expressar o sentido de “razão” na medida em que passa a caracterizar justamente as 

artes matemáticas e um jogo parecido com o jogo do gamão (πεττευτική): jogo que, 

como tal, implica pelo menos o uso estratégico da razão para o subsequente movimento 

das peças. Aliás, no Fedro
121

 tais jogos são mencionados no mesmo grupo das artes 

matemáticas; na República
122

, as artes do cálculo, da aritmética e da geometria mais 

ordinárias são consideradas pelo modo como eram substancialmente empregadas em 

função da guerra e, nas Leis, diz-se que “primeiramente e no que tange aos cálculos sem 

arte, foram descobertas lições para crianças através de jogos para que se aprendesse com 

prazer e para que o emprego dos números se harmonizasse aos jogos por necessidade, 

sendo úteis no aprendizado do arranjo, condução e expedição das tropas e ainda na 

economia doméstica”
123

.  

Tais passagens indicam explicitamente o quanto as artes matemáticas têm, como 

termo em comum a este jogo parecido com o jogo do gamão, a atividade da razão e o 

                                                           
119

 PLATÃO, Górgias, 450d-e: “ἕτεραι δέ γέ εἰσι τῶν τεχνῶν αἳ διὰ λόγου πᾶν περαίνουσι, καὶ ἔργου ὡς 

ἔπος εἰπεῖν ἢ οὐδενὸς προσδέονται ἢ βραχέος πάνυ, οἷον ἡ ἀριθμητικὴ καὶ λογιστικὴ καὶ γεωμετρικὴ καὶ 

πεττευτική γε καὶ ἄλλαι πολλαὶ τέχναι, ὧν ἔνιαι σχεδόν τι ἴσους τοὺς λόγους ἔχουσι ταῖς πράξεσιν, αἱ δὲ 

πολλαὶ πλείους, καὶ τὸ παράπαν πᾶσα ἡ πρᾶξις καὶ τὸ κῦρος αὐταῖς διὰ λόγων ἐστίν. τῶν τοιούτων τινά 

μοι δοκεῖς λέγειν τὴν ῥητορικήν.” 
120

 IRWIN, 1995, p. 114. O autor observa que o termo λόγος se refere geralmente ao que é falado ou 

pensado, bem como a palavras, sentenças, discursos e, em particular, à expressão do pensamento racional 

e, portanto, à razão, lembrando que todos os sentidos deste termo não eram necessariamente distintos e 

que um se sobrepunha parcialmente a outro.  
121

 PLATÃO, Fedro, 274c-d: “τοῦτον δὴ πρῶτον ἀριθμόν τε καὶ λογισμὸν εὑρεῖν καὶ γεωμετρίαν καὶ 

ἀστρονομίαν, ἔτι δὲ πεττείας τε καὶ κυβείας,”. “Este foi o primeiro a descobrir os números, o cálculo, a 

geometria e a astronomia e também o jogo de gamão e de dados,”.  
122

 PLATÃO, República, 525a-b e 527c: “ἀλλὰ μὴν λογιστική τε καὶ ἀριθμητικὴ περὶ ἀριθμὸν πᾶσα. (...) 

...πολεμικῷ μὲν γὰρ διὰ τὰς τάξεις ἀναγκαῖον μαθεῖν ταῦτα, (...)...μηδενὶ τρόπῳ γεωμετρίας ἀφέξονται. 

καὶ γὰρ τὰ πάρεργα αὐτοῦ οὐ σμικρά... τὰ περὶ τὸν πόλεμον.” “Mas o cálculo e a aritmética dizem 

respeito a todos os números. (...) ...é necessário ao que concerne à guerra aprender estas [disciplinas] para 

organizar a batalha. (...) De nenhum jeito se deve desprezar a geometria. Ela não é em si incidental e nem 

pequena e diz respeito à guerra”. 
123

 PLATÃO, As Leis, 819b-c: “πρῶτον μὲν γὰρ περὶ λογισμοὺς ἀτεχνῶς παισὶν ἐξηυρημένα μαθήματα 

μετὰ παιδιᾶς τε καὶ ἡδονῆς μανθάνειν ... εἰς παιδιὰν ἐναρμόττοντες τὰς τῶν ἀναγκαίων ἀριθμῶν χρήσεις, 

ὠφελοῦσι τοὺς μανθάνοντας εἴς τε τὰς τῶν στρατοπέδων τάξεις καὶ ἀγωγὰς καὶ στρατείας καὶ εἰς 

οἰκονομίας αὖ,”. 
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uso do número de modo estratégico e contábil e que, na passagem aqui analisada, tal 

termo está sendo introduzido para demonstrar primeiramente que a distinção existente 

entre as artes não é como Górgias supõe e que a definição almejada não se radica no 

fato de uma atividade se limitar ou às mãos ou aos discursos, mas sim no fato dela se 

limitar ou não à razão: afinal, por mais que a retórica tenha por objeto o discurso 

(λόγος), ela carece da razão (λόγος) de que as artes matemáticas são propriamente 

dotadas. E como o próprio Sócrates observará ao longo da fala dos geômetras que 

analisaremos mais adiante, uma atividade como a culinária, diferentemente da medicina, 

não pode ser considerada uma arte porque “não tem a menor razão (λόγον) do que 

emprega e nem da natureza das coisas em que se emprega, não tendo como falar sobre a 

causa de cada uma, não chamando portanto de arte uma atividade que seja irracional 

(ἄλογον)”
124

, afirmando a partir de então o que já insinuava: que a retórica, tal como a 

culinária, é carente de razão e, como tal, não pode ser considerada uma arte. Mais tarde, 

ratificará o que disse: “a medicina, como disse, examina a natureza disto que trata e a 

causa de como procede e tem razão (λόγον) a apresentar para cada uma destas 

coisas”
125

, levando-nos a compreender que a carência de λόγος própria da culinária e da 

retórica impede que ambas apresentem uma explicação racional tanto sobre o próprio 

procedimento quanto sobre a natureza daquilo com que se ocupam.    

Ademais, ao tomar também por referência o fato de que Górgias afirmara que 

aquilo que havia dito sobre a atividade de certas artes era correto, Sócrates joga com o 

espectro de significados que envolve o verbo λέγω/λέγειν (dizer) e o seu substantivo 

correlato λόγος (discurso/razão) para indicar desde já que aquilo que seu interlocutor 

dissera não pode sequer ser considerado porque lhe falta razão, sendo esta 

extremamente necessária para se fazer uma distinção correta, uma distinção inexistente 

em sua afirmativa. E para reforçar a polissemia que o termo λόγος carrega e que desliza 

entre os sentidos de dizer, discurso e razão, Sócrates imaginará que alguém poderia se 

agarrar ao que Górgias dissera e, desejoso em criar dificuldades com os discursos, lhe 

perguntar se ele não estava a chamar à aritmética e à geometria de retórica.
126

Ao se 

expressar assim, Sócrates aponta explicitamente para existência de um mal-entendido a 

                                                           
124

 PLATÃO, Górgias, 465a:” ... ὅτι οὐκ ἔχει λόγον οὐδένα ᾧ προσφέρει ἃ προσφέρει ὁποῖ᾽ ἄττα τὴν 

φύσιν ἐστίν, ὥστε τὴν αἰτίαν ἑκάστου μὴ ἔχειν εἰπεῖν. ἐγὼ δὲ τέχνην οὐ καλῶ ὃ ἂν ᾖ ἄλογον πρᾶγμα:”. 
125

 PLATÃO, Górgias, 501a: “....λέγων ὅτι ἡ μὲν τούτου οὗ θεραπεύει καὶ τὴν φύσιν ἔσκεπται καὶ τὴν 

αἰτίαν ὧν πράττει, καὶ λόγον ἔχει τούτων ἑκάστου δοῦναι, ἡ ἰατρική·” 
126

 PLATÃO, Górgias, 450e: “... καὶ ὑπολάβοι ἄν τις, εἰ βούλοιτο δυσχεραίνειν ἐν τοῖς λόγοις, ‘τὴν 

ἀριθμητικὴν ἄρα ῥητορικήν, ὦ Γοργία, λέγεις;’ ἀλλ᾽ οὐκ οἶμαί σε οὔτε τὴν ἀριθμητικὴν οὔτε τὴν 

γεωμετρίαν ῥητορικὴν λέγειν.” 
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que alguém poderia se agarrar - e a que ele próprio está se agarrando - e que tal mal-

entendido reside justamente na ambiguidade de sentidos do termo λόγος: mal-entendido 

que Górgias está cometendo e que o filósofo espera que ele venha a reconhecer. Afinal, 

não tão somente a retórica não se limita à razão como aquele que a professa também não 

é dotado de razão para fazer a distinção necessária à definição mesma de uma arte. 

Aliás, é esta falta de razão de Górgias que, como veremos mais adiante, irá impedi-lo de 

reconhecer que a sua atividade sequer é uma arte: ela é apenas um simulacro da 

verdadeira arte que é a política. E é este mesmo  λόγος que, significando inicialmente 

discurso e tomando depois o sentido de razão, passará a figurar como a razão que 

constitui uma proporção ou analogia.  

 

3.2-Limite: πέρας, ὅρος 

 

Contudo, cabe ressaltar que, ao indicar que a definição procurada não se radica 

no fato de uma arte se limitar (περαίνω) a uma atividade manual ou discursiva mas, sim, 

no fato dela se limitar (περαίνω) a uma atividade racional, Sócrates também está 

observando o quanto uma definição se subordina a uma delimitação e o quanto definir 

implica delimitar. Aliás, o próprio verbo grego ὁρίζω já indica isso: ele significa tanto o 

ato de definir quanto o ato de separar e delimitar na medida em que repousa no 

substantivo ὅρος que, por sua vez, significa termo, fronteira, confim ou limite, 

traduzindo assim a ação de fixar um limite e de separar uma coisa da outra, permitindo 

que ela seja delimitada e diferenciada. Já o verbo περαίνω significa tanto o ato de 

terminar e realizar quanto o ato de delimitar na medida em que repousa no substantivo 

πέρας que, por sua vez, significa limite, fim, termo, extremidade, traduzindo assim a 

ação de levar uma coisa até seu término ou limite e através do qual ela é realizada e 

delimitada.  

Estando a procurar uma definição concisa de retórica e indicando o quanto esta 

se subordina ao ato de delimitar, Socrátes entrelaça o sentido destes dois verbos, 

fazendo com que um reforce o sentido do outro e demonstrando desde já o quanto está 

interessado em fronteiras e limites – fronteiras e limites que se mostram necessárias 

para uma definição concisa. Aliás, no diálogo Ménon
127

, tão logo este interlocutor tenha 

                                                           
127

 PLATÃO, Ménon 72a, 72c, 75a e 76a: “ καὶ ἄλλαι πάμπολλαι ἀρεταί εἰσιν, ὥστε οὐκ ἀπορία εἰπεῖν 

ἀρετῆς πέρι ὅτι ἐστίν (...) κἂν εἰ πολλαὶ καὶ παντοδαπαί εἰσιν, ἕν γέ τι εἶδος ταὐτὸν ἅπασαι ἔχουσιν δι᾽ ὃ 

εἰσὶν ἀρεταί (...) ὅτι ζητῶ τὸ ἐπὶ πᾶσιν τούτοις ταὐτόν ... ‘τί ἐστιν ἐπὶ τῷ στρογγύλῳ καὶ εὐθεῖ καὶ ἐπὶ τοῖς 
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admitido que “há muitas virtudes e que não há nenhum obstáculo em dizer o que a 

virtude seja” e tão logo Sócrates tenha lembrado que “mesmo sendo muitas e variadas, 

em todas há uma forma idêntica que as tornam virtudes”, ele próprio observará logo em 

seguida que “busca o que é idêntico a estas todas” e, para que seu interlocutor enfim 

compreendesse o que a virtude é e assim pudesse defini-la, lançará mão de um exemplo 

geométrico, perguntando “o que é que no redondo e no reto se chama de figura 

(σχήματα) e em todos é idêntico?” Como Ménon não saberá responder, Sócrates dirá 

que “chama-se isto de superfície e de outro modo de sólido como elas são na geometria” 

e que “toda figura (σχήματος) é isto em que um sólido termina (περαίνει)” e, para 

resumir, que “figura (σχῆμα) é o limite (πέρας) do sólido”.  

Ao tentar levar seu interlocutor a dizer o que é a virtude e a defini-la no diálogo 

Ménon, há de se perguntar por que o filósofo lança mão de um exemplo especificamente 

da geometria e não de outra arte, muito menos de nenhuma outra arte matemática: é 

porque a geometria é a arte que se ocupa com os limites que suas figuras determinam, 

se mostrando como o exemplo adequado para indicar a seu interlocutor não tão somente 

que ele deve delimitar sua definição com termos que sejam próprios e comuns ao objeto 

que pretende definir, mas sobretudo que ele deve delimitar para encontrar uma boa 

definição. Aliás, no livro de Euclides que trata de geometria plana, percebe-se o quanto 

a própria definição de figura se radica na noção de fronteira e de limite: enquanto a 

definição 14 diz que “figura (σχῆμά) é o que é contido por alguma ou algumas 

fronteiras (ὅρων)”
 128

, a definição 13 que lhe antecede diz que “fronteira (ὅρος) é aquilo 

que é limite (πέρας) de alguma coisa”
 129

, o que demonstra o quanto estas noções já 

eram vitais à geometria do século III A.C. Já Proclo, ao comentar a décima terceira 

definição euclidiana no século IV da nossa era, dirá que o autor “chama de fronteira 

(ὅρον) o que circunda limitando cada área, e limite (πέρας) é definido desta maneira. E 

o nome [da atividade] é próprio à geometria desde o começo, segundo a qual [os 

homens] mediam as áreas e conservavam as suas fronteiras (ὅρους) não-confundidas, e 

                                                                                                                                                                          
ἄλλοις, ἃ δὴ σχήματα καλεῖς, ταὐτὸν ἐπὶ πᾶσιν; (...) ἐπίπεδον καλεῖς τι, καὶ ἕτερον αὖ στερεόν, οἷον 

ταῦτα τὰ ἐν ταῖς γεωμετρίαις; ... κατὰ γὰρ παντὸς σχήματος τοῦτο λέγω, εἰς ὃ τὸ στερεὸν περαίνει, τοῦτ᾽ 

εἶναι σχῆμα: ὅπερ ἂν συλλαβὼν εἴποιμι στερεοῦ πέρας σχῆμα εἶναι.” 
128

 EUCLIDES, Elementos, Livro I, definição 14: “σχῆμά ἐστι τὸ ὑπό τινος ἤ τινων ὅρων περιεχόμενον.” 

Tradução: Irineu Bicudo, 2009. 
129

 EUCLIDES, Elementos, Livro I, definição 13: “ὅρος ἐστίν, ὅ τινός ἐστι πέρας.” “E fronteira é aquilo 

que é extremidade de alguma coisa”.Tradução: Irineu Bicudo, 2009. Altero aqui a tradução do termo 

πέρας como extremidade por limite.  
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a partir da qual vieram a conceber o pensamento dessa ciência.”
130

 Como se vê, 

fronteira e limite aparecem como termos vitais que definem os objetos próprios da 

geometria e, no caso de Proclo, a própria geometria.  

Se Sócrates, no diálogo Górgias, procura uma definição concisa para a retórica e 

se na passagem aqui em questão ele indica, dentre outras coisas, o quanto uma definição 

se subordina a uma delimitação - e se assim o faz justamente quando menciona as artes 

matemáticas - há de se suspeitar que ele está tomando por referência a geometria na 

medida em que é esta arte que se ocupa de limites e fronteiras. Tal suspeita, aliás, se 

ratifica na medida em que, ao passar justamente a falar como os geômetras, Sócrates 

afirmará que certas artes “têm algo em comum uma com a outra e assim como dizem 

respeito a algo que lhes é próprio, do mesmo modo se distinguem entre si em alguma 

coisa”
131

, acrescentando logo em seguida que certas atividades “se distanciam por 

natureza mas, por estarem próximas, se misturam”
 132

, indicando portanto o quanto estas 

artes e atividades tangenciam limites que lhes são comuns, mas que não são fáceis de 

discernir. Ademais, cabe lembrar que, ao empregar finalmente a expressão “igualdade 

geométrica”, o filósofo o fará em um contexto em que os sábios afirmaram que os 

deuses e os homens se mantêm em comunhão tal como o céu e a terra: céu e terra que 

se delimitam, como sabemos, pelo horizonte (ὁρίζον), outra palavra que se encontra 

radicada no termo ὅρος, revelando o quanto as questões que envolvem fronteiras e 

limites aparecem, no diálogo Górgias, associadas à geometria e o quanto o filósofo está 

interessado nestas questões, agindo portanto como um geômetra.  

 

3.3-Entre si: ἀλλήλων 

 

Sendo assim, ao observar que as artes matemáticas se limitam à razão, Sócrates 

não só joga com toda a polissemia do termo λόγος para indicar que a retórica não tem a 

razão por atividade e nem aquele que a professa, como também para apontar para o fato 

                                                           
130

 PROCLUS, A Commentary on the First Book of Euclid’s Elements, 136, 4-6 e 8-12: “νῦν γὰρ ὅρον 

καλεῖ τὴν περιοχὴν τὴν ἀφορίζουσαν ἕκαστον χωρίον, καὶ πέρας ἀφορίζεται τοῦτον τὸν τρόπον ... ἐστὶ δὲ 

τὸ ὄνομα οἰκεῖον τῇ ἐξ ἀρχῆς γεωμετρίᾳ, καθ' ἣν τὰ χωρία ἐμέτρουν καὶ τοὺς ὅρους αὐτῶν ἐφύλαττον  

ἀσυγχύτους, ἀφ' ἧς καὶ τῆς ἐπιστήμης ταύτης εἰς ἐπίνοιαν ἦλθον.” Tradução: Irineu Bicudo, em 

manuscrito entregue a mim por ocasião da defesa desta dissertação. Desta tradução, altero somente sua 

opção por traduzir πέρας por extremidade: traduzo por limite.  
131

 PLATÃO, Górgias, 464c: “ἐπικοινωνοῦσι μὲν δὴ ἀλλήλαις, ἅτε περὶ τὸ αὐτὸ οὖσαι, ἑκάτεραι τούτων 

... ὅμως δὲ διαφέρουσίν τι ἀλλήλων.”. 
132

 PLATÃO, Górgias, 465c:  “ὅπερ μέντοι λέγω, διέστηκε μὲν οὕτω φύσει, ἅτε δ᾽ ἐγγὺς ὄντων φύρονται 

ἐν τῷ αὐτῷ...,”. 
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de que a definição concisa tão almejada depende de uma delimitação e que esta também 

só pode ser obtida através de uma atividade racional. E para frisar tudo isto e para que 

Górgias não tomasse  sua própria atividade como um objeto e viesse por fim a nominá-

lo, Sócrates voltará a tomar como exemplo as artes matemáticas através de um diálogo 

que passará a entabular com um interlocutor imaginário que lhe perguntará acerca da 

aritmética, do cálculo e da astronomia e a quem acabará por esclarecer que, apesar de 

cada uma ter sua realização por meio da razão, diz respeito a algo, passando então a 

nomear o objeto específico que diz respeito à atividade racional de cada arte matemática 

em particular, exceto da geometria: a aritmética “diz respeito ao par e ao ímpar e à 

quantidade a que cada um se refere”
133

; o cálculo não considera o par e o ímpar apenas 

por multiplicidade ou pluralidade, “mas também pelas relações que se dão entre um e 

outro (ἄλληλα)”
134

; a astronomia “diz respeito ao curso dos astros, do sol e da lua e à 

velocidade que se estabelece entre um e outro (ἄλληλα)”
135

.  

Ao observar que toda arte matemática se realiza por meio da razão e que cada 

uma diz respeito a um objeto muito próprio, Sócrates procura levar seu interlocutor a 

distinguir objeto de atividade e a dizer algo a respeito do primeiro. Porém, cabe ressaltar 

que, ao nomear o objeto específico de cada arte matemática, o filósofo não menciona 

justamente a geometria, muito embora possamos supor que ela também se ocupe da 

relação de coisas entre si (ἀλλήλων), dado que, ao mencionar os objetos de cada arte 

matemática numa ordem consecutiva, todas serão descritas por se ocuparem com 

objetos que têm esta propriedade, exceto a aritmética que figura como a primeira das 

disciplinas na lista. Tal suposição, no entanto, se ratifica na medida em que 

consideramos aquela observação expressa justamente durante a fala dos geômetras que 

citamos anteriormente e que diz que, apesar das artes “terem algo em comum uma com 

a outra (ἀλλήλαις), também se distinguem entre si (ἀλλήλων)”
136

, indicando assim que 

a geometria se ocupa da relação de uma coisa com outra. E se considerarmos as 

observações de Aristóteles sobre as atividades dos matemáticos, não haverá margem 

para dúvida, pois estes “em alguns casos investigam as posições recíprocas (ἄλληλα 

                                                           
133

 PLATÃO, Górgias, 451b: “εἴποιμ' ἂν ὅτι τῶν περὶ τὸ ἄρτιόν τε καὶ περιττὸν [γνῶσις], ὅσα ἂν ἑκάτερα 

τυγχάνῃ ὄντα.” 
134

 PLATÃO, Górgias, 451c1-5: “...ὅτι τὰ μὲν ἄλλα καθάπερ ἡ ἀριθμητικὴ ἡ λογιστικὴ ἔχει – περὶ τὸ 

αὐτὸ γάρ ἐστιν, τό τε ἄρτιον καὶ τὸ περιττόν – διαφέρει δὲ τοσοῦτον, ὅτι καὶ πρὸς αὑτὰ καὶ πρὸς ἄλληλα 

πῶς ἔχει πλήθους ἐπισκοπεῖ τὸ περιττὸν καὶ τὸ ἄρτιον ἡ λογιστική.” 
135
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136

 PLATÃO, Górgias, 464c: “ἐπικοινωνοῦσι μὲν δὴ ἀλλήλαις, ἅτε περὶ τὸ αὐτὸ οὖσαι, ἑκάτεραι τούτων 

... ὅμως δὲ διαφέρουσίν τι ἀλλήλων.”. 
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θέσεις) e como estas se dão; em outros, a simetria e a assimetria; em outros ainda as 

razões; contudo, só há uma única e mesma ciência a que se atribui tudo isto: a 

geometria.”
137

 

Portanto, mesmo tendo omitido o objeto específico da geometria, ficamos 

sabendo algo a seu respeito: ele também concerce à relação de coisas entre si. E tal 

omissão, operada pelo autor do texto, Platão, deve cumprir algum propósito e não ser 

gratuita. Afinal, ao não descrever o objeto próprio de uma arte a que já se reportara 

anteriormente, o leitor sente e estranha a sua ausência e talvez não se lance a procurá-la, 

jamais atinando num primeiro momento que aquilo que não se encontra dito 

explicitamente pode se encontrar dito implicitamente e que toda a referência que se 

espera da geometria na realidade já se encontra expressa no texto de forma cifrada e 

oculta; referência que aos poucos vai emergindo e subindo à tona até se consagrar 

definitivamente na fala analógica dos geômetras. Como o próprio Platão observa na 

Sétima Carta, o que ele fala e escreve não se prova bom, “exceto para alguns poucos 

que sejam capazes de descobrir por si mesmos através de pequenas indicações”
138

. Se 

pudermos considerar a legitimidade de tal documento, percebemos que aí se encontra 

uma prova do quanto o autor do texto espera que, através de pequenas indicações, 

descubramos o que ele quiz dizer. Como Mccabe
139

 observa, todas as características 

peculiares e incongruências ostensivas do texto platônico – e que aqui se manifestam na 

forma de uma omissão, de uma lacuna – devem ser entendidas como armas do arsenal 

do escritor para forçar a reflexão por parte da pessoa que está completamente fora da 

ação do diálogo, nós, os leitores; pois se a filosofia exige o diálogo, o texto escrito deve 

conter elementos que nos forcem a dialogar com ele.  

Haden
140

, por outro lado, observa que Platão, como um grande escritor, não pôs 

em seu texto nada que fosse meramente ornamental, visto que qualquer aspecto que 

quisséssemos tomar como meramente literário na realidade se encontra a serviço da 

filosofia que postula e que devemos portanto dar máxima atenção a certos detalhes 

presentes no texto, inclusive ao seu caráter proléptico, isto é, ao modo como certas 

referências são feitas inicialmente e ao modo como elas se desenvolvem ao longo do 

                                                           
137

 ARISTÓTELES, Metafísica, 1061a35-1061b1-3: “... καὶ τῶν μὲν τὰς πρὸς ἄλληλα θέσεις σκοπεῖ καὶ 
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138

 PLATÃO, Sétima Carta, 341e: “...εἰ μή τισιν ὀλίγοις ὁπόσοι δυνατοὶ ἀνευρεῖν αὐτοὶ διὰ σμικρᾶς 

ἐνδείξεως...”. 
139

 MCCABE, 2011, p. 58. 
140

 HADEN, 1992, pp. 313-316. 
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diálogo através de recorrências que permitirão que o seu significado venha por fim a 

emergir. No diálogo Górgias, o caráter proléptico da obra em relação ao papel que cabe 

à geometria é notório: não só certos verbos e termos são usados recorrentemente para 

indicá-lo como também certas lacunas e omissões que, ao serem feitas, acabam por 

aguçar a atenção do leitor, de modo que a expressão “igualdade geométrica” possa lhe 

soar familiar quando for definitivamente empregada pelo filósofo. 

É dentro de todo este contexto proléptico que o diálogo progride e que Sócrates 

procura levar o seu interlocutor a dar uma definição concisa de retórica, sempre 

comparando-a com outras artes e atividades que toma por exemplo e indicando desde já 

os limites que elas tangenciam entre si e que revelam o quanto elas têm em comum e de 

diferente uma com a outra. 

 

3.4-Grandeza: μέγεθος 

 

Mas para que Górgias não tomasse mais a atividade da retórica como objeto e 

viesse por fim a defini-lo de modo mais conciso, o filósofo acabará lhe pedindo que ele 

primeiro confirmasse que havia dito que a retórica tudo efetua e realiza por meio do 

λόγος e, por segundo, que respondesse e dissesse a respeito de quê, a que tipo de coisas 

diz respeito os λόγοι de que se serve a retórica
141

. Górgias não terá dúvida novamente 

em responder: ela “diz respeito à maior das atividades humanas e à mais excelente”
142

.  

Tal resposta constituirá a sua segunda definição formal da retórica: uma 

definição que, como se vê, é bastante vaga e se detém em traduzir a atividade a que ela 

diz respeito, sem contudo dizer nada sobre o seu próprio objeto - exceto se Górgias, por 

mais uma vez, estiver tomando uma atividade como objeto. Porém, mesmo tendo se 

detido como Pólo em uma qualidade da retórica e não naquilo que ela é, como observa 

Dodds
143

, há de se observar que aqui se introduz um tema caro ao próprio Sócrates, 

como bem observa Irwin
144

: o tema da excelência (ἀρετή) humana. Contudo, cabe 

salientar que tal tema é introduzido depois do filósofo ter tomado justamente como 

exemplo a razão que caracteriza as artes matemáticas, levando Górgias a afirmar através 

de superlativos que a retórica não só diz respeito à mais excelente (ἄριστα)
 
das 

                                                           
141

 PLATÃO, Górgias, 451d: “ἴθι δὴ καὶ σύ, ὦ Γοργία. τυγχάνει μὲν γὰρ δὴ ἡ ῥητορικὴ οὖσα τῶν λόγῳ 

τὰ πάντα διαπραττομένων τε καὶ κυρουμένων: ἦ γάρ; (...) λέγε δὴ τῶν περὶ τί; τί ἐστι τοῦτο τῶν ὄντων, 

περὶ οὗ οὗτοι οἱ λόγοι εἰσὶν οἷς ἡ ῥητορικὴ χρῆται;” 
142

 PLATÃO, Górgias, 451d-e: “τὰ μέγιστα τῶν ἀνθρωπείων πραγμάτων, ὦ Σώκρατες, καὶ ἄριστα.” 
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 DODDS, 1990, p.200. 
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 IRWIN, 1995, p. 120. 
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atividades humanas como também à maior (μέγιστα), mensurando, como se fosse um 

matemático, a grandeza da atividade que professa – uma grandeza que, cabe lembrar, 

caracteriza o objeto próprio da geometria como aponta Heath
145

.  

Proclo mesmo virá a dizer que “os fundamentos da geometria são triângulos, 

quadrados e círculos e todos as figuras e grandezas (μεγέθη) e os limites destes.”
146

 

Aristóteles
147

, por sua vez, associará explicitamente os objetos geométricos à grandeza 

ao dizer que há dois tipos de quantidade (πόσος): aquela que se refere à multiplicidade 

ou pluralidade (πλῆθος) que é enumerável e aquela que se refere à grandeza (μέγεθος) 

que é mensurável, dando como exemplo desta última o comprimento, a largura e a 

profundidade que se caracterizam respectivamente por deterem uma, duas e três 

dimensões e que formam, por sua vez, a linha, a superfície e o corpo. Ainda diferirá 

estes dois tipos de quantidade pela falta ou presença de continuidade (συνεχής): 

enquanto o segundo tipo diz respeito a coisas que tem continuidade e extensão e 

constituem propriamente uma grandeza, já o primeiro tipo é caracterizado pela sua falta 

de continuidade ou extensão, isto é, por coisas que são diferentes e não integram uma 

mesma extensão mas podem ser enumeradas, vindo a caracterizar a quantidade mesma, 

o modo como as coisas se mostram inúmeras, múltiplas e plurais.
148

 Já nas Leis, Platão 

também demarcará esta diferença ao dizer que “as paixões são ilimitadas em 

multiplicidade ou pluralidade (πλήθει) e grandeza (μεγέθεσιν)”
149

 e, na geração 

originária dos elementos dos corpos descrita no Timeu
150

, se referirá particularmente a 

estes como triângulos dotados de grandeza. Ademais, alguns dos objetos geométricos a 
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 HEATH, 1921, p. 12. 
146

 PROCLUS, A Commentary on the First Book of Euclid’s Elements, 58. 10-12:“ Τὰ μὲν οὖν 

ὑποκείμενα γεωμετρίας ἐστὶ τρίγωνα καὶ τετράγωνα καὶ κύκλοι καὶ ὅλως σχήματα καὶ μεγέθη καὶ τὰ 

τούτων πέρατα,”. 
147

ARISTÓTELES, Metafísica, 1020 a9-13: “πλῆθος μὲν οὖν ποσόν τι ἐὰν ἀριθμητὸν ᾖ, μέγεθος δὲ ἂν 

μετρητὸν ᾖ. λέγεται δὲ πλῆθος μὲν τὸ διαιρετὸν δυνάμει εἰς μὴ συνεχῆ, μέγεθος δὲ τὸ εἰς συνεχῆ: 

μεγέθους δὲ τὸ μὲν ἐφ᾽ ἓν συνεχὲς μῆκος τὸ δ᾽ ἐπὶ δύο πλάτος τὸ δ᾽ ἐπὶ τρία βάθος. τούτων δὲ πλῆθος μὲν 

τὸ πεπερασμένον ἀριθμὸς μῆκος δὲ γραμμὴ πλάτος δὲ ἐπιφάνεια βάθος δὲ σῶμα.” “Uma quantidade é 

uma multiplicidade ou  pluralidade quando é numerável, uma grandeza quando é mensurável. Chama-se 

multiplicidade ou pluralidade o que pode se dividir em partes não contínuas; grandeza o que pode se 

dividir em partes contínuas. Dentre estas grandezas, a que é contínua por um é comprimento; por dois, 

largura; por três, profundidade.Uma multiplicidade ou pluralidade delimitada é um número; um 

comprimento delimitado, uma linha; uma largura delimitada, uma superfície; uma profundidade 

delimitada, um corpo.” 
148

 Daí aminha opção, ao longo de toda a dissertação, por traduzir o termo πλῆθος tanto por 

multiplicidade quanto por pluralidade, reportando-me assim aquilo é propriamente enumerável: a 

quantidade de coisas que não integram uma mesma extensão.  
149

 PLATÃO, Leis, 860b: “ἄπειρα παθήματα πλήθει καὶ μεγέθεσιν,”. 
150

 PLATÃO, Timeu, 57d: ““... μὴ μόνον ἓν ἑκατέραν μέγεθος ἔχον τὸ τρίγωνον φυτεῦσαι κατ᾽ ἀρχάς,”. 

“...os triângulos gerados originariamente não tinham cada um grandeza única,”. 
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que Platão se reportará são os mesmos mencionados por Aristóteles: na República
151

, 

observará que, enquanto a geometria se ocupa do plano que estuda a segunda dimensão, 

há de se estudar uma terceira arte que ainda não fora descoberta – a estereometria - que 

se ocupa com a terceira dimensão característica do cubo, a profundidade; nas Leis
152

 

definirá a geometria como aquela arte que se ocupa da medição das extensões, dos 

planos e das profundidades.  

Há portanto de se considerar que, quando uma mensuração de grandeza é feita 

aqui no diálogo Górgias, outra referência à geometria se insinua e que ela está sendo 

inicialmente introduzida com o intuito de verificar se a retórica é mesmo ou não uma 

arte dotada de razão, ou melhor, se ela de fato tudo efetua e realiza por meio λόγος e, 

por segundo, se ela é capaz de contar (διαριθμέω). Afinal, ao vir a diferenciar as artes 

que considera legítimas daquelas atividades que não considera artes, dando como 

exemplo da primeira a medicina e da segunda a culinária, Sócrates dirá a respeito desta 

última que ela busca um tratamento sem arte (ἄτεχνος) e, por maneira completamente 

irracional (ἄλογος), não conta (διαριθμέω) nada
153

. Se considerarmos que, quando o 

filósofo vier a falar como os geômetras, ele classificará a retórica no mesmo grupo que a 

culinária, entenderemos desde já que ela compartilha também destes atributos: ela não 

só é sem arte e irracional como também incapaz de contar.  

E para verificar se a retórica realmente diz respeito à maior e mais excelente das 

atividades humanas e se Górgias, como professor de retórica, pode mensurar a própria 

arte corretamente, Sócrates lembrará de uma canção que os homens entoam nos 

banquetes e que justamente enumera (καταριθμέω), ao cantar, que a saúde é mais 

excelente (ἄριστος), enquanto por segundo é nascer belo e, por terceiro, enriquecer sem 

fraude
154

, passando a imaginar logo em seguida serem ambos abordados pelos artífices 

destas coisas que foram elogiadas pela canção do poeta, a saber, o médico, o professor 
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 PLATÃO, República, 528a-b: “... νυνδὴ γὰρ οὐκ ὀρθῶς τὸ ἑξῆς ἐλάβομεν τῇ γεωμετρίᾳ..... μετὰ 

ἐπίπεδον ... ὀρθῶς δὲ ἔχει ἑξῆς μετὰ δευτέραν αὔξην τρίτην λαμβάνειν. ἔστι δέ που τοῦτο περὶ τὴν τῶν 

κύβων αὔξην καὶ τὸ βάθους μετέχον.” “Não consideramos corretamente o que se segue à geometria... 

porque depois das superfícies ... o correto seria considerar, em seguida à segunda dimensão, a terceira. É 

esta que diz respeito à dimensão do cubo e participa da profundidade.” 
152

 PLATÃO, As Leis, 817e: “... λογισμοὶ μὲν καὶ τὰ περὶ ἀριθμοὺς ἓν μάθημα, μετρητικὴ δὲ μήκους καὶ 

ἐπιπέδου καὶ βάθους ὡς ἓν αὖ δεύτερον, τρίτον δὲ τῆς τῶν ἄστρων περιόδου πρὸς ἄλληλα ὡς πέφυκεν 

πορεύεσθαι.” “.. dentre as lições, a de cálculo e a que diz respeito ao número;  por segundo, a medição 

dos comprimentos, dos planos e das profundidades e, por terceiro, a do período dos astros e de como o 

perfazem naturalmente entre si”. 
153

 PLATÃO, Górgias, 501a: “...ὀψοποιικὴ ... κομιδῇ ἀτέχνως ἐπ᾽ αὐτὴν ἔρχεται ... ἀλόγως τε παντάπασιν 

ὡς ἔπος εἰπεῖν οὐδὲν διαριθμησαμένη,”. 
154

 PLATÃO, Górgias, 451e: “οἴομαι γάρ σε ἀκηκοέναι ἐν τοῖς συμποσίοις ᾀδόντων ἀνθρώπων τοῦτο τὸ 

σκολιόν, ἐν ᾧ καταριθμοῦνται ᾁδοντες ὅτι “ὑγιαίνειν μὲν ἄριστόν” ἐστιν, τὸ δὲ “δεύτερον καλὸν 

γενέσθαι, τρίτον δέ”, ὥς φησιν ὁ ποιητὴς τοῦ σκολιοῦ, “τὸ πλουτεῖν ἀδόλως”. 
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de ginástica e o financista que passam, cada um por sua vez, a dizer que a própria arte 

diz respeito ao maior bem dos homens (τὸ μέγιστον ἀγαθὸν τοῖς ἀνθρώποις)
155

: o 

médico, porque a ação da sua arte diz respeito à saúde e porque não há um bem maior 

(μεῖζον ἀγαθόν) do que este; o ginasta, porque sua atividade diz respeito a tornar os 

corpos dos homens mais belos e robustos, se espantando caso Górgias conseguisse 

demonstrar que a sua arte tem um bem maior (μεῖζον ἀγαθόν) do que a dele; o 

financista, porque não há bem maior (μεῖζον ἀγαθόν) do que a riqueza e que acabará 

convocando o próprio Sócrates a examinar (σκοπέω) se há um bem maior do que a 

riqueza, seja o bem de Górgias ou de qualquer outro
156

.   

Ao proceder assim, tomando como exemplo agora toda uma controvérsia entre 

artífices que crêem que a atividade que cada um professa é a mais excelente porque diz 

respeito ao maior bem dos homens, Sócrates vincula a excelência (ἀρετή) ao bem 

(ἀγαθός), preparando todo um terreno para demonstrar que a excelência de determinada 

atividade depende do fato dela ter por mira o bem. Afinal, o filósofo chegará a afirmar 

que “o homem de bem (ἀγαθὸς) fala sobre o que é o melhor (βέλτιστον), tendo por mira 

isto e não por acidente, tal como os outros artífices”
157

. No entanto, cabe apontar para o 

fato de que o centro da controvérsia que envolve os artífices que agora entram em cena 

se radica em uma mensuração que cada um faz da grandeza do bem a que a própria arte 

diz respeito, mas uma mensuração que é introduzida agora por termos comparativos e 

que toma a grandeza de outra arte por referência: uma mensuração, portanto, que é 

realizada por comparação e que o financista imaginário convida o próprio Sócrates a 

empregar em seu exame – um exame que, afinal, o filósofo já vem empregando desde o 

início do diálogo na medida em que sempre compara e toma como exemplo uma outra 

arte para aferir se a retórica é mesmo ou não uma arte. Desse modo, quando o 

financista convida o filósofo a examinar tal como ele vem examinando, mensurando a 

ordem de grandeza do bem que uma arte tem por mira, há de se considerar que isto é 

uma referência ao próprio procedimento que Sócrates já vinha empregando e que, no 

final das contas, tem por objetivo aquilatar se a retórica tem ou não a grandeza das artes 

que virá a considerar legítimas. Afinal, diante de todos os argumentos apresentados por 
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Górgias para legitimar o poder da retórica, Sócrates se mostrará espantado e, talvez com 

algum sorriso irônico no rosto, dirá que, “quando assim examinada, ela se mostra de 

uma grandeza (μέγεθος) divina”
158

. 

Aliás, o próprio papel que uma comparação desempenha nas artes matemáticas 

não escapou a Aristóteles. Como vimos, para este filósofo, a quantidade (πόσος) tanto 

pode ser enumerada quando se trata da multiplicidade ou pluralidade (πλῆθος) e 

mensurada quando se trata da grandeza (μέγεθος) – mas também pode ser aferida por 

comparação, pois ao se lançar a analisar os diversos sentidos do termo “em relação a 

quê” (πρός τι), ele dirá: 

 

Ἴδιον δὲ μάλιστα τοῦ ποσοῦ τὸ ἴσον τε καὶ ἄνισον λέγεσθαι. ἕκαστον γὰρ 

τῶν εἰρημένων ποσῶν καὶ ἴσον καὶ ἄνισον λέγεται, οἷον σῶμα καὶ ἴσον καὶ 

ἄνισον λέγεται, καὶ ἀριθμὸς καὶ ἴσος καὶ ἄνισος λέγεται, καὶ χρόνος καὶ ἴσος 

καὶ ἄνισος· ὡσαύτως δὲ καὶ ἐπὶ τῶν ἄλλων τῶν ῥηθέντων ἕκαστον ἴσον τε 

καὶ ἄνισον λέγεται. τῶν δὲ λοιπῶν ὅσα μή ἐστι ποσόν, οὐ πάνυ ἂν δόξαι 

ἴσοντε καὶ ἄνισον λέγεσθαι, οἷον ἡ διάθεσις ἴση τε καὶ ἄνισος οὐ πάνυ 

λέγεται ἀλλὰ μᾶλλον ὁμοία, καὶ τὸ λευκὸν ἴσοντε καὶ ἄνισον οὐ πάνυ, ἀλλ’ 

ὅμοιον. ὥστε τοῦ ποσοῦ μάλιστα ἂν εἴη ἴδιον τὸ ἴσον τε καὶ ἄνισον λέγεσθαι. 

Πρός τι δὲ τὰ τοιαῦτα λέγεται, ὅσα αὐτὰ ἅπερ ἐστὶν ἑτέρων εἶναι λέγεται ἢ 

ὁπωσοῦν ἄλλως πρὸς ἕτερον.”
159

 

 

“A maior peculiaridade da quantidade é que ela é dita em relação ao igual e 

ao desigual. Diz-se que cada uma das quantidades mencionadas é igual ou 

desigual quando se diz que um corpo é igual ou desigual, quando se diz que 

um número é igual ou desigual e quando um tempo é igual ou desigual. Do 

mesmo modo, diz-se igual ou desigual em relação a cada uma das outras 

mencionadas. Do muito que resta e que não é quantidade, de jeito nenhum, ao 

que parece, se diz igual ou desigual, pois de modo algum se diz que uma  

disposição seja igual ou desigual, mas, no máximo,  semelhante. O branco de 

modo algum é dito igual ou desigual, mas, sim, semelhante. Assim, a maior 

peculiaridade da quantidade é que ela é dita em relação ao  igual e ao 

desigual. Diz-se desse modo “em relação a que” quando se diz que uma 

mesma quantidade é do mesmo modo que outra, quando uma é tanto quanto a 

outra.” 

 

Como se vê, apesar da maior peculiaridade da quantidade não se restringir à 

grandeza própria da geometria para Aristóteles, há de se perguntar se Platão, ao 

descrever seus personagens mensurando as grandezas dos bens de certas atividades, não 

está fazendo uma aferição geométrica e, sobretudo, procurando aferir o quanto elas são 

ou não iguais em ordem de grandeza, tentando encontrar assim uma igualdade 

geométrica, visto que, ao passar a falar definitivamente como os geômetras, Sócrates 

assim o fará sob uma fórmula analógica que demonstrará explicitamente como uma arte 
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está em relação a outra ou como uma está para outra, empregando o mesmo termo que 

Aristóteles aqui analisa, πρός τι:  

 

“ἐθέλω σοι εἰπεῖν ὥσπερ οἱ γεωμέτραι... ὅτι ὃ κομμωτικὴ πρὸς γυμναστικήν, 

τοῦτο σοφιστικὴ πρὸς νομοθετικήν, καὶ ὅτι ὃ ὀψοποιικὴ πρὸς ἰατρικήν, τοῦτο 

ῥητορικὴ πρὸς δικαιοσύνην.”
160

 

 

“quero falar como os geômetras: ...a indumentária está para a ginástica 

como a sofística está para a legislação e a culinária para a medicina como a 

retórica para a justiça.”
161

 

 

E se, para Aristóteles, só as quantidades podem ser devidamente aquilatadas 

como iguais ou desiguais, para Platão, como já se vê aqui, não: ao se perguntar sobre o 

maior bem dos homens (τὸ μέγιστον ἀγαθὸν τοῖς ἀνθρώποις), ele mensura 

explicitamente um bem em relação a outro – estando portanto a mensurar uma 

qualidade. Aliás, em capítulo futuro, veremos que certas medidas matemáticas assumem 

explicitamente um caráter ético, pois mensuram a qualidade do melhor: afinal, enquanto 

somente o médico consegue aferir o melhor estado do corpo, só o filósofo consegue 

aferir o melhor estado da alma, revelando o caráter propriamente ético de uma 

mensuração e que qualidades, para Platão, podem ser aquilatadas. 

Por isso, há de se considerar que comparar é um ato matemático que se revela 

devidamente geométrico na medida em que se debruça sobre grandezas, sendo esta a 

razão do procedimento comparativo que o filósofo vem empregando desde o início do 

diálogo entre as atividades para no final das contas demonstrar, sob uma fórmula 

devidamente proporcional ou analógica, o quanto elas são ou não iguais em ordem de 

grandeza, se há identidade ou diferença entre elas.  

 

 

3.5-Método: μέθοδος 

 

Em função de tudo isto, há de se ter mente que, quando Górgias vier finalmente 

a dizer que coisa é esta que ele disse ser o maior bem dos homens e de que era o 

artífice
162

, a sua resposta indicará não tão somente o maior bem que ele julga que a 
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retórica tem por mira mas também todo o sucesso deste procedimento comparativo e 

geométrico que Sócrates vem empregando e com o qual busca delimitar e definir a 

retórica. 

E Górgias dirá: ela diz respeito “ao maior dos bens e a causa mesma da própria 

liberdade dos homens, bem como do governo sobre os outros em cada uma destas 

cidades”
 163

, arrematando logo em seguida que ela diz respeito “ao ato de persuadir, por 

meio do discurso, os juízes no tribunal, os senadores no conselho, os cidadãos nas 

assembléias ou em toda outra reunião que seja uma reunião política. Com tal tipo de 

poder, fará escravo o médico e escravizará o ginasta, tornando-se manifesto para os 

outros que o financista acumula riquezas não para si, mas para aquele que tem o poder 

de falar e persuadir a multidão.”
 164

 

Tal resposta, como se vê, não é nem um pouco concisa e talvez traduza somente 

outras qualidades da sua arte como Sócrates deixará a entender mais adiante, às 

vésperas da última definição. Porém, como Sócrates chegará a observar que seu 

interlocutor “parece ter esclarecido mais aproximadamente aquilo que acreditava ser a 

arte da retórica”
 165

, há de se entender que a resposta dada se encontra próxima da 

concisão almejada e que o procedimento comparativo empregado vem se revelando de 

razoável sucesso. Ademais, esta resposta aproximada (ἐγγύτατα) tem também algum 

valor: ela revela o lugar e o domínio muito próprio onde ela se efetua - no campo das 

instituições políticas. E expressa também a justificativa de Górgias para explicar por 

que a retórica consiste no maior bem para os homens: ela se fundamenta no poder de 

persuasão que exerce, sendo a causa, não só do governo sobre os outros homens, mas 

também da liberdade que se conquista ao não se submeter ao governo alheio, temas que 

serão discutidos amplamente ao longo do diálogo.  

Mas para que a resposta deixe de ser apenas aproximada e alcance enfim a 

concisão almejada, Sócrates tentará sintetizar tudo o que seu interlocutor dissera, 
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observando que, se o havia compreendido bem, ele estava a dizer que a retórica era uma 

artesã da persuasão e que toda sua atividade tinha, como principal, este fim
166

. Ao se 

expressar assim, o filósofo força o professor de retórica a definir a atividade que 

professa em função daquilo para o qual ela deveria se voltar e constituir o seu fim 

(τελευτή), dando assim uma explícita formulação teleológica ao problema da definição 

e tentando demonstrar que, para se definir e dizer o que seja uma arte, há de se 

considerar não tão somente o seu objeto e a sua atividade mas também a sua finalidade. 

Ao introduzir o tema da finalidade, Sócrates reforça a noção anteriormente colocada de 

que a excelência de uma atividade se subordina ao fato dela ter por mira o bem
167

, 

sendo esta mais uma característica fundamental do que considera uma arte legítima: 

afinal, dado que uma atividade não seja racional e não tenha por fim o bem, ela jamais 

poderá ser considerada uma arte, não passando de uma mera atividade, sendo este 

justamente o caso da retórica e de outras atividades, como passará a demonstrar ao 

longo do diálogo.  

Porém, como Sócrates perguntará na sequência da conversa se ele tinha “algo 

mais a dizer sobre o poder que a retórica tem de causar persuasão na alma dos que 

ouvem”
 168

 e como Górgias afirmará que não, pois para ele lhe parecia que o filósofo 

delimitara suficientemente a questão, pois isto era o que ela, a retórica, tinha mesmo por 

principal
169

, entenderemos que, para Górgias, a sua atividade se delimita e se esgota em 

si própria e que ela não toma nada além de si mesma como fim, estando tão voltada 

para si que aquele que a professa acaba se mostrando inclusive incapaz de compreender 

a diferença que existe entre objeto, atividade e finalidade, não tendo podido por isso 

mesmo responder com clareza ao exame empregado pelo filósofo, um exame que 

também se esforça para precisar estas diferenças e sob as quais espera definir a retórica. 

E para forçar Górgias por fim a dizer de modo conciso a quê diz respeito a atividade 

persuasiva da retórica, o filósofo dirá que não compreendera claramente que tipo de 

persuasão a retórica produz e sobre que coisa ela se exerce
170

 e para que isso viesse a 

luz de modo máximo, convocará seu interlocutor a examinar (σκοπέω) se não lhe 
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parecia justo continuar sendo interrogado
171

  – mas sendo interrogado sob um exame 

que já se mostra extremamente familiar na medida em que novamente lançará mão do 

mesmo expediente comparativo, tomando primeiro por referência a pintura e depois a 

aritmética
172

 para enfim demonstrar que ambas persuadem ao ensinar e que portanto 

não poderia lhe parecer que somente a retórica conseguisse persuadir, visto que há 

outras artes que também o fazem
173

.  

Tendo posto tudo isto, poderá por fim lhe perguntar “qual a qualidade mesma 

desta persuasão e a quê diz respeito a persuasão da qual a retórica é arte”
 174

. Ao que 

Górgias responderá, dando sua última e terceira definição formal de retórica: ela é “a 

persuasão que se exerce nos tribunais e com a massa e diz respeito ao justo e ao 

injusto”
175

. Tendo dito isto, mencionando por primeiro a persuasão que se exerce nos 

tribunais e com a massa, e por segundo o justo e o injusto, Górgias por fim definirá e 

delimitará o objeto específico da retórica: ela diz respeito ao justo e ao injusto. Tal 

delimitação inclusive será ratificada mais adiante, quando o filósofo vier a perguntar a 

Górgias se eles já não haviam dito primeiramente que os discursos da retórica dizem 

respeito, não ao par e ao ímpar, mas ao justo e ao injusto
176

. Uma delimitação que 

servirá como tema e base para todas as discussões e análises que se seguirão até o fim 

da obra e que só foi obtida em função de todo um procedimento comparativo que o 

filósofo veio empregando e que, como se vê, não cumpre um papel nem pequeno, nem 

gratuito neste diálogo. Afinal, foi através deste procedimento que se conseguiu eliminar 

as sucessivas imprecisões contidas em todas as delimitações aferidas: 

1) a primeira delimitação se debruça sobre aquilo que Górgias crê que seja o 

objeto específico da retórica; porém, como ele toma a atividade que professa 

como um objeto, torna-se necessário fazer algumas distinções que acabarão 

levando o filósofo a caracterizar a natureza da atividade própria de uma arte: ela 

há de ser racional; 

2) a segunda delimitação se debruça ainda sobre aquilo que Górgias crê que 

seja o objeto da retórica; porém, como ele crê que a sua atividade diz respeito ao 
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 PLATÃO, Górgias, 453c: “... ἵνα οὕτω προΐῃ ὡς μάλιστ᾽ ἂν ἡμῖν καταφανὲς ποιοῖ περὶ ὅτου λέγεται.  

σκόπει γὰρ εἴ σοι δοκῶ δικαίως ἀνερωτᾶν σε:”. 
172

 PLATÃO, Górgias, 453c até 454b.  
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174
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maior bem dos homens, esgotando-se e limitando-se em si mesma, não tomando 

um bem por mira, torna-se necessário caracterizar a finalidade própria de uma 

arte: ela há de ter por mira o bem; 

3) já a terceira e última delimitação enfim circunscreve o objeto próprio da 

retórica; porém, tal delimitação, como se vê, só foi obtida ao se eliminar as 

imprecisões contidas nas delimitações anteriores; delimitações que se detiveram 

em qualidades mas que, por sua vez, permitiram ao filósofo diferenciar desde já 

as artes de certas atividades que jamais poderão ser tomadas como tais, visto não 

possuírem as características que foram indicadas ao longo do procedimento 

comparativo.  

Por isso, cumpre fazer outra observação muito importante, dado que, na 

sequência do diálogo, Sócrates dirá que já desconfiava ser esta a persuasão e a quê ela 

dizia respeito, mas que Górgias não se espantasse se dentro em pouco viesse a perguntar 

sobre isto do mesmo modo, pois sobre o que parece evidente há de se perguntar e se 

perguntar, tendo perguntado para que se pudesse delimitar o discurso passo a passo.
177

 

Afinal, ao dizer isso, compreendemos novamente que, diante de definições nada 

concisas, há de se delimitar (περαίνω) e que tal delimitação é realizada passo a passo 

(ἑξῆς), sendo necessário continuar interrogando porque são justamente as perguntas que 

acabam levando o discurso a alcançar uma definição, paulatina e concatenadamente. O 

interrogatório, portanto, tem uma estratégia muito própria de realização e parece se 

constituir num método (μέθοδος) que, etimologicamente, significa através de um 

caminho (μετά + ὁδός): palavra que chama nossa atenção para a rota que se toma em 

uma investigação, como bem observa Gill
178

. Caminho ou rota, aliás, que será 

sugestivamente indicado por Platão ao fazer com que Górgias venha a dizer nesta obra 

que vai tentar delimitar (περαίνω) e revelar claramente todo o poder da retórica, já que 

Sócrates o conduzira (ὑφηγέομαι) tão belamente
179

, passando logo em seguida a se 

reportar justamente aos exemplos dos construtores navais, dos arquitetos, dos estrategos 

e de outros artesãos fornecidos pelo filósofo anteriormente, demonstrando assim que 

está adotando e seguindo o caminho e o método de delimitação e definição indicado 

pelo filósofo.  
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 PLATÃO, Górgias, 454b-c: “καὶ ἐγώ τοι ὑπώπτευον ταύτην σε λέγειν τὴν πειθὼ καὶ περὶ τούτων, ὦ 

Γοργία: ἀλλ᾽ ἵνα μὴ θαυμάζῃς ἐὰν καὶ ὀλίγον ὕστερον τοιοῦτόν τί σε ἀνέρωμαι, ὃ δοκεῖ μὲν δῆλον εἶναι, 

ἐγὼ δ᾽ ἐπανερωτῶ—ὅπερ γὰρ λέγω, τοῦ ἑξῆς ἕνεκα περαίνεσθαι τὸν λόγον ἐρωτῶ ...” 
178

 GILL, 2010,p. 172. 
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 PLATÃO, Górgias, 455d-e: “ἀλλ᾽ ἐγώ σοι πειράσομαι, ὦ Σώκρατες, σαφῶς ἀποκαλύψαι τὴν τῆς 
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Desse modo, há de se considerar que, ao interrogar – e com interrogações que 

reincidentemente estabelecem comparações – Sócrates está fazendo isto metodicamente 

e que o expediente comparativo empregado se constitui em um método. Porém, como tal 

método acaba se debruçando sobre os limites que as artes e as meras atividades 

tangenciam entre si, aquilatando suas grandezas, há de se considerar sua natureza 

propriamente geométrica. É este método comparativo que o filósofo vem empregando 

desde o início do diálogo e que será consagrado na fala analógica dos geômetras. 

E isto só é possível porque comparar é analogar. Lloyd
180

 mesmo gasta páginas 

inteiras para demostrar o papel que as comparações têm na obra dos pensadores antigos 

e o quanto elas estão na raiz do pensamento analógico. Porém, ao analisar a obra 

platônica em particular e até mesmo o diálogo Górgias, em nenhum momento observa 

que a analogia empregada pelo filósofo tem caráter geométrico, sequer matemático. 

Nussbaum
181

, por sua vez, segue a mesma linha de raciocínio posta por Lloyd, ao dizer 

que “há uma tékhne que tornou os seres humanos capazes de tomar coisas de gêneros 

bastante diferentes e compará-los com respeito a alguma propriedade na qual estão 

interessados”, mas acrescenta: “essa arte é a arte ou ciência da pesagem, contagem e 

medição”. Ela não menciona a geometria em particular e nem mesmo a relação íntima 

da comparação com a analogia, muito embora dê um caráter matemático ao ato de 

comparar.  

É o que assistimos aqui no diálogo Górgias: comparar é analogar. Mas como 

esta comparação mensura grandezas e determina os limites que certas atividades ou 

ocupações têm entre si, a analogia, aqui empregada, se revela geométrica. Seu emprego, 

portanto, tem papel fundamental no desenrolar do diálogo, mas ele sequer é suposto 

tanto por Dodds, Irwin e Burkert que não entendem a que se atribui a familiaridade com 

que Sócrates por fim empregará a expressão “igualdade geométrica”: é porque o 

filósofo já vinha geometrizando desde o início do diálogo.  

 

3.6-A concisão do diálogo, a concisão do análogo: βραχύς, διάλογος, ἀνάλογος 

 

Desde o início do diálogo, como vimos, a concisão (βραχύς) é uma exigência 
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181
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que Sócrates impõe ao seu procedimento para obter uma resposta
182

. E esta há de ser 

concisa, pois com tal concisão se consegue dizer qual a arte de Górgias e como se pode 

chamá-lo: ela, de retórica; ele, de retórico
183

. A concisão, portanto, figura desde o 

primeiro momento como uma exigência que procura delimitar o discurso até que uma 

coisa possa ser chamada e assim definida: quanto maior for a delimitação, melhor será a 

definição. É, aliás, o que se vê logo depois de Górgias ter definido concisamente o 

objeto específico da retórica, levando Sócrates a admitir que sobre o que parece 

evidente há de se perguntar e se perguntar, tendo perguntado para que se pudesse 

delimitar (περαίνω) o discurso (λόγος) passo a passo.
184

 

A concisão aparece assim como uma exigência de delimitação. Assim já a 

compreendia Olimpiodoro que, ao comparar os discursos grandes com os concisos, dirá 

que “na verdade, é espantoso abarcar muitas (πολλὰ) coisas com poucas (ὀλίγων)”
185

, 

“agraciando com poucas (ὀλίγων) respostas”
186

, deixando a entender assim o quão 

surpreendente é poder reduzir o muito ao pouco e que o discurso conciso é exatamente 

aquele que justifica sua surpresa: ele se limita a pouco, ou seja, ao menor número de 

termos possíveis. Portanto, para este comentador antigo, a concisão implica uma 

delimitação que é obtida através do uso de poucos termos, poucas palavras. Um 

discurso conciso seria, sob este ponto de vista, um discurso curto, enxuto, como 

habitualmente dizemos.  

É o que se percebe quando se considera justamente a passagem que Olimpiodoro 

estava a analisar, quando Sócrates pergunta a Górgias se ele não estaria disposto a dar 

cabo das perguntas com respostas tal como agora dialogavam, reservando para mais 

tarde os discursos extensos (μῆκος) com a qualidade que Pólo empregou, se dispondo a 

responder com concisão (βραχύς) o que lhe fosse perguntado. Górgias responde então 

que, apesar de algumas respostas necessitarem de discursos grandes (μακρός), não há 

como deixar de experimentar maior concisão (βραχύτατος), pois isto é uma das coisas 
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de que ele se vangloria, já que ninguém faz o mesmo com mais concisão (βραχύτερος) 

do que ele. Sócrates diz então que é disto que ele necessita e pede para Górgias fazer 

uma exibição da breviloquência (βραχυλογία), deixando a grandiloquência 

(μακρολογία) para mais tarde, o que Górgias confirma que irá fazer, para que o filósofo 

viesse a afirmar que não havia ouvido ninguém discursar mais concisamente 

(βραχυλογωτέρος)
187

.  

Como se vê, nesta passagem em que os interlocutores entram num acordo sobre 

o tamanho e a extensão do discurso que deverão empregar, a contraposição dos termos é 

notória e revela que a concisão é justamente o atributo que se opõe ao que é extenso 

(μῆκος) e grande (μακρός), sendo portanto sinônima daquilo que é curto e pequeno, 

vindo a caracterizar assim os discursos enxutos, aqueles que se delimitam a poucos 

termos e cuja delimitação tanto espantou Olimpiodoro.   

Já para Dodds
188

, a exigência de concisão implica também uma delimitação. 

Porém, uma delimitação que acaba levando Górgias a ver aquilo que diz respeito 

especificamente à retórica dentre todas as artes exemplificadas: afinal, quando Górgias 

dá sua primeira definição formal de retórica, dizendo que ela “diz respeito a 

discursos”
189

, tal descrição se mostra ainda muito “ampla” para este comentador, visto 

que ela se aplica também a outras artes como o próprio Sócrates irá demonstrar. O 

mesmo ocorre, aliás, com as definições subsequentes que Górgias irá fornecer: quando 

ele afirma por uma segunda vez que a retórica “diz respeito à maior das atividades 

humanas e à mais excelente”
190

, o filósofo precisa demonstrar  que outras artes também 

creem que procedem deste modo. E antes de alcançar a definição concisa do objeto 

próprio da retórica e em razão de ter dito que sua arte diz respeito “ao ato de persuadir, 

por meio do discurso, os juízes no tribunal, os senadores no conselho, os cidadãos nas 

assembléias ou em toda outra reunião que seja uma reunião política”
 191

, o filósofo 

tentará sintetizar tudo que este interlocutor dissera, observando que ele parecia ter 
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esclarecido mais aproximadamente aquilo que acreditava ser a arte da retórica mas que, 

se o compreendera bem, ele estava a dizer que a retórica era uma artesã da persuasão  e 

que toda sua atividade tinha, como principal, este fim.
192

 

Percebe-se assim que, se a exigência de concisão, sob a perspectiva de 

Olimpiodoro, implica somente reduzir o discurso a poucos elementos, tornando-o 

enxuto, já sob a perspectiva deste comentador moderno tal exigência permite que se 

passe de um discurso mais amplo e genérico para outro que é mais específico, 

traduzindo de modo conciso justamente aquilo que é próprio da coisa que se pretende 

definir. Sob este ponto de vista, um discurso conciso seria aquele que se reduz na 

medida em que traduz as características próprias e essenciais da coisa que se pretende 

definir. Um discurso desta natureza seria aquele que talvez pudéssemos chamar de 

essencial, de modo que uma definição não seria outra coisa senão isso: um discurso que 

traduz e diz aquilo que uma coisa propriamente é. Assim já a compreendia Aristóteles, 

para quem “uma definição é um discurso que designa o que uma coisa é”
193

.  

E talvez não possa ser mesmo de outro modo. Afinal, uma definição não pode 

ser feita por quaisquer termos, por mínimos que sejam: tais termos devem ser capazes 

de traduzir aquilo que a coisa é. A concisão, portanto, não pode implicar somente uma 

delimitação feita com poucas palavras: ela tem que se delimitar ao essencial, àquilo que 

é próprio da coisa que se pretende definir; senão, não temos uma boa definição. Como 

Irwin
194

 observa e como vimos anteriormente, a busca de Sócrates por uma definição 

implica dizer o que uma coisa propriamente é, sendo para isso necessário se reportar a 

uma propriedade sua que seja ao mesmo tempo fundamental e explicativa: fundamental 

na medida em que abarca todos os seus casos e explicativa na medida em que explica 

todas as outras propriedades suas. A concisão, portanto, exige que se delimite e reduza o 

discurso àquilo que é próprio da coisa e que por fim irá defini-la, vindo a caracterizar o 

procedimento que desde o início do diálogo o filósofo impõe a cada resposta dada. Com 

tal procedimento, ele espera vir a alcançar no fim uma definição concisa, reduzindo 

assim tudo o que foi conversado anteriormente com o interlocutor a um mínimo 

essencial. 

A concisão está presente assim na última resposta dada e traduz aquilo que 
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 PLATÃO, Górgias, 452e-453a: “Νῦν μοι δοκεῖς δηλῶσαι, ὦ Γοργία, ἐγγύτατα τὴν ῥητορικὴν ἥντινα 

τέχνην ἡγῇ εἶναι, καὶ εἴ τι ἐγὼ συνίημι, λέγεις ὅτι πειθοῦς δημιουργός ἐστιν ἡ ῥητορική, καὶ ἡ πρα-

γματεία αὐτῆς ἅπασα καὶ τὸ κεφάλαιον εἰς τοῦτο τελευτᾷ·”  
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 ARISTÓTELES, Tópicos, 101b38: “ἔστι δ' ὅρος μὲν λόγος ὁ τὸ τί ἦν εἶναι σημαίνων...”. 
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 IRWIN, 1995, pp. 112-113. 
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Górgias acredita que a retórica tem de mais específico, sendo alcançada por uma 

delimitação que se subordina fundamentalmente àquilo que uma coisa tem de mais 

próprio e essencial, como Dodds e Irwin observam. Todavia, apesar da concisão vir a 

caracterizar mais apropriadamente o resultado final que se obtém através de um 

procedimento, há de se observar que ela caracteriza também suas etapas anteriores, 

garantindo assim sua consecução. E, de fato, as etapas anteriores deste procedimento 

são compostas por perguntas e respostas elaboradas com poucos termos – com 

concisão, como havia dito Olimpiodoro. Tal concisão de termos é quem acaba por 

indicar desde o início que o interlocutor terá de proceder inevitavelmente a uma redução 

do próprio discurso, estando por isso presente em algumas perguntas e sínteses que o 

filósofo elabora, bem como em algumas respostas dadas pelo seu interlocutor, sejam na 

forma de um simples sim ou não, sejam na forma de frases que expressam concordância 

ou discordância em relação ao que foi dito.   

É, aliás, o que se pode ver desde o no início do diálogo, quando Sócrates 

pergunta a Górgias: “de que você deve ser chamado e qual a arte de que tem 

conhecimento?”, ao que Górgias responde de forma concisa: “de retórica, oh Sócrates”. 

O filósofo então lhe endereça uma pergunta menor e mais concisa, para que ele 

complete a pergunta anterior: “então deve-se chamar-te de retórico?”. Pergunta que, no 

entanto, é respondida quase concisamente, já que seu interlocutor se estende, 

acrescentando algumas observações que parecem mais apêndices: “e de bom retórico, 

oh Sócrates, se deseja me chamar ‘do que de fato me gabo’, como disse Homero”
 195

. 

Tal procedimento é o que se repete e se reafirma através das perguntas e respostas que 

se sucedem ao longo do diálogo, quando o filósofo volta a tomar as artes como 

exemplos – exemplos que, cabe lembrar, ajudam ao interlocutor a delimitar suas 

respostas. Sócrates pergunta: “ocorre à retórica dizer respeito de que coisas? Por 

exemplo, a tecelagem diz respeito à manufatura de roupas, não diz?”. Comparação com 

que o professor de retórica concorda, já que responde de forma concisa com um simples 

“sim”, dando oportunidade para Sócrates seguir mais adiante com outro exemplo 

expresso de modo conciso: “e a música não diz respeito à composição de melodias?”. 

Pergunta que Górgias responde novamente com um conciso “sim”, a ponto de o filósofo 

exclamar: “por Hera, Górgias! Tuas respostas me agradam, pois responde de um modo 
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 PLATÃO, Górgias, 449a: “μᾶλλον δέ, ὦ Γοργία, αὐτὸς ἡμῖν εἰπὲ τίνα σε χρὴ καλεῖν ὡς τίνος 

ἐπιστήμονα τέχνης./ Τῆς ῥητορικῆς, ὦ Σώκρατες./Ῥήτορα ἄρα χρή σε καλεῖν;/Ἀγαθόν γε, ὦ Σώκρατες, εἰ 

δὴ ὅ γε εὔχομαι εἶναι, ὡς ἔφη Ὅμηρος, βούλει με καλεῖν.” 
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muito conciso.”
196

 

Mas além da concisão caracterizar algumas perguntas e respostas ao longo do 

diálogo, ela caracteriza também algumas sínteses que o filósofo elabora a meio caminho 

e que passam a servir como um exemplo a ser seguido e tomado pelo seu interlocutor 

para alcançar a concisão final. Como vimos, depois de Górgias ter dito que a retórica 

diz respeito “ao ato de persuadir, por meio do discurso, os juízes no tribunal, os 

senadores no conselho, os cidadãos nas assembléias ou em toda outra reunião que seja 

uma reunião política”
197

, acrescentando logo em seguida que “com tal tipo de poder, 

fará escravo o médico e escravizará o ginasta, tornando-se manifesto para os outros que 

o financista acumula riquezas não para si, mas para aquele que tem o poder de falar e 

persuadir a multidão”
 198

, o filósofo dirá  que  ele parecia ter esclarecido mais 

aproximadamente aquilo que acreditava ser a arte da retórica mas que, se o 

compreendera bem, ele estava a dizer que a retórica era uma artesã da persuasão  e que 

toda sua atividade tinha, como principal, este fim
199

. Ao se expressar assim, 

empregando o advérbio próximo no grau superlativo (ἐγγύτατος), o filósofo admite que 

a resposta dada se aproxima da definição concisa que espera obter – proximidade que no 

entanto poderá ser mais estreitada se o seu interlocutor vier a proceder tal como ele 

próprio procedeu ao reduzir todo o discurso anterior a uma expressão mais sintética que 

inclusive passa a servir de exemplo para o interlocutor se expressar do modo mais 

conciso possível. É o que se percebe pela resposta dada por Górgias ao afirmar que lhe 

parecia que Sócrates definira (ὁρίζω) suficiententemente (ἱκανός), pois isto era o que 

ela, a retórica, tinha mesmo por principal.
200

 Ao se expressar assim, o professor de 

retórica concorda com a síntese que o filósofo fez sobre o que ele próprio havia dito 

anteriormente, indicando que ela conseguiu definir suficientemente o que pretendiam.  

Entretanto, nem sempre o interlocutor concorda com o que filósofo diz e tal 

discordância será expressa também de forma concisa, seja na forma de um simples não 
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 PLATÃO, Górgias, 449d: “...ἡ ῥητορικὴ περὶ τί τῶν ὄντων τυγχάνει οὖσα; ὥσπερ ἡ ὑφαντικὴ περὶ τὴν 

τῶν ἱματίων ἐργασίαν· ἦ γάρ;/Ναί./Οὐκοῦν καὶ ἡ μουσικὴ περὶ τὴν τῶν μελῶν ποίησιν;/Ναί./Νὴ τὴν 

Ἥραν, ὦ Γοργία, ἄγαμαί γε τὰς ἀποκρίσεις, ὅτι ἀποκρίνῃ ὡς οἷόν τε διὰ βραχυτάτων.” 
197

 PLATÃO, Górgias, 452e. 
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 PLATÃO, Górgias, 452e: “καίτοι ἐν ταύτῃ τῇ δυνάμει δοῦλον μὲν ἕξεις τὸν ἰατρόν, δοῦλον δὲ τὸν 

παιδοτρίβην· ὁ δὲ χρηματιστὴς οὗτος ἄλλῳ ἀναφανήσεται χρηματιζόμενος καὶ οὐχ αὑτῷ, ἀλλὰ σοὶ τῷ 

δυναμένῳ λέγειν καὶ πείθειν τὰ πλήθη.” 
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 PLATÃO, Górgias, 452e e 453a: “νῦν μοι δοκεῖς δηλῶσαι, ὦ Γοργία, ἐγγύτατα τὴν ῥητορικὴν ἥντινα 

τέχνην ἡγῇ εἶναι, καὶ εἴ τι ἐγὼ συνίημι, λέγεις ὅτι πειθοῦς δημιουργός ἐστιν ἡ ῥητορική, καὶ ἡ πρα-

γματεία αὐτῆς ἅπασα καὶ τὸ κεφάλαιον εἰς τοῦτο τελευτᾷ·”. 
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 PLATÃO, Górgias, 453a: “...ὦ Σώκρατες, ἀλλά μοι δοκεῖς ἱκανῶς ὁρίζεσθαι· ἔστιν γὰρ τοῦτο τὸ 

κεφάλαιον αὐτῆς.”  
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ou através de uma curta expressão que indica negação. É o que vemos acontecer quando 

Sócrates decide saber a respeito de quê o indivíduo considerado melhor terá que ficar 

com mais, retomando os exemplos das artes para que o seu interlocutor pudesse 

delimitar suas próprias respostas a ponto de alcançar maior concisão. Nesta passagem 

do diálogo
201

, Sócrates pergunta a Cálicles: “de um modo ou de outro, você não disse 

que o mais entendido é melhor? Afirmaste ou não?”. Neste momento, Cálicles 

concorda, dizendo concisamente: “da minha parte, sim”. Porém, na sequência do 

diálogo, quando Sócrates pergunta se ele não havia afirmado que é necessário ao melhor 

ter mais, Cálicles nega concisamente e se reexplica, dizendo: “não de comida, nem de 

bebidas”. O filósofo então insiste em manter seus exemplos, na expectativa de que seu 

interlocutor viesse a dizer, de modo conciso, a respeito de quê o homem considerado 

melhor deve ter mais. Ele pergunta: “mas então de roupas, já que é necessário ao maior 

tecelão ter a maior roupa e andar vestido com as mais variadas e as mais belas?”. 

Cálicles, porém, nega mais uma vez de forma concisa e enfática o exemplo que o 

filósofo reiterou ao dizer: “que roupa o quê!”. Sócrates, no entanto, não abandona seu 

procedimento e insiste em levar o seu interlocutor por este caminho até alcançar a 

definição desejada, dizendo: “mas então de sapatos, pois é claro que o mais entendido e 

melhor tenha mais. E assim o sapateiro necessita dos maiores sapatos e caminha calçado 

com os mais variados”. Contudo, por mais uma vez, seu interlocutor resiste e nega 

concisamente o exemplo proposto pelo filósofo ao dizer “que sapato o quê, dizes 

besteiras!”, obrigando-o a empregar outro exemplo de arte - agora a do lavrador com 

suas sementes - para que Cálicles viesse pelo menos a dizer, de forma concisa e bem 

definida, quem é afinal o indivíduo por ele considerado melhor: os que entendem das 

atividades públicas e têm um modo próprio de bem administrá-las
202

.  

Vemos assim que a concisão, apesar de caracterizar o resultado final que se 

obtém através deste procedimento comparativo, caracteriza também suas etapas 

anteriores que são compostas de algumas perguntas e respostas concisas, vindo a 

constituir os passos com que o diálogo propriamente caminha, o próprio ato de dialogar. 

Como diz Kahn, “Sócrates foi o mestre da arte da conversação filosófica por pergunta e 
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 PLATÃO, Górgias, 490d-e: “Πότερον οὐ τὸν φρονιμώτερον βελτίω λέγεις; φάθι ἢ μή./Ἔγωγε./Ἀλλ' 
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φλυαρεῖς ἔχων.” 
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 PLATÃO, Górgias, 490e à 491b: “...ἀλλ' οἳ ἂν εἰς τὰ τῆς πόλεως πράγματα φρόνιμοι ὦσιν, ὅντινα ἂν 

τρόπον εὖ οἰκοῖτο...”. 
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resposta, como ilustrado nos diálogos”
203

. Dixsaut subscreve tal comentário: “o espaço 

platônico do διαλέγεσθαι é aquele dinâmico do perguntar e responder”
204

, acrescentando 

que ele virá a se transformar na dialética tal como apresentada na República.  

Olimpiodoro mesmo já havia deixado entender situação semelhante ao analisar 

especificamente o diálogo Górgias e dizer que, nele, “algumas perguntas são dialéticas 

e têm somente um sim ou não como resposta”
 205

. Kahn e Benson
206

 serão, no entanto, 

mais cautelosos do que Dixsaut e Olimpiodoro ao atribuir às perguntas e respostas deste 

diálogo um caráter eminentemente dialético, já que o ato de dialogar não é apresentado 

aqui com toda a especificidade técnica com que a dialética será caracterizada na 

República, vindo a constituir somente o modo muito próprio como o filósofo emprega o 

discurso por oposição ao modo como o retórico o emprega e que são inicialmente 

distinguidos por sua extensão, caracterizados respectivamente por sua breviloquência e 

por sua grandiloquência.  De fato, é o que vemos ocorrer quando Sócrates admite que 

“é evidente, pelo que Pólo falou, que ele tem se dedicado mais à chamada retórica do 

que a dialogar (διαλέγεσθαι)”
207

, tal quando pergunta a Górgias se ele “não estaria 

disposto a dar cabo das perguntas com respostas tal como agora dialogavam 

(διαλεγόμεθα), reservando para mais tarde os discursos extensos com a qualidade que 

Pólo empregou, se dispondo a responder com concisão o que lhe fosse perguntado”
208

, 

solicitando-o na sequência a fazer “uma exibição da breviloquência (βραχυλογίας), 

deixando a grandiloquência (μακρολογίας) para mais tarde”
209

.  

Contudo, por mais que o ato de dialogar não tenha aqui toda a especificidade 

técnica com que a dialética será caracterizada na República, há de se observar que isto 

não significa que ele não tenha qualquer tipo de atributo técnico. Aliás, é exatamente o 

contrário: ele possui atributos altamente técnicos, mesmo não tendo sido explicitados 

formalmente por Sócrates. Afinal, como vimos, é esta mesma breviloquência ou 

concisão que ele impõe às suas perguntas para que, de passo a passo (ἑξῆς), se possa 
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 OLYMPIODORUS, Commentary on Plato’s Gorgias, 3.11, 1-2: “ῶν ἐρωτήσεων αἱ μέν εἰσι 
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 PLATÃO, Górgias, 449b: “Ἆρ' οὖν ἐθελήσαις ἄν, ὦ Γοργία, ὥσπερ νῦν διαλεγόμεθα, διατελέσαι τὸ 
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 PLATÃO, Górgias, 449c: “Τούτου μὴν δεῖ, ὦ Γοργία· καί μοι ἐπίδειξιν αὐτοῦ τούτου ποίησαι, τῆς 

βραχυλογίας, μακρολογίας δὲ εἰς αὖθις.” 
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delimitar o discurso
210

 a ponto de alcançar uma definição. E tais perguntas sempre 

tomam uma arte como um exemplo a ser seguido: procedimento que, cabe lembrar, 

Górgias chega a adotar, dizendo que fora conduzido (ὑφηγέομαι) belamente
211

 - o que 

indica o quão metódico este procedimento é. Ademais, tal procedimento é 

singularmente geométrico: ele sempre compara uma arte com outra arte, com o 

propósito de demonstrar o quanto elas são iguais ou não em ordem de grandeza até vir a 

estabelecer uma analogia que, por sua vez, revela os limites que elas tangenciam e 

compartilham entre si e que contribuem para uma definição: afinal, depois de ter 

consagrado a analogia entre as artes terapêuticas da medicina e a justiça, o filósofo 

poderá dizer por fim que “a justiça nos faz mais prudentes e justos, pois surge como a 

medicina da maldade”
 212

. Tais atributos demonstram suficientemente o quanto o ato de 

dialogar, descrito nesta obra, se desenvolve atendendo a exigências bastantes técnicas.  

Na realidade, Kahn e Benson chegam até a reconhecer que há alguma 

característica técnica no ato de dialogar tal como apresentado no Górgias; porém, esta 

aparece e fica minimizada em razão de tomarem por referência a dialética na República.  

Benson
213

 diz que, por duas vezes no Górgias, Sócrates parece estar fazendo um 

contraste “quase técnico” entre o διαλέγεσθαι e a retórica; contraste que parece não ser 

mais do que uma preferência por uma questão e por respostas curtas ao invés de longas 

exposições de proeza filosófica e que parece só se mostrar altamente técnico na 

República, quando o filósofo compara o poder do diálogo com um método empregado 

pelos matemáticos que se utiliza de noções bastante especializadas. Já Kahn
214

 observa 

que a passagem em que Sócrates e Górgias concordam em dialogar concisamente é 

marcadamente técnica; contudo, em relação à passagem em que o filósofo afirma que 

Pólo “tem se dedicado mais à chamada retórica do que a dialogar”
215

, salienta que ela 

“parece ser o único exemplo, antes da Républica, onde o termo διαλέγεσθαι ou seus 

cognatos estão diretamente conectados à busca de uma definição” e onde poderíamos 

ver assim algum indício de que o procedimento aqui empregado é tão técnico quanto 

àquele atribuído à dialética na República. 
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Irwin
216

, por sua vez, chega a observar que o termo διαλέγεσθαι é muito pouco 

especializado para ter uma tradução precisa, uma vez que ele tem um alcance muito 

geral, podendo por isso mesmo ser traduzido como conversação ou discussão. Contudo, 

acrescenta acertadamente que o termo tem um uso bastante especializado em Górgias, 

pois se refere a um tipo de discussão que segue regras bastante definidas por Sócrates e 

que não são válidas para qualquer tipo de conversa, dentre as quais a exigência de se 

dizer o que uma coisa é e que, como vimos, leva o professor de retórica a buscar e 

encontrar uma definição concisa sobre aquilo que diz respeito a sua arte, passo a passo 

e por condução. Robinson, aliás, chega a lembrar que um método consiste exatamente 

nisso: “o método ocorre só na busca e a busca só por meio do método”
217

. No entanto, 

não faz tal observação sem acrescentar mais adiante que o procedimento baseado em 

“pergunta-e-resposta é essencial para a descoberta filosófica”
218

, já que as perguntas são 

feitas justamente pelo filósofo e não pelo seu interlocutor, servindo-lhe assim de guia. E 

isto ocorre porque os parceiros neste empreendimento não são idênticos em função: um 

lidera e outro segue; o líder questiona e o seguidor responde – exceto ou pelo menos em 

certa medida nos casos em que um homem desempenha ambos papéis de uma única 

vez, indicando justamente como exemplo deste caso uma passagem de Górgias
219

.  

Nesta passagem, em que Cálicles resiste em concordar com as conclusões a que 

fora levado, ele pergunta a Sócrates: “você mesmo não pode percorrer o discurso, tanto 

falando por si mesmo quanto respondendo por si mesmo?”
220

. Sócrates faz então alguns 

comentários e atende ao pedido do seu interlocutor, executando exatamente o que ele 

havia pedido. Ele diz: “Escuta então o discurso que é revisado desde a origem. O prazer 

e o bem são a mesma coisa? Não são idênticos, como eu e Cálicles concordamos. Dos 

dois, é o prazer realizado por causa do bem ou o bem por causa do prazer? O prazer por 

causa do bem. E o prazer não é isto cuja presença nos dá prazer, e o bem não é isto cuja 

presença nos faz bons? Totalmente. Mas não somos bons, nós e todas as outras coisas 

que são boas, pela presença de alguma excelência? É o que me parece necessário, oh 

Cálicles.”
221
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Tal passagem, sem sombra de dúvida, levanta questões importantes sobre um 

diálogo realizado entre duas pessoas e um diálogo que uma pessoa trava consigo 

própria, sobretudo porque o primeiro tem um cunho iminentemente social e o segundo, 

individual, sendo o segundo o recurso de que o filósofo se viu forçado a lançar mão para 

chegar a alguma conclusão em função de tudo o que fora perguntado e respondido 

anteriormente e para levar o seu interlocutor a reconhecê-la e admiti-la, mesmo que a 

contragosto. Contudo, desta passagem indicada por Robinson, gostaria de me apropriar 

particularmente do modo como o diálogo foi representado, sobretudo porque a 

etimologia do termo grego διάλογος implica o fato de que o discurso, o λόγος, tanto se 

divide quanto é atravessado de um lado a outro - movimentos expressos pela preposição 

διά, como esclarece Chantraine
222

 e que se encontram devidamente representados nesta 

passagem.  

Nesta passagem, Cálicles solicita o filósofo a percorrer (διέρχομαι) todo o 

discurso (λόγος), tanto falando quanto respondendo por si mesmo, tal como os dois 

vinham fazendo juntos anteriormente: em um diálogo composto por perguntas e 

respostas concisas. Sob esta condição, percebe-se que ato de dialogar consiste em um 

movimento que percorre e atravessa todo um discurso que parte de uma pergunta e 

alcança uma resposta que, por sua vez, gera outra pergunta que leva à outra resposta e 

assim sucessivamente, demarcando todo um compasso que divide o próprio discurso em 

perguntas e respostas concisas. Noção, aliás, que se reitera na passagem seguinte, 

quando o filósofo atende à solicitação do seu interlocutor, pedindo para que ele ouvisse 

o discurso (λόγος) que vai ser revisado (ἀναλαμβάνω) desde a origem (ἀρχή), passando 

a recapitular e a resumir justamente em seguida as perguntas e respostas anteriormente 

formuladas. Sob esta condição, percebe-se que o diálogo compõe um discurso que tem 

uma origem e um fim: ele se origina com uma pergunta e conclui-se com uma resposta, 

ressurgindo até mesmo a cada pergunta feita e a cada resposta dada, visto que se 

manifesta reincidentemente através de cada pergunta que procura se concluir com uma 

resposta que lhe satisfaça. Contudo, como o discurso volta pra trás, procurando revisar 

tudo o que foi conversado ao longo das perguntas e respostas anteriores, há de se 

compreender também que o diálogo consiste em movimento cruzado que, depois de ter 

ido inicialmente de cá para lá, retorna de lá pra cá, buscando relembrar e sintetizar tudo 

                                                                                                                                                                          
παραγενομένου ἡδόμεθα, ἀγαθὸν δὲ οὗ παρόντος ἀγαθοί ἐσμεν; Πάνυ γε. Ἀλλὰ μὴν ἀγαθοί γέ ἐσμεν καὶ 

ἡμεῖς καὶ τἆλλα πάντα ὅσ' ἀγαθά ἐστιν, ἀρετῆς τινος παραγενομένης;Ἔμοιγε δοκεῖ ἀναγκαῖον εἶναι, ὦ 
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o que foi a cada passo admitido e atando assim a origem à conclusão, mostrando que o 

λόγος se completa e se realiza na medida em que atravessa as partes que o constituem. 

Neste sentido, entende-se que o ato de dialogar compõe-se de um λόγος que se encontra 

dividido entre a pergunta do inquiridor e a resposta do interlocutor e que, por sua vez, é 

levado de cá para lá e de lá pra cá, entrecruzando o que cada um diz e dando um curso 

muito próprio ao que se diz, já que as perguntas e respostas concisas de que se compõe 

o diálogo constituem propriamente os passos com que o λόγος avança e caminha até 

alcançar uma definição e, mais adiante, a fala dos geômetras - à qual o filósofo atribui 

também concisão.  

Afinal, antes de Sócrates demonstrar resumidamente tudo o que dissera através 

de uma fórmula analógica, ele observará: “para não discursar de modo prolixo 

(μακρολογῶ), quero falar como os geômetras, pois a partir de agora talvez possa 

acompanhar.”
223

 Ao se expressar assim, entendemos que o filósofo veio discursando de 

modo prolixo ou grandiloquente – prolixidade ou grandiloquência pela qual inclusive 

virá a se desculpar ao encerrar sua fala geométrica, dizendo que “talvez não seja um 

procedimento descabido, não ter te permitido falar através de grandes discursos 

(μακροὺς λόγους), quando eu mesmo me estendi em discursos longos (συχνὸν λόγον). 

Mas veja se não tenho uma desculpa de valor: quando falei com concisão (βραχέα), não 

me compreendeu.”
224

 Ao introduzir e encerrar a fala típica dos geômetras deste modo, 

conseguimos compreender que ela é concisa por não ter justamente o atributo a que se 

opõe, uma longa extensão, tal como Olimpiodoro já havia deixado entender o que é a 

concisão ao analisar a passagem desta obra em que o discurso grande se antepõe ao 

conciso
225

 e que, como vimos, é aquele que se limita ao menor número de termos. 

Bicudo muito provavelmente subscreveria tal interpretação: ao comentar sua 

tradução dos Elementos de Euclides, observa que a prática deste matemático contempla 

com frequência a concisão, pois ao invés de ele dizer  “o quadrado sobre a AB” ao se 

referir ao quadrado que tem por lado a reta AB, diz, na maioria das vezes, “o sobre a 

AB”, de modo que a concisão implica claramente um  “encurtamento das 

expressões”
226

. E para fundamentar sua posição, este tradutor se utiliza de uma 
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passagem em que Proclo comenta a obra do matemático: “é preciso a tal obra 

desembaraçar-se de todo o supérfluo, pois isso é um obstáculo à instrução... Muita 

preocupação deve ter sido efetivada relativa às clarezas e, ao mesmo tempo, às 

concisões (συντομίας), pois os contrários destas turvam nossa inteligência”
227

. No 

entanto, como se vê, o termo grego no qual Bicudo baseia sua interpretação é συντομία. 

Porém, ele pode ser tomado como um sinônimo de concisão, já que deriva do verbo 

συντέμνω que indica o ato de cortar em pequenos pedaços e reduzir, abreviar o 

tamanho, mas que Platão não emprega em Górgias, nem mesmo para se referir à 

concisão do discurso. No entanto, o filósofo emprega tal verbo em seu diálogo 

Protágoras para se referir justamente ao diálogo conciso, na passagem em que Sócrates 

pede ao interlocutor para reduzir (συντέμνω) as respostas, tornando-as mais concisas 

(βραχύτερος)
228

: um indício expressivo de que o discurso que possui tal atributo é 

aquele que se reduz a poucos termos. Proclo mesmo emprega o termo βραχύς para se 

referir a um discurso desta natureza ao propor aos leitores que “revisassem, por agora, 

com concisão (βραχὺ) os discursos sobre teoremas e problemas e como eles próprios se 

diferenciam”
229

. 

Contudo, este comentador antigo também emprega este termo num âmbito 

exclusivamente matemático ao se reportar ao conhecimento da geometria, 

estereometria, aritmética e astronomia: “é difícil, para cada conhecimento, escolher e 

arranjar os elementos de acordo com uma direção, já que uns conduzem ao todo 

enquanto outros deste retornam. E há os que operam com muitos e com poder de juntar-

se; outros, com poucos. Há os que empregam demonstrações mais concisas 

(βραχυτέραις); outros estendem suas teorias em uma extensão ilimitada.”
230

  Sob a 

perspectiva deste comentador da obra euclidiana, vemos que certos conhecimentos 

matemáticos possuem mais concisão (βραχύτερος) quando não estendem (ἐκτείνω) suas 

teorias e suas demonstrações em uma extensão (μῆκος) ilimitada (ἀπέραντος), ou seja, 

                                                           
227

PROCLUS, A Commentary on the First Book of Euclid’s Elements, 73.25 a 74.5: “δεῖ δὲ τὴν τοιαύτην 

πραγματείαν πᾶν μὲν ἀπεσκευάσθαι τὸ περιττόν – ἐμπόδιον γὰρ τοῦτο πρὸς τὴν μάθησιν.... σαφηνείας δ' 

ἅμα καὶ συντομίας πολλὴν πεποιῆσθαι πρόνοιαν – τὰ γὰρ ἐναντία τούτων ἐπιθολοῖ τὴν διάνοιαν ἡμῶν...”. 

Tradução: Irineu Bicudo, 2009. 
228

 PLATÃO, Protágoras, 334d4-5: “...σύντεμνέ μοι τὰς ἀποκρίσεις καὶ βραχυτέρας ποίει,”. 
229

 PROCLUS, A Commentary on the First Book of Euclid’s Elements, 200, 6-8: “νυνὶ δὲ ἀναλαβόντες ἐπὶ 

βραχὺ τὸν τῶν θεωρημάτων καὶ προβλημάτων λόγον καὶ περὶ τῆς διαφορᾶς αὐτῶν...”.  
230

 PROCLUS, A Commentary on the First Book of Euclid’s Elements,73.15-22: “Ἔστι δὲ τοῦτο χαλεπὸν 

καὶ τὸ ἐκλέξασθαι καὶ τάξαι κατὰ τρόπον τὰ στοιχεῖα καθ' ἑκάστην ἐπιστήμην, ἀφ' ὧν τὰ ἄλλα προάγεται 

πάντα καὶ εἰς ἃ τὰ ἄλλα ἀναλύεται. καὶ τῶν ἐπιχειρησάντων οἱ μὲν πλείω, οἱ δὲ ἐλάττω συναγαγεῖν 

ἠδυνήθησαν, καὶ οἱ μὲν βραχυτέραις ἀποδείξεσιν ἐχρήσαντο, οἱ δὲ εἰς μῆκος ἀπέραντον ἐξέτειναν τὴν 

θεωρίαν...”.  



101 
 

quando são curtos, compostos com poucos termos.  

Vemos assim que a concisão típica da fala dos geômetras caracteriza uma 

demonstração feita com poucos termos. E de fato ela o é: ao dizer, justamente na 

sequência, que “a indumentária está para a ginástica como a sofística está para a 

legislação e a culinária para a medicina como a retórica para a justiça”
231

, percebe-se 

que a demonstração feita constitui-se de termos que se reduzem à nomenclatura de 

certas artes, já que não há qualquer tipo de discurso ao longo da sua sintaxe que 

explique a natureza da relação existente entre elas. Contudo, como algumas destas artes 

já haviam sido tomadas anteriormente como exemplo ao serem comparadas com a 

retórica - a saber, a medicina e a ginástica
232

 - e como estas passam a fazer parte desta 

fórmula analógica com que toda esta comparação por fim se estrutura e se consagra, há 

de se entender que a analogia acaba por resumir – de maneira bastante concisa – tudo o 

que foi discutido longamente desde o início do diálogo, quando já se procurava 

aquilatar suas grandezas, bem como os limites que elas tangenciam entre si. Neste 

sentido, percebe-se que a concisão, característica da demonstração propriamente 

analógica dos geômetras, não se refere somente aos poucos termos de que ela é 

constituída, já que a analogia formulada passa a sintetizar e traduzir também todas as 

relações que se dão entre estes. A concisão, portanto, atribuída à fala analógica dos 

geômetras se refere substancialmente ao que aqui vou chamar de condição estrutural, já 

que ela não caracteriza somente as suas partes, mas também um todo que abarca e 

delimita um certo número de termos e como estes acabam por se relacionar.  

Termos e relações, aliás, que já se encontram expressos no sentido próprio da 

palavra ἀναλογία, sobretudo se considerarmos que ela foi definida por Aristóteles como 

“uma igualdade de razões”
233

, por Euclides como “grandezas que tem a mesma 

razão”
234

 e por Theon de Smirna como “a maior semelhança e identidade de razões”
235

, 

demonstrando o sentido profundamente matemático da palavra e que ela já era 

entendida como proporção, onde se percebe claramente a relação que se dá entre 
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termos – mas uma relação, como se vê, de natureza racional, estabelecida por um 

λόγος, tal como se sucede na “teoria das médias” elaborada pelo filósofo-matemático 

Arquitas que vimos em capítulo anterior. Neste fragmento, cabe recordar, Arquitas diz 

que a média é aritmética “quando três termos se excedem por uma razão (ἀνὰ λόγον) de 

tal modo: o primeiro excede o segundo como esse segundo excede o terceiro. Nessa 

proporção (ἀναλογίᾳ), ocorre que o intervalo dos maiores termos seja menor e o do 

menores, maior”
236

. Fragmento onde a palavra ἀναλογία aparece denotada pela 

expressão ἀνὰ λόγον, indicando explicitamente o que se entendia por analogia: a razão 

que certos termos estabelecem entre si quando são relacionados, sendo todos 

evidenciados – termos e razão – simultaneamente e em conjunto de maneira bastante 

concisa. 

Do ponto visto etimológico, é possível chegar também à mesma conclusão, já 

que o prefixo ἀνά implica um movimento de completude, como indica o verbo 

ἀνακρίνω (examinar profunda e completamente), usado como exemplo por Liddell e 

Scott
237

 em seu dicionário. Chantraine
238

 também lembra que este prefixo implica uma 

noção de completude, tal como ocorre em ἀνάμεστος (completamente cheio), ἀνάπλεος 

(quase cheio) e ἀνάπηρος (muito ferido). Contudo, se considerarmos, como Liddell e 

Scott fazem, os movimentos de repetição e de retorno que este prefixo implica, tal 

como ocorre respectivamente nos verbos ἀναβλαστάνω (crescer ou surgir 

gradualmente), ἀναγινώσκω (reconhecer) e ἀναχωρέω (voltar-se, retirar-se, reverter) e 

se atentarmos para o seu sentido acentuadamente ascensional que por várias vezes 

Chantreine observa e que acaba por indicar como uma coisa se coloca sobre a outra, tal 

como ocorre na expressão ἀνὰ ὤμῳ, (sobre o ombro) e se aplicarmos todos estes 

movimentos ao termo λόγος, poderíamos supor o movimento de um discurso que se 

volta sobre si mesmo de modo completo e que acaba demarcando intervalos - uma 

razão com que o próprio λόγος se manifesta. Tal sentido, aliás, fica mais claro se 

considerarmos sobretudo o significado propriamente distributivo desta preposição como 

estes dois autores salientam, tal como ocorre na expressão ἀνὰ πᾶσαν ἡμέραν (dia a dia) 

e ἀνὰ ἑκατὸν ἄνδρας (a cada cem homens) que denotam uma proporção, onde as 

relações existentes entre os termos e sua razão se estruturam e se tornam evidentes por 
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completo.   

Mas se a concisão atribuída à fala dos geômetras se refere a uma condição 

propriamente estrutural, há de se pensar que a concisão atribuída às perguntas e 

respostas de que se compõe o diálogo se refere a uma condição que é de natureza 

processual, já que através de algumas perguntas e respostas concisas o diálogo caminha 

passo a passo e avança até alcançar, por fim, uma definição concisa. Mccabe mesmo 

deixa a entender isso ao observar que este “procedimento implica um processo contínuo 

que avança em virtude de algum tipo de contraste entre dois pontos de vista, entre a 

asserção e a negação, fornecendo sua própria dinâmica.”
239

 Neste sentido, percebe-se 

que a concisão característica da fala dos geômetras é de ordem estrutural, enquanto a 

concisão característica do diálogo é de ordem processual - um processo onde o próprio 

λόγος avança na forma do διάλογος e por fim se estrutura sob a forma do que é 

ἀνάλογος. 

E isto só é possível porque a forma propriamente dialógica do λόγος é 

diacrônica: afinal, ele procura aquilatar, em dois tempos distintos e sucessivos, as 

identidades e diferenças que existem entre as atividades quando passou a compará-las. 

Todavia, ao reduzir todas estas comparações a uma fórmula analógica, permite que se 

perceba – em um único e mesmo momento – tanto as atividades quanto as relações que 

se dão entre elas, delimitando de modo muito conciso toda a estrutura deste conjunto. 

Por isso, se a forma propriamente dialógica do λόγος é diacrônica, já sua forma 

propriamente analógica é sincrônica, visto que dispõe os termos pelas relações que estes 

estabelecem entre si - termos e relações que são percebidos com um único golpe de 

visão, simultaneamente. 

Mas se o diálogo é composto de perguntas e respostas concisas que visam uma 

definição concisa de retórica e se este abandona a sua forma propriamente diacrônica 

para assumir a forma sincrônica e concisa do que é análogo, é porque o filósofo concebe 

que a analogia tem fundamentalmente uma função: definir. Definições que só podem ser 

dadas aos seus termos porque compartilham de uma mesma razão, de modo que a 

definição e a delimitação própria de um termo permite que se delimite e se defina o 

outro. É esta condição própria da analogia que permite ao filósofo dar sua definição 

clássica da justiça neste diálogo: a justiça é a medicina da maldade
240

, já que a arte da 

                                                           
239

 MCCABE, 2011, pp. 62-63. 
240

 PLATÃO, Górgias, 478d: “...καὶ ἰατρικὴ γίγνεται πονηρίας ἡ δίκη.” 



104 
 

justiça corresponde à arte da medicina
241

. E é assim que Platão procura responder, como 

veremos adiante, ao que o próprio Górgias histórico disse em seu Elogio de Helena: “a 

mesma razão que o poder do discurso tem em relação à disposição da alma, a disposição 

das drogas tem em relação à natureza dos corpos.”
242

 Para Platão, não: a retórica não 

pode ter a mesma razão (τὸν αὐτὸν δὲ λόγον) que as drogas aplicadas pela medicina, 

pois quem realmente trata e cura a alma humana é a arte da justiça e não a retórica como 

este professor de retórica crê, o que o filósofo se esforça por demonstrar desde o início 

do diálogo, empregando toda uma comparação com a expectativa de vir a definir a 

atividade exercida por Górgias.    

Eis o que se revela ao longo deste diálogo eminentemente comparativo que se 

consagra em uma forma analógica: o emprego de um método com que se busca uma 

definição.   

Mas Sócrates tem realmente um método para buscar definições como afirmo 

ocorrer aqui? Quais são as objeções que normalmente são levantadas contra a 

possibilidade do filósofo estar empregando um procedimento metódico com a 

expectativa de alcançar uma definição? É o que passaremos a ver no capítulo que se 

sucede.  
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4-QUESTÕES SOBRE O MÉTODO 

 

Já na antiguidade, o próprio Sócrates será definido como um homem que 

buscava definições. Aristóteles se referirá a ele como o filósofo que “ocupava-se de 

coisas éticas, tendo sido o primeiro a instituir definições por raciocínio.”
243

 Em outra 

passagem da sua Metafísica, reafirmará sua opinião, dizendo que “Socrátes ocupou-se 

das excelências éticas, buscando por primeiro dar definições universais destas.”
244

 

Xenofonte, por sua vez, dirá que "Sócrates considerava que aqueles que conhecem o 

que é a entidade de cada coisa, podem também explicá-las aos outros. Mas afirmava que 

em relação aos que nada sabem, não se espantava que enganassem a si próprios e aos 

outros. Por isso nunca deixava de examinar, com aqueles que o acompanhavam, a 

entidade de cada coisa, nunca chegando ao fim. Muito trabalho seria expor tudo o que 

definia: mas espero esclarecer em muito o modo como investigava, contando tanto.”
245

  

Se Xenofonte no final do século IV já sentia alguma dificuldade em descrever o 

procedimento empregado por Sócrates, há de se imaginar as dificuldades com que se 

depararam os comentadores modernos, sobretudo quando tentam encontrar uma única e 

mesma regra que seja válida para explicar todos os casos em que o filósofo se lançou na 

busca por definições e que caracterizarão os diálogos que serão chamados de 

“definicionais”, provavelmente em virtude de Vlastos ter empregado este termo em 

alguns de seus artigos seminais sobre a questão
246

. Mas se alguns comentadores, na 

esteira de Vlastos, consideram que tais diálogos correspondem substancialmente aos 

primeiros diálogos escritos por Platão, onde uma definição é buscada através do 

“método elêntico ou refutativo”
247

, outros por sua vez não deixarão de testemunhar o 

fato de que o mesmo procedimento fora empregado em diálogos considerados tardios, 
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tais como o Político e o Sofista, onde uma definição é buscada através do “método da 

divisão”
248

. Já Robinson
249

, em uma obra também seminal, analisará a busca de Sócrates 

por definições à parte do método refutatório, muito embora tenha classificado o 

primeiro tema como um subcapítulo do segundo. Tais comentários e análises já mostram 

num primeiro momento toda uma divergência que nos leva a considerar, como salienta 

Scott
250

, se o Sócrates apresentado por Platão em seus diálogos tem “um único e 

unificado procedimento de interrogar e arguir”, se ele “emprega algum método especial 

ou um grupo de métodos”, dado que os “acadêmicos têm sido frustrados em suas 

tentativas de reduzir seus elementos únicos e essenciais a qualquer fórmula simples”.  

Tais tentativas, sem sombra de dúvida, refletem a expectativa de alguns 

comentadores em se pronunciar sobre o modo como os diversos procedimentos 

característicos da investigação socrática se sucederam uns aos outros ao longo de todos 

os diálogos, demarcando uma possível evolução ou uma possível substituição de um por 

outro em função de motivos diversos. Para Dancy
251

, no Mênon, a busca por uma 

definição é substituída pelo “método da hipótese”, e a capacidade para responder às 

questões colocadas por Sócrates nos primeiros diálogos dependia da familiaridade com 

um objeto que só virá aparecer no Fédon: as Formas. Do mesmo modo, para 

Robinson
252

, o elemento que Platão precisou introduzir e que não se encontrava nos 

primeiros diálogos foi a Teoria da Idéias. Já para Benson
253

, “há maior continuidade e 

mais coisas em comum com a discussão do método em Platão... do que normalmente se 

suspeita”, pois “os métodos da hipótese introduzidos no Ménon e, de novo, no Fédon, 

bem como o método da dialética introduzido explicitamente na República são versões 

de um único método”, havendo também conexões numerosas e importantes entre o 

método elêntico e o método de divisão. Em outro artigo
254

, afirmará que a doutrina da 

Reminiscência é a resposta que Platão encontrou para que alguém pudesse buscar a 

definição de algo que não conhece, sendo que isto ocorre somente no Mênon, 

justamente o diálogo que se considera fechar o ciclo dos primeiros diálogos platônicos e 

sendo esta mudança aquilo que, para Vlastos
255

, corresponde a um passo gigantesco “ao 

transformar o moralista dos diálogos de juventude no metafísico dos diálogos 

                                                           
248

 CHARLES, 2010, pp. 151-199. 
249

 ROBINSON, 1953, pp. 49-60. 
250

 SCOTT, 2002, pp. 1-2.  
251

 DANCY, 2011, pp. 88-89. 
252

 ROBINSON, 1953, p. 53. 
253

 BENSON, 2011 (A), pp. 92-94. 
254

 BENSON, 1990, p. 63, nr. 85. 
255

 VLASTOS, 1994, p. 5, 29. 



107 
 

intermediários”. Para Brown
256

, na República, a “dialética ainda envolve, pelo menos 

em parte, aquela busca pela essência descrita e perseguida nos primeiros diálogos”.  

No entanto, esta última comentadora também não deixa de se perguntar, ao 

analisar o Sofista, se “uma correta definição feita pelo método divisão... satisfaz os 

requisitos de definição com os quais um leitor dos primeiros diálogos de Platão se 

tornou familiar”. Tal pergunta demonstra uma certa desconfiança em abordar o tema da 

metodologia platônica de modo abrangente e panorâmico. E tal desconfiança se 

transforma, na boca de Charles
257

, em uma dúvida explícita que pode ser tomada como 

uma advertência: “como estes diferentes métodos estão conectados?” Platão “considera 

um método como preferível em alguns contextos e não em outros?” Ou “ele estava 

investigando de mente aberta diferentes estilos de responder” às questões colocadas por 

Sócrates, “talvez nunca se satisfazendo plenamente com nenhuma delas?” Teria Platão 

alcançado “uma visão global satisfatória” na qual estes diferentes tipos de método se 

encaixariam? Ou “foi sua investigação um extenso caso de work in progress?”. 

Mas se em um primeiro momento as expectativas de alguns comentadores em 

compreender de forma global a metodologia platônica aparece como problemática, o 

problema também não diminui quando estes passam a analisar um grupo de diálogos 

considerados como aqueles que Platão teria escrito por primeiro e em sua juventude e 

que caracterizariam, de acordo com Vlastos
258

, os diálogos propriamente 

“definicionais”. Tais observações serão de um impacto tão grande sobre a comunidade 

acadêmica que levarão Wolsdorf
259

 a lembrar o quanto o tema da busca por uma 

definição, bem como do método que lhe é correspondente, foram revitalizados por este 

comentador, estimulando uma série de discussões a respeito do tema. Scott
260

, por sua 

vez, lembrará em tom de advertência que Vlastos transpôs para todos os primeiros 

diálogos platônicos conclusões que se encontram fundamentadas no único diálogo que 

tomou por referência para sustentar sua tese - o Górgias - e que mesmo a despeito da 

falta de consenso em relação ao que seja propriamente o método elêntico, comentadores 

depois dele começaram a se referir ao Elenchus Socrático como uma etiqueta para o 

igualmente ambíguo Método Socrático, fornecendo um nome para um único 

procedimento que o filósofo estaria empregando ao interrogar, não devotando nenhuma 

                                                           
256

 BROWN, 2010, p. 152. 
257

 CHARLES, 2010, p. 9. 
258

 VLASTOS, 1994, pp. 1-38. 
259

 WOLFSDORF, 2003 (A), p. 273. 
260

 SCOTT, 2002, pp. 4, 6-7. 



108 
 

atenção especial para a tática particular com que este estava sendo empregado, suas 

características específicas e os contextos específicos em que se deram. A despeito disso, 

Scott reconhece que o autor colocou o seu dedo numa questão importante para os 

estudos platônicos.  

Como Scott já deixa a entender, ao tentarem se pronunciar mais uma vez de 

forma global sobre o conjunto dos primeiros diálogos platônicos, os comentadores 

também tergiversam. E estes tergiversam fundamentalmente sobre o modo como a 

definição foi buscada, se ela foi alcançada ou não, bem como a natureza do 

procedimento empregado, demarcando diferenças que não só permitiram classificá-los 

de modos distintos, mas que também demonstrariam uma certa evolução de concepções 

filosóficas que se encontravam presentes de forma germinal, levando os comentadores a 

subdividir este grupo em diálogos propriamente “primeiros” e em diálogos 

“transicionais”. Subdivisão que, de acordo com este comentador, Vlastos tomará como 

critério para distinguir os diálogos propriamente socráticos - aqueles que traduziriam 

mais apropriadamente a figura do Sócrates histórico – de outros diálogos, onde Platão 

passaria cada vez mais a apresentar suas próprias reflexões.  

É dentro de todo este contexto que traz no seu bojo a problemática na qual se 

encerra a cronologia dos diálogos platônicos
261

 e que toma por referência as diferenças 

existentes entre os diálogos propriamente “primeiros” e os diálogos “transicionais” que 

os comentadores se pronunciam sobre o modo como uma definição foi buscada. Para 

Vlastos
262

, os diálogos Eutidemo, Hípias Maior, Lísis e Menexeno se diferenciam dos 

outros do grupo porque, nestes, Sócrates se compromete a justificar as regras que usa 

em sua investigação, sendo que no Górgias as preocupações de natureza 

epistemológicas teriam se tornado pela primeira vez explícitas. Ademais, as teses que 

são seriamente debatidas nestes diálogos não seriam contestadas pelo interlocutor: 

Sócrates, ele próprio, seria tanto o autor delas como o crítico, o que atestaria o fato de 

que Platão perdera a fé em um método de caráter fundamentalmente adversativo nos 

diálogos que se seguiram, liberando Sócrates de um procedimento que lhe era original, a 

partir do que tal método teria sofrido uma “eutanásia”. Já para Robinson
263

, enquanto 

Eutífron, Laques, Cármides e Hípias Maior levantariam perguntas do tipo “o que é X?” 

que têm caráter mais vago, Górgias, Ménon, República I levantariam perguntas mais 
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precisas, do tipo “X é Y?”, sendo que Íon, Hípias Menor, Apologia, Críton e Protágoras 

não levantariam tal questão de jeito nenhum. Para Benson
264

, enquanto Eutífron, 

Cármides, Hípias Maior, Laques, Lísis e República I seriam primariamente 

definicionais, já Protágoras e Górgias conteriam seções substancialmente definicionais.  

Como se vê, mesmo destacando o Górgias dos outros diálogos por conta de 

certas características, a divergência sobre o modo como Sócrates busca definições é 

considerável, dado que o pronunciamento destes comentadores se debruça sobre os 

diálogos de maneira conjunta.  Resta, portanto, se pronunciar sobre o modo como 

Sócrates busca definições especificamente no diálogo Górgias, mesmo tomando por 

base alguns dos questionamentos que estes comentadores levantaram a respeito deste 

procedimento sobre determinado grupo de diálogos, visto que tais questionamentos são 

muito graves para não serem incorporados e observados aqui e agora em minha análise. 

 

4.1-Sua demonstração 

 

O primeiro questionamento a considerar, é claro, repousa na dúvida se de fato 

Sócrates usa ou emprega algum procedimento que possa ser considerado metódico ao 

buscar uma definição. Esta dúvida boa parte das vezes é expressa em função do filósofo 

não traduzir explicitamente de forma teórica o próprio procedimento, bem como a 

inexistência de uma terminologia técnica ou específica que pudesse indicar o emprego 

de um método. Robinson
265

 alerta que não é possível extrair regras explícitas e 

princípios de definição dos primeiros diálogos, pois se passaria para um estágio de 

abstração mais alto do que eles próprios dispõem e, se ocasionalmente nos referimos a 

este procedimento através de palavras tais como “definição” ou “exemplo”, é somente 

para formulá-lo mais facilmente. Já Dancy
266

 afirma que não há uma teoria da definição 

explícita nos primeiros diálogos, pois o procedimento empregado se resumiria a várias 

tentativas específicas para definir certos termos, quando Sócrates indicaria o que deve 

ser uma definição. Ademais, o filósofo não disporia de um termo que significasse 

diretamente “definição”, visto que o termo que ele usa significa, em primeira instância, 

“fronteira”. De fato, o filósofo não usa sequer uma única vez o termo grego para 
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definição, ορισμός, o que contraria a informação de Benson
267

, ao ter dito que este usara 

algumas vezes o termo. Já Vlastos
268

observa que Sócrates nunca usou a palavra método 

nos diálogos que considera primeiros e que ela será empregada somente nos diálogos 

que considera intermediários e tardios
269

, nunca discutindo nestes primeiros seu método 

de investigação, não havendo um nome para definir e descrever o que fazia, de modo 

que a sua prática é que acabaria nos guiando. Tendo consciência de todas estas 

considerações que os comentadores costumam fazer, Scott
270

 frisará que vários termos 

seriam usados nos diálogos em conexão com a maneira de Sócrates inquirir e interrogar, 

mas nenhum deles seria usado consistentemente por Sócrates em qualquer sentido 

preciso e técnico que pudesse legitimá-lo. 

No diálogo Górgias, de fato, Platão não põe na boca de Sócrates nenhuma 

formulação teórica sobre o procedimento que emprega. Contudo, ao descrever 

cenicamente o modo como Sócrates procedeu para levar Górgias a encontrar a definição 

precisa do objeto específico da retórica (sempre tomando uma arte como exemplo, a 

ponto inclusive deste interlocutor assumir e empregar o mesmo procedimento 

comparativo, dizendo que fora conduzido (ὑφηγέομαι) belamente pelo filósofo
271

 e que 

este, por sua vez, só procedera deste modo para que se pudesse delimitar o discurso 

passo a passo (ἑξῆς)”
272

, compreendemos que Platão está indicando, de modo explícito 

e forte, um procedimento metódico em operação. E ainda que não tenha usado o 

substantivo grego para método (μέθοδος), seja para caracterizar um procedimento que 

Sócrates empregava espontaneamente e do qual não tinha consciência, seja porque ele 

próprio ainda não o concebera teoricamente
273

, o que temos neste diálogo é um método 

sendo demonstrado em sua aplicação.  

Aliás, a demonstração mesma em relação ao procedimento comparativo 

utilizado por Sócrates se faz evidente em função do modo como é empregado o verbo 

grego para designar tanto o ato de demonstrar quanto o de provar: ἀποδείκνυμι. Em um 
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primeiro momento, ao comparar a retórica com aritmética para mostrar que ambas 

persuadem e que cada uma tem um objeto muito próprio, Sócrates perguntará a 

Górgias: “E não poderemos demonstrar que todas estas outras artes de que falamos há 

pouco são artesãs da persuasão, quaisquer que elas sejam e a que dizem respeito, ou 

não?”
274

, ao que este responderá afirmativamente. Em um segundo momento, depois de 

ter consagrado a analogia entre a medicina e a justiça dizendo que “a justiça nos faz 

mais prudentes e justos, pois surge como a medicina da maldade”
275

, tentando 

demonstrar assim que “cometer injustiça é o segundo dos males em grandeza e que o 

primeiro a produzir mal e o maior de todos é cometer injustiça e não se entregar à 

justiça”
276

, perguntará por fim a Pólo: “não se demonstra assim que se fala a 

verdade?”
277

. Pólo responderá que “assim se revelou”, indicando portanto uma 

concordância em relação ao que foi demonstrado, e isto se pudermos considerar que em 

sua resposta não há nenhuma margem de dúvida.  

Demonstrar, portanto, parece ser um ato importante pela perspectiva do filósofo. 

No entanto, o emprego de tal verbo parece indicar algo mais em relação a este 

procedimento comparativo adotado por Sócrates: a força propriamente demonstrativa 

do ato de comparar, já que, tendo estabelecido inicialmente uma comparação, ele pode 

passar a demonstrar o que queria na sequência, esperando ser compreendido. Comparar 

permite demonstrar. Olimpiodoro mesmo, ao analisar as artes verdadeiras e as falsas e 

os dois tipos de retórica que Sócrates irá distinguir neste diálogo, dirá: “o geômetra 

também deseja persuadir, mas demonstrativamente (ἀποδεικτικῶς) e não 

persuasivamente como o retórico”
278

. E ainda que o verbo não tenha sido empregado 

com nenhum sentido técnico pelo filósofo na passagem acima como sustenta 

Wolfsdorf
279

, há de se observar o modo como ele é empregado com seu sentido técnico 

por Euclides. 

Isto ocorre no Livro V dos Elementos, livro que trata justamente das proporções 

entre grandezas e que é atribuído a Eudoxos de Cnidos, como observam Heiberg
280

 e 
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Heath
281

, que, de acordo com Diógenes Laércio
282

, aprendera geometria com Arquitas e 

fora ouvinte de Platão. Em sua proposição 8, Euclides procurará demonstrar qual é a 

razão entre duas grandezas desiguais em relação a uma terceira tomada ao acaso para, 

no fim, observar que “do mesmo modo, seguindo as coisas acima, terminamos a 

demonstração (ἀπόδειξιν).”
283

 Cabe lembrar que boa parte das suas proposições termina 

com a expressão “ὅπερ ἔδει δεῖξαι” que significa “o que era preciso mostrar” e que de 

acordo com Heath
284

 equivale à expressão latina “quod erat demonstrandum”, ao nosso 

CQD, com que consagramos a conclusão de uma demonstração matemática. Proclo 

mesmo, ao analisar a estrutura do argumento empregado por Euclides em suas 

proposições matemáticas, revelará a importância da demonstração ao dizer que “estas 

são todas as partes dos teoremas e problemas, mas as mais necessárias e que existem em 

todas são enunciação, demonstração (ἀπόδειξις) e conclusão. Pois é preciso: saber de 

antemão o que se busca, mostrar (δείκνυσθαι) isso em entremeio e levar a termo o que 

foi mostrado (δεδειγμένον). É impossível dispensar estas três”
285

. E isto é impossível 

para Proclo porque, “em relação aos teoremas, Euclides acrescenta a expressão o que 

era preciso mostrar”, pois “ao induzir por completo as conclusões demonstradas 

(ἐνδεικνύμενο), provindas das enunciações, o fim e a origem se juntam.”
 286

  

Como se vê, mostrar, demonstrar e demonstração são termos vitais do 

vocabulário matemático e, por mais que eles não tenham sido empregados com este 

sentido altamente técnico como supõe Wolfsdorf na passagem em que o filósofo dialoga 

com Pólo,  há de se observar a força propriamente demonstrativa das comparações que 

o filósofo estabelece – comparações que, se não foram suficientes para persuadir a Pólo, 

chegaram a persuadir a Górgias.  

Há portanto de se ressaltar o modo como o filósofo procura demonstrar o que 

deseja através das comparações que estabelece – comparações que se consagrarão em 
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uma estrutura analógica que, afinal, acabará demonstrando a identidade e a diferença 

entre certas atividades.  

 

4.2-Seu vocabulário 

 

Já que no que tange ao fato de Platão não ter usado o substantivo grego para 

definição (ὁρισμός) há de se apontar para o fato de que aqui ele usará por quatro vezes o 

verbo ὁρίζω que, como vimos, pode significar tanto o ato de definir quanto o ato de 

delimitar. Usará também por quatro vezes um verbo que lhe é aparentado: διορίζω que 

implica tanto o ato de definir e delimitar, mas também o de distinguir. O uso do 

primeiro verbo sugere mais fortemente o ato de definir; já o segundo verbo parece 

reforçar a noção de que uma delimitação ou diferenciação precisa ser estabelecida para 

a devida definição de algo.  

Como exemplos do primeiro caso, temos: 1) Górgias declarando que o filósofo  

“definiu (ὁρίζεσθαι) bem o que a retórica tem por principal”
287

; 2) Pólo exclamando que 

o filósofo agora “definiu (ὁρίζῃ) belamente, ao ter definido (ὁριζόμενος) o belo pelo 

prazer e o bem”
288

. Como exemplos do segundo, temos: 1) Sócrates observando que 

certos interlocutores, “quando põem a mão no diálogo, não conseguem (διορισάμενοι) 

delimitar/diferenciar facilmente entre si o que cada um ensinou e aprendeu”
289

; 2) 

Sócrates perguntando a Cálicles se “aqueles que se comprazem são felizes, sem 

(διορίζηται) delimitar/diferenciar qual a qualidade dos prazeres bons e maus”
290

; 3) 

Sócrates pedindo que Cálicles lhe  “(διόρισόν) delimitasse/diferenciasse qual das duas 

terapias a serem aplicadas na cidade”
291

 ele exortava a aplicar, a que torna os atenienses 

melhores ou aquela que procura servir suas necessidades. Todavia, por mais que estes 

dois verbos pareçam implicar sentidos distintos, sobretudo porque o segundo ressalta a 

noção de que uma diferenciação precisa ser feita entre duas coisas, há de se observar 

que ambos serão empregados por uma única vez junto ao substantivo que lhe é correlato 

                                                           
287

 PLATÃO, Górgias, 453a: “Οὐδαμῶς, ὦ Σώκρατες, ἀλλά μοι δοκεῖς ἱκανῶς ὁρίζεσθαι· ἔστιν γὰρ 

τοῦτο τὸ κεφάλαιον αὐτῆς.” 
288

 PLATÃO, Górgias, 475a: “Πάνυ γε· καὶ καλῶς γε νῦν ὁρίζῃ, ὦ Σώκρατες, ἡδονῇ τε καὶ ἀγαθῷ 

ὁριζόμενος τὸ καλόν.” 
289

 PLATÃO, Górgias, 457c: “ὅτι οὐ ῥᾳδίως δύνανται περὶ ὧν ἂν ἐπιχειρήσωσιν διαλέγεσθαι 

διορισάμενοι πρὸς ἀλλήλους καὶ μαθόντες καὶ διδάξαντες ἑαυτούς,”. 
290

 PLATÃO, Górgias, 494e-495a: “ὅπως ἂν χαίρωσιν, εὐδαίμονας εἶναι, καὶ μὴ διορίζηται τῶν ἡδονῶν 

ὁποῖαι ἀγαθαὶ καὶ κακαί;” 
291

 PLATÃO, Górgias, 521a: “Ἐπὶ ποτέραν οὖν με παρακαλεῖς τὴν θεραπείαν τῆς πόλεως, διόρισόν μοι· 

τὴν τοῦ διαμάχεσθαι Ἀθηναίοις ὅπως ὡς βέλτιστοι ἔσονται, ὡς ἰατρόν, ἢ ὡς διακονήσοντα καὶ πρὸς χάριν 

ὁμιλήσοντα;”. 



114 
 

- ὅρος - que, como vimos, significa termo, fronteira, confim, bem como limite, 

reforçando portanto o sentido de determinar, demarcar.  

Este será o caso em que Sócrates levará Pólo primeiramente a admitir que ambos 

estavam em acordo, por terem concordado que  “algumas vezes é melhor matar e banir 

os homens e tomar suas posses e em outras não”, para logo em seguida lhe perguntar 

quando ele pensava ser melhor proceder destas formas e “o que demarca/determina 

(ὁρίζῃ) uma fronteira (ὅρον)”.
292

 Como Pólo pedirá a Sócrates que ele próprio 

respondesse a isso, entenderemos toda sua ignorância em relação a esta fronteira ou 

limite que lhe permitiria diferenciar em que momento seria melhor agir de um modo ou 

de outro: fronteira importante para o filósofo, pois sem o seu conhecimento e o seu 

devido estabelecimento não se compreende que “é melhor quando estas coisas são feitas 

justamente e pior quando feitas injustamente”. Entendemos assim, mais uma vez, o 

quanto o conhecimento dos limites e das fronteiras das coisas entre si é característico da 

investigação propriamente comparativa que Sócrates leva adiante neste diálogo, mas 

também o quanto o limite entre o justo e o injusto fornece a chave de compreensão 

necessária para se distinguir uma conduta melhor da pior. Aqui, a expressão 

“determinar ou demarcar uma fronteira” de fato implica um critério diferenciador, como 

indica Olimpiodoro
293

 ao dizer que ela não significa “definição”, mas, sim 

“demarcação” e “distinção”. Todavia, por mais que ela implique numa distinção, cabe 

lembrar que em última instância tal demarcação de fronteira contribui em muito para o 

estabelecimento de uma definição daquilo que seja o melhor e o pior, o que Sócrates 

tanto deseja que Pólo compreenda, por mais que isto fuja a sua esfera de compreensão.  

O outro caso é aquele em que Sócrates perguntará a Cálicles se “a fronteira 

(ὅρος) do melhor e do mais poderoso é a mesma”, pedindo logo na sequência que ele 

lhe “demarque/diferencie (διόρισον) claramente isto”, querendo saber se “há identidade 

ou diferença entre o mais poderoso, o melhor e o mais forte”
294

. Aqui, o verbo διορίζω 

aparece também conjugado ao substantivo ὄρος, demonstrando claramente o quanto o 
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seu emprego implica o estabelecimento de uma fronteira ou limite, mas que agora 

assume explicitamente a função de determinar a diferença (ἕτερος) e a identidade 

(ταὐτός) entre coisas comparadas, contribuindo em muito para a definição das mesmas. 

Aliás, se considerarmos por mais uma vez que Sócrates busca definir a retórica por 

comparação com outras artes e que este procedimento comparativo virá a se consagrar 

em uma fórmula analógica que distinguirá as atividades entre si, entenderemos que 

todos estes verbos foram empregados – seja o verbo ὁρίζω, seja o verbo διορίζω, tanto 

quanto o verbo περαίνω que foi analisado no capítulo anterior – com o propósito de 

indicar o quanto o ato de determinar um limite ou fronteira é importante para o 

estabelecimento de uma definição e o quanto estes verbos, se não são sinônimos, 

cumprem um mesmo propósito semântico neste diálogo.  

Como Robinson
295

 observa, o verbo ὁρίζω nunca perdeu o sentido da sua 

conexão original com aquelas pedras demarcadoras de limites que estabelecem uma 

marca que distingue um campo de outro que lhe é próximo e, nos diálogos de Platão, tal 

verbo pode ser traduzido tão ou mais adequadamente por distinguir ou determinar, 

assim como por definir. Wolfsdorf
296

 parte do mesmo pressuposto: o verbo ὁρίζω é 

derivado da prática de marcar os limites de um pedaço de propriedade de terra com 

pedras demarcadoras. Tais observações nos remetem à explicação que, como vimos, 

Proclo dá para a própria origem da geometria (aquela ciência segundo a qual os homens 

mediam as áreas e “conservavam as suas fronteiras não confundidas”
297

) e revelam o 

quanto o ato de definir não passa de um ato de delimitar e o quanto uma delimitação é 

uma atividade muito própria à geometria. É por isso que se pode dizer que o filósofo 

está empregando um método analógico-geométrico neste diálogo para encontrar uma 

definição, mesmo não tendo utilizado uma única vez do substantivo grego ὁρισμός para 

se referir ao que busca e nem mesmo explicitado o seu procedimento através de um 

vocabulário mais preciso e rigoroso. 

Por isso, nem de longe podemos deixar de legitimar o modo como Platão 

descreve a busca de uma definição, visto que aqui não só o emprego dos verbos em 

questão é contumaz, como também o uso de um raciocínio geométrico que, por 

comparação e analogia, estabelece a identidade e a diferença entre certas ocupações, 
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delimitando-as, definindo-as.   

 

4.3-Seu sucesso 

 

É este procedimento comparativo que levará Górgias a definir o objeto 

especifico da retórica; procedimento que, quando tomar a forma propriamente 

analógica, o fará ver que a sua atividade, a retórica, não passa de um mero simulacro. 

Portanto, se a definição dada por Górgias, através do procedimento comparativo, ainda 

não é completa e total, a partir da fórmula analógica ela se aperfeiçoa e ganha sua 

completude, passando a ser legitimamente definida. Por isso, se em muitos dos diálogos 

platônicos, como Charles
298

 sustenta, Sócrates levanta questões tais como o que é a 

virtude, o conhecimento ou a justiça e busca “sempre sem sucesso” uma definição, já 

que não alcança a resposta adequada, e se nos diálogos dominados pela busca de uma 

definição de alguma noção moral o interlocutor sempre oferece uma definição que falha 

e fica sem resposta, como observam Carpenter e Polansky
299

, tal não é de modo algum o 

caso de Górgias. Este caso em que as definições falham é característico daqueles 

diálogos que serão considerados como “aporéticos” que, etimologicamente, significa 

“sem poros”: diálogos, portanto, que não teriam permitido que nenhuma solução por 

eles passasse, permanecendo refratários e inconclusivos quanto à resposta desejada, 

“falhando” portanto na obtenção de uma definição. Casos de diálogos que teriam 

falhado na busca por uma definição satisfatória serão citados por Wolfsdorf
300

: no Lísis, 

Sócrates diz que “o que é o amigo nós ainda não chegamos a descobrir”
 301

; no Laques, 

diz “que nós não descobrirmos, oh Nícias, o que é a coragem”
302

; no Cármides
303

, diz 

que “nós não fomos capazes de descobrir a qual entidade o legislador deu este nome, a 

temperança”. Benson
304

 também citará estes e outros diálogos como os casos em que 

normalmente os comentadores vêem uma falha ou fracasso, por parte dos interlocutores 

socráticos, em encontrar uma definição. Dancy
305

 procederá do mesmo modo, citando 

os mesmos diálogos e observando que o Protágoras termina com Sócrates fazendo 
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observações a respeito da dificuldade e do fracasso deles em responder a questão o que 

é a excelência.
306

 

Estes são os casos que provavelmente levaram Xenofonte a admitir, como vimos 

no início deste capítulo, que Sócrates “nunca deixava de examinar, com aqueles que o 

acompanhavam, a entidade de cada coisa, nunca chegando ao fim.”
307

 Mas se por 

“chegar ao fim” Xenofonte compreende que o procedimento de Sócrates nunca atingia 

uma conclusão, este evidentemente não pode ser o caso de Górgias, pelo menos no que 

tange à definição que o próprio filósofo dará às atividades que serão consagradas na 

fórmula analógica da fala dos geômetras e que permitirá, por sua vez, a ele mesmo 

definir a justiça como a medicina da maldade. Curiosamente, Dodds, um dos 

comentadores clássicos deste diálogo, dirá o mesmo que Xenofonte: “em conversa com 

Górgias, Sócrates é o homem que, como nós sabemos, questiona um especialista sobre 

sua especialidade na maneira de Eutífron ou de Íon, insiste no seu modo usual em uma 

definição exata e chega no seu modo usual a nenhuma conclusão”
308

. O sublinhado é 

meu – e assim procedo para indicar que de nenhum modo o diálogo específico com 

Górgias, bem como a subsequente definição das artes e das meras atividades permitem 

que esta obra possa ser classificada como aporética ou totalmente aporética. Dado que 

Xenofonte se refere de forma geral a um procedimento que não chega ao fim e dado que 

Dodds em particular considera o diálogo especificamente travado com Górgias como 

tipicamente inconclusivo, há de se dirimir aqui e agora qualquer questionamento que 

possa ser levantado sobre o caso: o procedimento empregado por Sócrates neste diálogo 

para encontrar a definição das artes e das meras atividades de nenhum modo pode ser 

considerado como fracassado. Se Górgias deu uma definição que ainda é incompleta, o 

filósofo a completa, de forma que a questão não fica em aberto, na forma de uma aporia.  

 

4.4-Sua condição de inteligibilidade 

 

Um outro questionamento a considerar e que os comentadores geralmente 

levantam diz respeito às condições de inteligibilidade que Sócrates impõe ao seu 

procedimento para que um objeto possa por fim ser definido, como observa Charles
309

. 
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Wolfsdorf
310

, ao investigar como alguns diálogos definicionais procuram responder às 

perguntas impostas por Sócrates e descrever tal objeto, lembrará que tais descrições 

serão feitas de diversas maneiras, ora em termos de simplicidade, riqueza, clareza, 

acessibilidade, fundamentalidade e propriedades intrínsecas versus propriedades 

extrínsecas. Vlastos, que se dedicou especificamente a analisar o diálogo Górgias, será 

mais preciso: “para que este seja um empreendimento bem sucedido, duas condições 

devem ser observadas: a primeira é abster-se de fazer discursos, é preciso dar respostas 

curtas, econômicas, diretas e não evasivas às questões postas a você... A segunda.... é 

dizer o que se acredita”
311

.  

De fato, como vimos, a concisão (βραχύς) é uma exigência capital deste 

procedimento
312

. Dizer o que se acredita também o é: afinal, Sócrates reclamará ao dizer 

que “destrói, Cálicles, os primeiros discursos e não está comigo o suficiente para 

examinar as coisas, se fala contra a própria convicção”
313

. Mas dizer o que se acredita, 

cabe lembrar, é sinônimo de liberdade de expressão, de franqueza (παρρησία), pois 

Sócrates dirá que “não é de baixa estirpe, Cálicles, pois desenvolve seu discurso com 

franqueza e diz claramente agora o que os outros têm em mente, mas não se dispõem a 

dizer”
314

. Contudo, apesar de contabilizar somente estas duas condições, há uma outra 

condição fundamental que sequer passa pela cabeça de Vlastos, bem como pela de 

qualquer outro comentador de que tenho conhecimento: Pólo não respondeu com beleza 

e concisão tal como lhe foi anteriormente “proposto ou exemplificado (ὑπετείνατο)”
 315

. 

O verbo grego em questão, ὑποτείνω, significa sub-estender, estender por 

debaixo, de onde se origina o termo geométrico hipotenusa (ὑποτείνουσα) que o próprio 

Platão emprega no Timeu ao se referir ao “triângulo cuja hipotenusa é duplamente 

extensa em relação ao menor lado”
316

 e que Euclides empregará abusivamente para 

indicar aquela linha que se estende sob um ângulo, como na proposição 6 do Livro I: 

“caso os dois ângulos de um triângulo sejam iguais entre si, também os lados que se 
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estendem sob os ângulos iguais serão iguais entre si”
317

. No entanto, não é claro, pelo 

menos neste caso, que Platão esteja empregando este verbo aqui com um sentido 

geométrico para se referir a algo que “se sub-estende”. Irwin traduzirá a passagem em 

que este verbo é empregado como “as coisas prévias que lhe foram oferecidas”
318

. 

Dodds, por sua vez, a traduzirá como “submetendo seus exemplos prévios a você”
319

, 

observando que ela implica mais o sentido de “dar uma direção”, tal como em Teeteto, 

quando o filósofo, ao responder a referência que Teodoro fez aos discursos dos 

companheiros de Heráclito, dirá: “oh amigo Teodoro, devemos examinar mais 

atentamente desde a origem, tal como eles próprios propuseram (ὑποτείνονται)”
320

 e de 

que eles devem, portanto, seguir a mesma direção de investigação que os companheiros 

de Heráclito tomaram. Poderia até sugerir uma tradução talvez mais literal, algo como 

“Pólo não respondeu com beleza e concisão tal como as linhas prévias lhe indicaram”, 

caso o que estivesse em jogo aqui se restringisse a um problema de tradução. Porém, a 

contar com o contexto desta passagem, bem como das que se seguem e com as 

sugestões destes comentadores, entendemos que o filósofo, ao empregar este verbo e se 

expressar deste modo, está propondo uma iniciativa a ser tomada pelo seu interlocutor 

ao lhe fornecer um exemplo a ser seguido. 

No diálogo Górgias, tais “linhas”, tais “exemplos” se tornam o recurso muito 

particular de que Sócrates lança mão para tornar inteligível o que pretende definir e 

distinguir e que responde por fim à pergunta inicialmente colocada por ele próprio. 

Afinal, como vimos, o filósofo segue indicando, através de exemplos, as características 

essenciais do que considera uma arte para que o seu interlocutor, ao tomá-las por 

referência, possa por fim discernir o objeto da atividade que pratica. Robinson
321

 

mesmo observará que, enquanto alguns dos pronunciamentos feitos por Sócrates nos 

primeiros diálogos não distinguem claramente características essenciais de outras que 

não são, outros por sua vez tentarão fazer tal distinção através do que ele chamará ampla 

e livremente de “exemplos” ou “ilustrações” e que especificará logo depois: uma 

“marca” que serve como padrão para aferir, dentre as características mencionadas, qual 

delas é realmente essencial e satisfaz à pergunta imposta. Citará como um dos exemplos 
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deste procedimento justamente uma passagem que vimos aqui, aquela em que Sócrates 

fornece o exemplo matemático a Mênon com o propósito de que ele percebesse o que é 

essencial para a definição da virtude. Mais tarde, chegará a afirmar que o que torna um 

“exemplo” como este útil repousa no fato de que ele permite com que o interlocutor 

tenha um “insight” ou uma intuição de um caso através de outro caso e que isto só é 

possível porque de algum modo estes guardam alguma relação de semelhança entre si.  

De fato, no diálogo Górgias, este interlocutor chega a ter uma compreensão ou 

uma “intuição” de qual é o caso específico da retórica a partir dos diversos exemplos 

que são indicados pelas comparações estabelecidas por Sócrates. Contudo, se o ato de 

comparar tem uma força propriamente demonstrativa como acabamos de ver neste 

capítulo e se o filósofo pode passar a demonstrar depois de ter estabelecido uma 

comparação, a partir de então começamos a entender que este procedimento 

comparativo tem uma função dupla: ele primeiro indica e mostra para, na sequência, 

passar a demonstrar. Portanto, comparar é, em um primeiro momento, mostrar e, em um 

segundo momento, demonstrar. Desse modo, quando Sócrates lança mão deste 

procedimento, ele está procurando primeiramente mostrar e tornar inteligível aquilo que 

uma arte é para, na sequência, demonstrar que atividades poderão ser consideradas 

como uma arte legítima e quais não, sobretudo a retórica. 

A comparação, portanto, é a condição de inteligibilidade própria do 

procedimento que o filósofo emprega neste diálogo com o propósito de obter uma 

definição. Através deste procedimento comparativo-analógico, o filósofo vê diferenças 

entre semelhanças e semelhanças entre diferenças, discernindo e definindo as atividades 

por todo um jogo de correspondências.  
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4.5-conclusão 

 

No diálogo Górgias, há um método sendo demonstrado em sua aplicação: 

quando Sócrates compara a retórica com outras artes e as toma como exemplos com o 

propósito de defini-la, há de se reconhecer que o filósofo está empregando um método 

cuja inteligibilidade repousa na comparação. E mesmo não tendo se utilizado dos 

termos gregos que designam método e definição, são empregados certos verbos e termos 

tão reiteradamente que não podemos deixar de reconhecer que o filósofo está 

procedendo metodicamente para encontrar uma definição – verbos e termos, cabe frisar, 

com forte conotação geométrica e que preparam a consagração deste procedimento sob 

uma fórmula analógica, quando a diferença e a semelhança que as artes e as meras 

atividades têm entre si permitirão que elas sejam melhor definidas. 

É, aliás, o que passaremos a ver mais detalhadamente agora, nos capítulos 

seguintes. 
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5-A FALA DOS GEÔMETRAS 

 

5.1-Medicina e política 

 

“ἵν' οὖν μὴ μακρολογῶ, ἐθέλω σοι εἰπεῖν ὥσπερ οἱ γεωμέτραι – ἤδη γὰρ ἂν 

ἴσως ἀκολουθήσαις – ὅτι ὃ κομμωτικὴ πρὸς γυμναστικήν, τοῦτο σοφιστικὴ 

πρὸς νομοθετικήν, καὶ ὅτι ὃ ὀψοποιικὴ πρὸς ἰατρικήν, τοῦτο ῥητορικὴ πρὸς 

δικαιοσύνην.”
322

 

 

“para não discursar de modo prolixo, quero falar como os geômetras, pois a 

partir de agora talvez possa acompanhar: a indumentária está para a ginástica 

como a sofística está para a legislação e a culinária para a medicina como a 

retórica para a justiça.” 

 

 

A analogia em questão – expressa nesta fala geométrica – procura por fim 

demonstrar de maneira concisa a identidade e a diferença da retórica em relação às 

outras ocupações com que ela veio sendo comparada. Contudo, como veremos, tal 

analogia se debruça profundamente sobre a relação entre a alma e o corpo, na qual o 

filósofo encontra todos os subsídios de que necessita para delimitar a natureza própria 

da retórica do ponto de vista ontológico, epistemológico, ético e metafísico. E isto 

ocorre exatamente na abertura da longa passagem que será consagrada com a fala dos 

geômetras em questão, quando Sócrates pergunta a Górgias: 

 

“Ἀλλ' ἐγὼ πειράσομαι φράσαι ὅ γέ μοι φαίνεται εἶναι ἡ ῥητορική· εἰ δὲ μὴ 

τυγχάνει ὂν τοῦτο, Πῶλος ὅδε ἐλέγξει. σῶμά που καλεῖς τι καὶ ψυχήν;”
323

 

 

“Vou tentar indicar como a retórica se me aparece. Se isto não ocorre assim, 

Pólo aqui me refutará. Você chama, em algum lugar, algo de corpo e [algo] 

de alma?” 

 
É tomando por base “algo chamado de corpo e algo de alma” que o filósofo 

começará a dispor analogamente as artes e atividades entre si, aplicando-lhes toda uma 

formulação que sempre tomará o corpo como a referência privilegiada para poder falar 

da alma, como veremos. Contudo, ao proceder assim, chegará a considerar certas 

medidas que o médico prescreve para a saúde do corpo - o que aponta para uma relação 

insuspeitada entre a matemática e a medicina, se partimos do pressuposto que os 

médicos não se ocupavam de modo algum com medidas. 

No entanto, um olhar mais atento em alguns dos Tratados Hipócraticos revela 
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exatamente o contrário. No tratado Da Natureza do Homem, a saúde é tomada 

justamente como a medida entre um mais e um menos que conserva um todo integrado:  

 

“Τὸ δὲ σῶμα τοῦ ἀνθρώπου ἔχει ἐν ἑωυτῷ αἷμα καὶ φλέγμα καὶ χολὴν 

ξανθήν τε καὶ μέλαιναν, καὶ ταῦτ' ἐστὶν αὐτέῳ ἡ φύσις τοῦ σώματος, καὶ διὰ 

ταῦτα ἀλγέει καὶ ὑγιαίνει. Ὑγιαίνει μὲν οὖν μάλιστα, ὁκόταν μετρίως ἔχῃ 

ταῦτα τῆς πρὸς ἄλληλα κρήσιος καὶ δυνάμιος καὶ τοῦ πλήθεος, καὶ μάλιστα 

μεμιγμένα ᾖ· ἀλγέει δὲ  ὁκόταν τι τουτέων ἔλασσον ἢ πλέον ᾖ ἢ χωρισθῇ ἐν 

τῷ σώματι καὶ μὴ κεκρημένον ᾖ τοῖσι ξύμπασιν”.  

 

“o corpo humano tem em si sangue, fleuma, bile amarela e negra; estes é que 

chamo de a natureza do corpo, através dos quais se padece e se tem saúde. 

Saúde realmente se tem de modo supremo quando estes têm uma medida 

(μετρίως) entre si (ἀλλήλων) no que diz respeito à mistura, poder, 

multiplicidade ou pluralidade (πλῆθος) e de modo supremo quando estão 

unidos. Padece-se quando há menos (ἔλασσον) ou mais (πλέον) de um destes 

ou quando um destes se aparta no corpo, não proporcionando que se juntem 

num todo.” 

 
 

Tal vocabulário, como se vê, é expressamente matemático e encontra respaldo 

em algumas das descrições que o filósofo fornece das artes matemáticas aqui mesmo no 

Górgias, quando define o cálculo como aquela arte que não considera “o par e o ímpar 

apenas por multiplicidade ou pluralidade (πλήθους), mas também pelas relações que se 

dão entre um e outro (ἄλληλα)”
324

, tal como a astronomia que “diz respeito ao curso dos 

astros, do sol e da lua e à velocidade que se estabelece entre um e outro (ἄλληλα)”
325

. 

No contexto deste tratado onde este vocabulário figura, percebe-se nitidamente que a 

saúde é tomada como a própria medida que os humores conservam entre si quando 

estes se encontram unidos, enquanto o padecimento implica um distúrbio desta medida, 

quando um dos humores se torna mais ou menos em relação aos outros e destes se 

aparta, impedindo que permaneçam todos juntos. No contexto propriamente fisiológico 

deste tratado, vê-se que a medida entre um mais e um menos que conserva a natureza 

do todo do corpo humano integrado é a própria saúde e que o vocabulário matemático 

empregado traduz uma condição fundamental da medicina: a saúde. 

Vários comentadores deste tratado tomarão a saúde como uma condição de 

equilíbrio. Para Cairus, “a saúde é o resultado do equilíbrio entre essas quatro matérias 

vitais”
 326

.  Para Siqueira-Batista, os quatro humores são descritos como constitutivos de 
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todos os indivíduos e que, “mantidos em equilíbrio, preservam o estado de saúde”
327

. 

Para Nutton, apesar dos autores de outros tratados hipocráticos adotarem uma 

abordagem diferente à idéia de saúde como equilíbrio, este é justamente o caso de A 

Natureza do Homem, já que a saúde se encontra perpetuamente ameaçada, pois “o 

começo da doença se dá tão logo a mistura dos humores se torna desequilibrada, ou 

quando um humor se torna isolado”
328

.  Já Peixoto não se limita a considerar a saúde 

como uma condição de equilíbrio, visto que ela trata da “condenação de todo excesso, 

de toda deficiência, de todo desequilibrio” e da recomendação “da medida e da justa 

proporção”
329

. Jaeger também subscreve esta condição proporcional da saúde: “o estado 

são e normal depende da proporção idêntica entre os elementos fundamentais de um 

organismo e da natureza do seu conjunto”
330

. 

Esta condição de equilíbrio e de proporcionalidade de fato se encontra 

subentendida em uma saúde que é considerada como a própria medida que os humores 

conservam entre si. Mais ainda se considerarmos que tal tratado afirmará que estes 

quatro humores “nem são semelhantemente quentes, nem frios, nem secos, nem 

úmidos”
331

, chegando a advertir que  “o calor e o frio, o seco e a umidade devem ter 

uma medida entre si e por igual (μετρίως πρὸς ἄλληλα ἕξει καὶ ἴσως), sem que um tome 

muito a frente do outro, o mais forte sobre o mais fraco”
332

, já que “quando estas 

qualidades entre si e contra a natureza se esquentam e se esfriam, se secam e se 

umedecem, geram doenças”
333

. A condição de equilíbrio e de proporcionalidade que 

estes comentadores predicam à saúde se encontra portanto fundamentalmente alicerçada 

no poder (δύναμις) e na quantidade múltipla e plural (πλῆθος) dos humores quando se 

encontram misturados e integrados, pois quando a medida própria do poder e da 

quantidade que caracteriza um humor se altera em relação a medida própria do poder e 

da quantidade de que se compõe o outro, chegando a se esquentarem, se esfriarem, se 

secarem e se umedecerem entre si contra o que determina a natureza própria de cada 

um, estabelecendo um mais e um menos em relação aos outros, o equilíbrio 
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proporcional do todo do corpo humano se desfaz e as doenças se geram.  

Para que o equilíbrio do corpo seja mantido e a saúde vigore, é necessário 

estabelecer uma medida por igual (ἴσος) entre o poder e a quantidade de cada humor, 

pois caso um se torne mais ou menos excessivo ou deficiente em relação ao outro, 

gerando uma doença, será necessário restituir por igual (ἴσος) a medida de poder e de 

quantidade que caracteriza cada humor, dando a cada um o que é devido. A medida que 

aqui está sendo empregada é uma medida que considera medidas de poder e de 

quantidades próprias dos componentes que integram um todo sob proporção – medida 

que, se não for respeitada, o tornará desequilibrado, desigual.  É portanto a igualdade 

proporcional entre os humores a receita da saúde e é ela quem permite que eles se 

mantenham juntos em um todo que é o corpo humano – uma igualdade que contempla e 

respeita uma proporcionalidade já existente entre seus termos e que, como tal, pode ser 

considerada de natureza geométrica, já que a média geométrica, de acordo com a teoria 

das médias de Arquitas, é aquela que pode ser considerada devidamente proporcional, 

justamente por contemplar uma igualdade de razões. 

Aliás, quando passamos a examinar o emprego que Sócrates faz a respeito de 

uma medida de mais e de menos aqui no diálogo Górgias – e ele assim procede 

justamente quando começa a prescrever medidas para a saúde como faz um médico - 

percebemos de imediato que a receita prescrita também se fundamenta em uma 

igualdade geométrica. Em um primeiro momento e em função de querer que Cálicles 

“demarcasse claramente se há identidade ou diferença entre o superior, o melhor e o 

mais forte”
334

, Sócrates chegará a discutir qual a porção de comidas e bebidas que cabe 

ao médico dentre um grupo de homens de constituição forte e fraca, já que o médico é 

mais prudente em relação a estas coisas, muito embora seja também mais forte ou fraco 

que os demais. Tendo posto isto e se perguntado se o médico pode ser considerado 

“melhor e superior por ser mais prudente em relação a estas coisas”
335

, observará por 

fim se o médico “toma mais (πλέον) comida para si do que para nós por ser o melhor 

ou, se por comandar, tem a necessidade de distribuir tudo, não querendo ter mais 

(πλεονεκτητέον) para gastar e consumir tudo consigo mesmo e com o próprio corpo 

para não vir a passar mal, sendo sua porção então mais (πλέον) ou então menos 

(ἔλαττον). Mas se lhe sucede ser o mais fraco de todos, o melhor não tem então bem 

                                                           
334

 PLATÃO, Górgias, 488d: “... τοῦτό μοι αὐτὸ σαφῶς διόρισον, ταὐτὸν ἢ ἕτερόν ἐστιν τὸ κρεῖττον καὶ 
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menos (ἐλάχιστον) do que todos?”
336

.  Em um segundo momento, depois de retomar por 

várias vezes o raciocínio analógico que toma o corpo como referência para falar da 

alma, Sócrates perguntará: “qual o proveito em cultivar um corpo que se encontra em 

péssimas condições, lhe oferecendo comida e bebidas das mais variadas e agradáveis ou 

seja lá com o que for, se isto não irá lhe beneficiar mais (πλέον) e, ao contrário e com 

justa razão, menos (ἔλαττον)?”
337

.  

Em ambas passagens, ao empregar todo esse vocabulário matemático tomando 

por referência a medicina, o corpo e os alimentos, vemos o filósofo investigando a 

medida de mais e de menos: na primeira passagem, a medida é aplicada sobre a 

quantidade que cabe ao indivíduo melhor caso ele seja o mais forte fisicamente ou caso 

esteja em uma posição de comando em função da prudência do conhecimento que 

exerce; na segunda passagem, a medida passa a ser explicitamente aplicada sobre a 

quantidade de benefício que ela traz não tão somente ao corpo mas sobretudo à alma, 

visto que tudo aquilo que o filósofo passa a dizer a respeito do corpo a partir de então é 

tomado como referência para falar da alma. 

Como se vê, a discussão levantada na primeira passagem procura investigar duas 

possibilidades: se ser médico e melhor dentre outros é ser superior e mais forte e se 

superioridade e força física se equivalem como Cálicles crê
338

, a tal indivíduo caberia 

mais quanto mais superior e forte ele fosse; no entanto, se ele é o melhor e superior 

dentre todos por ser o mais prudente (φρόνιμος), é a própria prudência característica do 

seu conhecimento que lhe diz que não deve tomar mais para si não vir a passar mal, não 

excedendo portanto nem na quantidade de porção que lhe é devida e nem mesmo na 

própria superioridade que detém como médico que comanda ou governa (ἄρχω) e que 

lhe permite fazer, afinal de contas, uma distribuição que já vou chamar de justa, visto 

que, na segunda passagem, é de acordo com a razão justa (κατά γε τὸν δίκαιον λόγον) 

que se sabe que uma porção mais variada e agradável de alimentos e bebidas não 

beneficia mais um corpo ruim e, sim, menos. É esta razão justa que caracteriza, afinal, a 
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prudência do saber médico e é ela quem prescreve uma medida de menos para aqueles 

corpos que se encontram em condição pior, tendo inclusive de prescrever uma medida 

bem menor para si mesmo, o médico, caso viesse a ser o mais fraco dentre todos. Deste 

modo, entendemos que o indivíduo considerado melhor e superior por Cálicles nunca 

poderia ser o mais forte e ter mais como ele crê, pois se assim fosse o médico nunca 

poderia receber menos, de modo que a condição que lhe dá tais títulos não pode ser 

fornecida pela sua força física, mas sim pela prudência do conhecimento que exerce. 

Afinal, tudo que Sócrates quer é que seu interlocutor “diga, diferenciando de vez, quem 

chamou de melhor e superior e em quê ele é melhor e superior”
339

. E ele é melhor e 

superior em função da prudência que detém através de uma arte que lhe dá autoridade e 

comando suficientes para saber como distribuir, não podendo esta medida ser nunca 

excessiva, cabendo portanto menos àqueles que se encontram fracos, tanto quanto a si 

próprio caso se encontre em situação semelhante, pois apesar de ser melhor e superior 

em função da sua prudência, pode vir também a passar mal de corpo com tal medida 

excessiva – justamente a medida que Cálicles promulga e defende,  já que ele 

“pressupõe que seja necessário esforçar-se para ter mais do que os outros 

(πλεονεξίαν)”
340

.  

Porém, se na primeira passagem as medidas de mais e de menos foram aplicadas 

às quantidades que caberiam ao indivíduo tomado como melhor e superior com o 

propósito final de distinguir que ele assim o é em função da sua prudência e não em 

função da sua força física, a partir desta segunda passagem as mesmas medidas passam 

a ser empregadas para medir a quantidade de benefícios que uma quantidade de 

alimentos traz a um corpo ruim, demonstrando que, neste caso em particular, uma maior 

quantidade implica um menor benefício para a saúde e que, no final das contas, ter mais 

é ter menos. Contudo, como esta passagem se encontra em um contexto analógico, onde 

o filósofo toma o corpo como referência para poder falar da alma, entendemos que estas 

mesmas medidas devem ser aplicadas em uma alma que se encontre no mesmo estado, 

já que lhe dar menos implicaria seu maior benefício – e com o que ela se tornaria 

melhor. É, aliás, o que vemos se suceder nas duas passagens que se seguem a esta 

segunda passagem, quando Sócrates pergunta: “não vão satisfazer seus desejos, 

desejando comer em quantidade quando estão esfomeados e beber quando estão 

                                                           
339
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sedentos, já que os médicos na maioria das vezes concedem aos saudáveis isto, muito 

embora não concedam de jeito nenhum e, por assim dizer, aos que perecem quando 

estes desejam se fartar?” 
341

 E tendo perguntado isto, arremata: “não é do mesmo modo 

em relação à alma? Pois enquanto ela for ruim, sendo irrefletida, incontinente, injusta e 

ímpia, é necessário restringir seus próprios desejos e não lhe permitir fazer certas coisas, 

senão o que a faz melhor, por ser assim a melhor condição para ela própria, a alma?”
342

  

A partir de então entendemos que, ao ter tomado inicialmente as prescrições que 

os médicos fazem para aqueles corpos que se encontram em um estado pior, o filósofo 

estava procurando demonstrar que, tal como não há nenhum proveito e benefício para 

um corpo que se encontra em péssimas condições (μοχθηρός) em ter mais coisas 

agradáveis, assim também não há proveito e benefício algum para uma alma que se 

encontra no mesmo estado em ter tal quantidade de agrado. E isto só ocorre porque, tal 

como a razão justa não concede de jeito nenhum que aqueles que perecem fisicamente 

venham se fartar, do mesmo modo ela, a razão justa, não concede às almas ruins 

(πονηρός) ter mais agrado, sendo portanto necessário restringir seus desejos, dando-lhes 

menos prazer, já que é isto que a torna melhor (βελτίων) e leva a alma arruinada a uma 

melhor condição (ἀμείνων). 

É, portanto, a melhor condição da alma que Sócrates está procurando investigar, 

já que ela é a condição através da qual o indivíduo pode ser efetivamente intitulado 

como o melhor e para o qual é necessário prescrever certas medidas – medidas de 

menos, caso sua alma se encontre em pior estado. Aqui, neste caso, ter menos agrado e 

prazer implica ter mais benefícios, enquanto ter mais benefícios implica um estado de 

melhoria da alma. Aqui, sob uma fórmula surpreendente, vemos que ter menos implica 

ter mais e que ter mais é melhor - e que o filósofo está mensurando a qualidade da alma. 

Afinal, se o médico, ao prescrever menos comida para um corpo que se encontra em 

pior condição tem por propósito tornar o corpo melhor, o filósofo, por sua vez, pode 

prescrever as mesmas medidas, através das quais a alma será melhorada. Aqui, a medida 

revela seu caráter propriamente ético, demonstrando que a qualidade da alma pode ser 

aferida e maximizada. 

Contudo, se observarmos atentamente estas duas últimas passagens, 
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entenderemos também que, tal como a razão justa não concede de jeito nenhum que os 

que perecem venham se fartar, do mesmo modo concede na maioria das vezes àqueles 

que se encontram em estado saudável comer e beber em quantidade   - medida que, 

como se vê, somente se aplica àquele que se encontra saudável (ὑγιαίνω) e que não 

precisa melhorar, tendo no entanto que cuidar para não vir a piorar, não sendo portanto 

possível dar-lhe mais também, pois isto certamente o prejudicaria.    

Por isso, em ambos os casos, é uma medida restritiva que está jogo e ela se 

aplica tanto ao sujeito saudável quanto doente, dando a cada um o que lhe é devido: aos 

doentes, não é concedido de jeito nenhum ter mais agrado e prazer, enquanto aos 

saudáveis é concedido na maioria das vezes ter alguma quantidade de prazer e agrado, 

desde, é claro, que isto não lhe prejudique – medidas que somente o médico se encontra 

dotado para mensurar. Afinal, ele é dotado de uma prudência que não só lhe permite 

medir a quantidade que cabe aos saudáveis e aos doentes como também a quantidade 

que cabe a si mesmo quando se encontra em um destes estados - mensuração que o 

indivíduo pior nunca poderá fazer porque, afinal, não é dotado de uma arte que lhe dê 

prudência, estando portanto na condição inexorável de cometer excessos e pelo que 

precisa ser medicado. Afinal, sendo melhor e superior em função da prudência que 

detém através de uma arte que lhe dá comando e autoridade suficientes para saber como 

distribuir, o médico sabe que esta medida em nenhum dos dois casos pode ser excessiva: 

para aqueles que se encontram em estado pior e precisam melhorar, é necessário ser 

dado menos agrado; no entanto, para aqueles que já se encontram em estado melhor e 

precisam manter tal estado, é possível, à título de concessão, ter alguma quantidade de 

agrado, desde que isto não lhe prejudique. 

A partir de então passamos a compreender as implicações políticas destas 

medidas que só a prudência afere, ora para quem se encontra em uma condição melhor, 

ora para quem se encontra em uma condição pior. Afinal, se o melhor é o médico e se o 

pior é o paciente e se o melhor se encontra em uma posição superior e de governo, o 

pior só pode ser aquele que se encontra em uma posição inferior e subordinada - o 

próprio paciente - e que, por ser o pior, depende e está nas mãos do melhor que, por isso 

mesmo, tem o governo sobre o seu estado de saúde, bem como sobre o estado de saúde 

de todos os outros do grupo. Contudo, como ele não tem em suas mãos somente o 

estado de saúde dos outros, já que ele próprio pode vir adoecer, se vendo na condição, 

como médico, de ter de governar também sobre o estado de saúde de si próprio, não 

podendo “ter mais para gastar e consumir tudo consigo mesmo e com o próprio corpo 
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para não vir a passar mal” como diz a primeira passagem, torna-se necessário, como diz 

o próprio Sócrates na continuidade destas passagens, que “cada um governe a si mesmo. 

Ou isto não é necessário a ninguém, governar a si mesmo, mas apenas os outros?”
343

 

Deste modo, compreendemos que para manter o grupo integrado e haver saúde 

política, é necessário haver uma medida que se aplique tanto ao indivíduo melhor e 

superior quanto ao indivíduo pior e inferior: se ele é melhor em função da prudência 

com que acaba sendo superior e governando, ele pode ter alguma quantidade, desde que 

isto não lhe prejudique, já que esta é a medida com que se conserva a sua saúde e que, 

por sua vez, lhe permite continuar cuidando da saúde de todos os outros do grupo; no 

entanto, se ele é o pior, deve lhe ser dado menos, para que a sua saúde possa ser 

recuperada, de modo que não haja no grupo homens piores – e tudo aquilo que Sócrates 

quer são homens melhores. No primeiro caso, como se vê, a medida é explicitamente 

preservativa, já que conserva e preserva a saúde do grupo na medida em que impede 

que o poder do governante se deteriore; no segundo caso, ela é corretiva, já que corrige 

e debela a doença dos piores que integram o grupo, tornando-os melhores. 

É tanto na correção quanto na preservação do estado da alma dos homens que 

Sócrates está de olho e para as quais acaba prescrevendo certas medidas - medidas que, 

como veremos, virão a caracterizar justamente a arte que chamará de política que terá 

por finalidade a terapia da alma e que se subdividirá na arte da justiça e na arte da 

legislação, com suas medidas respectivamente corretivas e preservativas. Contudo, cabe 

observar que o filósofo não prescreverá tais medidas sem deixar de observar desde o 

ínicio da fala dos geômetras as relações que o corpo e a alma guardam entre si, pois se 

a “origem (ἀρχή) do discurso da medicina é a natureza do corpo”
344

 como afirma o 

tratado hipocrático Dos Lugares No Homem, já para o filósofo a origem (ἀρχή) do 

discurso que chega a recapitular é aquele que, como vimos, considera a semelhança e a 

diferença entre o prazer e o bem – prazer e bem que tanto o corpo quanto a alma podem 

tomar por finalidade. Portanto, a semelhança e a diferença entre aquilo que o corpo e 

alma tomam por finalidade é a origem própria do discurso analógico-geométrico 

empregado pelo filósofo, já que ao ter proposto “revisar um discurso desde a origem 

(ἀρχή)”
345

 não tinha em mente apenas recapitular toda uma discussão desde o seu 
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princípio mas, sim, remontar a origem (ἀρχή) mesma que governa (ἀρχή) e que, como 

tal, precisa ser investigada, o que o leva a por toda sua atenção em algo chamado de 

corpo e algo chamado de alma.  

Aliás, é por investigar a semelhança e a diferença entre o prazer e o bem, o 

corpo e alma, que o filósofo chegará a estabelecer as relações analógicas que se dão 

entre as artes do corpo e as artes da alma e em particular entre a arte da medicina e a 

arte da justiça que, como acabamos de ver, compartilham de uma mesma e justa razão, 

justificando portanto o emprego que é feito da analogia, sobretudo se considerarmos que 

Theon de Smirna a definira como  “a maior semelhança e identidade de razões”
346

. 

Afinal, tal como as artes terapêuticas do corpo são dotadas de uma justa razão que 

prescreve medidas corretivas e preservativas, como ocorre respectivamente às artes que 

virá a chamar de medicina e ginástica, assim também se passa com as artes terapêuticas 

da alma, a arte da justiça e da legislação: elas são dotadas também de uma justa razão e 

prescrevem as mesmas medidas corretivas e preservativas, todas guardando relações 

analógicas importantes entre si, mas que têm, no seu bojo, as relações que entre si o 

corpo e a alma guardam. 

Por isso, não parece ser mesmo fortuita a referência abusiva que o filósofo faz à 

medicina neste diálogo, já que esta arte, como terapia do corpo, acaba por lhe fornecer 

tudo aquilo de que ele precisa para falar da terapia da alma como afirmam alguns 

comentadores. Para Siqueira-Batista, “Platão qualifica a filosofia como uma genuína 

medicina da alma, havendo múltiplas referências à terapia anímica nos diálogos 

platônicos”
 347

. Para Jaeger, é perfeitamente lógico que, ao fundar sua ciência ético-

política, Platão tomasse como modelo a medicina, tal como “nos diz no Górgias e 

muitos lugares”
 348

, já que esta lhe fornece as características essenciais do que pode ser 

considerado uma arte legítima. No entanto, cabe apontar que, se sob a perspectiva 

fisiológica do tratado hipocrático Da Natureza do Homem é uma igualdade 

proporcional ou geométrica que mantém a saúde do todo que é corpo humano, já pela 

perspectiva da dieta política prescrita pelo filósofo a igualdade parece ser diferente em 

um primeiro momento, já que ela parece não contemplar o poder (δύναμις) e a 

quantidade múltipla e plural (πλῆθος) de que um todo se compõe. No entanto, se 
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lembrarmos que dentre múltiplos homens fortes e fracos há um médico que, por deter 

prudência, acaba sendo melhor e superior em relação aos outros e governando, há de se 

considerar que as noções de poder e de multiplicidade se encontram subscritas neste 

exemplo de que o filósofo lança mão e fazem parte da fórmula política que acaba por 

prescrever. E esta fórmula, como se vê, procura atender a uma condição que é 

evidentemente proporcional, já que o grupo é proporcionalmente constituído por 

homens melhores e piores e onde se dá a cada um o que é lhe devido, de modo que 

todos sejam atendidos por igual. Mas não é esta uma remissão a uma igualdade 

proporcional ou geométrica? Afinal, a medida importante para a integração de todo o 

grupo é aquela que contempla a medida própria do estado em que se encontra cada um 

de seus diversos membros, dando a cada um o que lhe é devido, atendendo igualmente 

tanto ao pior quanto ao melhor naquilo que cada um deve receber.  

Portanto, se a medicina fornece a Platão tudo aquilo de que ele necessita para 

fundar sua ciência ético-política como afirma Jaeger, cabe frisar que aqui, no diálogo 

Górgias, o autor demonstra um interesse em particular pelas medidas matemáticas 

prescritas mais propriamente pela dieta desta arte, já que nela acaba por encontrar tudo 

aquilo de que necessita para formular sua própria receita de saúde política. São estas 

medidas, prescritas para os dois estados em que se encontra o corpo, que o filósofo toma 

e aplica aos dois estados em que se encontra a alma: medidas que implicam uma 

igualdade proporcional ou geométrica e que desde o início da fala dos geômetras se 

encontra alicerçada nesta relação que se dá entre a alma e o corpo. 

 

5.2-Retórica 

 

Tendo perguntado a Górgias se ele havia chamado, em algum lugar, algo de 

corpo e algo de alma, este dirá “como não?”
349

, deixando a entender que já havia se 

referido, sim – e em algum lugar – a algo como corpo e a algo como alma. E ele deve 

ter se referido mesmo: afinal, quando vemos o retrato que Platão pinta deste interlocutor 

neste diálogo, percebe-se a familiaridade literal que ele tinha com a arte da medicina. 

Em um primeiro momento e já no início do diálogo, ficamos sabendo, através do 

questionário que Querefonte submete a Pólo, que “se sucedesse a Górgias ter 

conhecimento da arte do seu próprio irmão (ἀδελφὸς) Heródico, de que o chamaríamos 
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justamente? Se disséssemos que ele próprio é médico (ἰατρὸν), teríamos falado 

belamente”
350

. Em um segundo momento e depois de Sócrates questionar a grandeza do 

poder que o próprio Górgias atribui à retórica, se mostrando espantado e dizendo que 

“há muito vem lhe perguntando sobre o poder da retórica pois, quando assim 

examinada, ela se revela e se mostra à luz de uma grandeza divina”
351

, tal interlocutor 

procurará defender a grandeza da atividade que exerce, dizendo que ela aglutina em si 

todos os poderes, dando como prova disso o fato de ter sido ele quem persuadiu os 

doentes a tomarem remédio, a serem amputados ou cauterizados “e não o seu irmão 

(ἀδελφοῦ) ou outros médicos (ἰατρῶν) que não têm o poder de persuadir” e que, se um 

médico e um retórico fossem para uma cidade e tivessem que competir com discursos 

em uma assembléia ou em qualquer outra reunião sobre qual dos dois deveria ser 

escolhido como médico, de modo algum o médico se faria aparecer, “pois seria 

escolhido o que é poderoso ao falar se assim o desejasse”, acrescentando que se a 

competição se desse com qualquer outro artífice, o retórico, mais do que qualquer outro, 

persuadiria e se faria escolhido, pois não há assunto sobre o qual ele não possa falar 

mais persuasivamente diante da multidão, sendo “esta a quantidade e a qualidade do 

poder da sua arte.”
 352

 

Em ambas passagens, a familiaridade literal entre Górgias e Heródico é 

explícita: eles são irmãos. Isto reduz a arte exercida pelos dois – a retórica e a medicina 

– a uma mesma base genética, como se Platão estivesse indicando desde já que ambas 

tem a mesma gênese, a mesma proveniência, unindo por um laço de familiaridade as 

atividades que não passam de um “simulacro” e as artes propriamente ditas: a atividade 

da retórica virá a ser considerada como um simulacro da arte da justiça que, por sua vez, 

guarda relações de correspondência justamente com a arte da medicina, como veremos. 

Porém, aqui e agora, gostaria apenas de deixar sinalizado este laço genético que une a 

retórica e a medicina que explorarei mais adiante e me deter mais precisamente no 
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poder que Górgias atribui à retórica justamente quando a compara com a medicina, 

tomando como termo de comparação o poder de falar (τὸν εἰπεῖν δυνατόν) ou de 

persuadir (δυναμένου πεῖσαι), já que aí se encontra uma outra resposta para as 

referências frequentes que são feitas à medicina neste diálogo, já que esta arte, como 

vimos no capítulo anterior, não só contempla a multiplicidade ou pluralidade dos 

humores  mas também o poder (δύναμις) próprio de cada um. Aliás, para Barnes
353

, o 

emprego que Platão faz deste termo indica a significativa influência que a medicina teve 

sobre ele. No entanto, se considerarmos este termo e o emprego que dele fez a medicina, 

entenderemos também aquele algum lugar (ποῦ) em que Górgias havia chamado algo 

de corpo e algo de alma: em sua própria obra Elogio de Helena, como Dodds e Irwin 

indicam
354

.  

Nesta obra, o Górgias histórico dirá: “a mesma razão que o poder (δύναμις) do 

discurso tem em relação à disposição da alma, a disposição das drogas tem em relação à 

natureza dos corpos.”
355

 Tal afirmativa prova que este interlocutor conhecia e distinguia 

muito bem uma coisa chamada de alma e corpo e - sobretudo - que acreditava que o 

poder do discurso em agir sobre o modo como a alma se encontra disposta e arranjada é 

equivalente ao poder com que as próprias drogas estão dispostas e arranjadas para agir 

sobre o corpo. Para o próprio Górgias histórico, como se vê, há uma mesma razão entre 

a atividade que ele próprio exerce e a medicina – e esta razão reside no poder (δύναμις) 

com que tanto o discurso quanto a droga estão arranjados para atuar: o primeiro sobre a 

alma, a segunda sobre o corpo. 

“Aqui”, como diz Notomi, “a noção chave é poder”
356

. Coelho mesmo observa 

que um terço do Elogio está explicitamente dedicado ao poder do discurso: “a questão 

ocupa sete dos 21 parágrafos do texto”
357

. E para demonstrar como a δύναμις é uma 

chave compreensiva para leitura desta obra, Notomi remeterá o leitor a certas passagens, 

quando o Górgias histórico admite que “o discurso é um grande soberano 

(δυνάστης)”
358

, “a persuasão tem um poder (δύναμιν) que lhe é próprio”
359

, tendo 

inclusive de acordo com este comentador, “o poder sobre a vida e a morte, tal como as 

drogas”, já que na continuidade da passagem analisada, ao explicar porque o arranjo do 
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discurso e das drogas tem a mesma razão de atuar, Górgias afirma que as drogas acabam 

tanto com a doença quanto com a vida, podendo portanto ambos atuarem como um 

santo remédio ou um veneno fatal: “assim como uma e outra droga faz expelir um e 

outro humor, seja acabando com a doença, seja com a vida, assim também são os 

discursos: há os que afligem, os que encantam, os que atemorizam, os que restauram a 

confiança quando são ouvidos, tal como há aqueles que persuadem de modo maligno a 

alma, drogando e enfeitiçando”
360

. Para Górgias, tanto o discurso quanto a droga podem 

se arranjar de modos diversos para obter efeitos diversos, tanto malignos quanto 

benignos, sendo esta a prova que apresenta para o poder que ambos tem de atuar e que 

ambos compartilham, já que têm uma mesma razão.  

Para Marcos, não resta dúvida: “a δύναμις do λόγος é, precisamente, o eixo em 

torno do qual se articula o Elogio de Helena”
361

. Porém, ainda que outros comentadores 

encontrem outras chaves leitura, como é o caso de Coelho
362

 que apostará no termo 

σῶμα (corpo) para entender a “analogia entre droga e discurso e suas atuações sobre 

corpo e alma”, nos fazendo pensar “numa realidade quase que física dos processos 

discursivos que atuam sobre a alma”, cabe frisar que é o poder tanto da retórica e da 

medicina bem como das outras atividades e artes que Platão está contemplando pela 

perspectiva analógica expressa na fala dos geômetras, pois se o Górgias histórico 

acredita que a sua atividade e a medicina compartilham de uma mesma razão (τὸν 

αὐτὸν δὲ λόγον), já para o filósofo quem compartilha uma razão com a medicina é, 

como já vimos brevemente, a arte da justiça e não a retórica. 

Portanto, quando Platão faz com que Sócrates tome por referência a medicina de 

modo privilegiado neste diálogo, isto não ocorre apenas em função dela oferecer ao 

filósofo tudo aquilo de que ele necessita para fundar sua ciência ético-política, como 

afirma Jaeger, já que ela é também a referência que aparece  “em algum lugar” onde o 

próprio Górgias histórico se manifestara: referência que Platão levará em consideração e 

procurará responder. Esta resposta, aliás, ficará demasiadamente clara na analogia que 

será estabelecida entre todas as artes legítimas e aquelas atividades que não passam de 

um simulacro, sendo que ela já encontra esboçada na passagem do diálogo citada acima, 

onde Platão apresenta de modo bastante significativo a familiaridade literal que há 
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entre o retórico e o médico e o poder tanto de um quanto de outro, bem como de 

qualquer outro artífice, tal como visto e entendido pelo Górgias representado no 

diálogo: afinal, para ele, “esta é a quantidade e a qualidade do poder (δύναμις) da sua 

arte”, sendo “escolhido o que é poderoso (δυνατός) ao falar se assim o desejar” e “não o 

seu irmão ou outros médicos que não têm o poder (δύναμαι) de persuadir”, nem mesmo 

qualquer outro artífice, já que não há arte cujo poder não fique sob o jugo do poder da 

persuasão que o retórico exerce nas assembléias e onde os homens se fazem escolhidos, 

sendo este o motivo pelo qual ela, a retórica, “aglutina em si todos os poderes 

(δυνάμεις)”, pois é ela afinal quem acaba por definir e determinar quem ficará numa 

posição de governo e de comando e não outra arte. Poder, no entanto, que espanta o 

filósofo, sendo este o motivo pelo qual “há muito vem lhe perguntando sobre o poder 

(δύναμις) da retórica”. 

Há muito mesmo. Aliás, desde o início do diálogo, como bem observam Benson, 

Notomi e Wardy
363

, quando Sócrates já deixará claro o que pretende investigar e 

discutir: “desejo saber dele próprio qual é o poder (δύναμις) da arte de um homem e o 

que ele professa e ensina.”
364

 E para levar essa investigação adiante, o filósofo indicará 

primeiramente que deve ser perguntado a Górgias “quem ele é”
365

 – pergunta que é “em 

todos os tempos, a pergunta decisiva” para Voegelin
366

, pois se dirige à nobreza de alma, 

sendo a única que o intelectual ignóbil não pode enfrentar, já que o que está em jogo é a 

própria “substância do homem”. No entanto, considerando o contexto em que o filósofo 

formula tal pergunta, entendemos que aquilo que está substancialmente em jogo e que 

Voegelin não nomina é o poder próprio da arte de um homem e a sua ação, já que para 

responder esta pergunta Sócrates lembrará que “se lhe sucedesse ser um artífice de 

sapatos, provavelmente lhe responderia ser sapateiro”
367

, associando explicitamente 

aquilo que um homem é à atividade que ele exerce. É esta associação que levará 

Querefonte a fazer uma pergunta a Pólo que será expressa sob a mesma fórmula e 

quando pela primeira vez se anunciará o laço de familiaridade que une a retórica à 

medicina como vimos acima: “e se sucedesse a Górgias ter conhecimento da arte do seu 

próprio irmão Heródico, de que o chamaríamos justamente?”
368

. De médico, como 
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sabemos. Na sequência, Querefonte ainda perguntará “se ele fosse experiente na mesma 

arte de Aristofante, de Aglafonte e de seu irmão, de que ele próprio seria chamado 

corretamente? Claramente de pintor”
369

, responderá Pólo. Tendo então articulado todo 

este interrogatório que é compartilhado com Querefonte, o filósofo poderá por fim se 

voltar para o próprio Górgias e dizer: “melhor, oh Górgias, que você mesmo me diga de 

que deve ser chamado, como tendo conhecimento de que arte?”. Górgias responderá: 

“de retórica, oh Sócrates”, levando o filósofo a perguntar a título de conclusão: “deve-se 

então chamar a você de retórico?”, ao que ele responderá: “e de bom retórico, oh 

Sócrates”
370

. 

Como se vê, para saber do poder da arte do homem, Sócrates indica que 

devemos saber quem ele é e, para sabermos definitivamente quem ele é, devemos saber 

o que ele faz, que arte ele exerce, já que é através da arte exercida que ficamos sabendo 

quem é o homem. Para o filósofo, o exercício de uma arte é capaz de definir e dizer 

quem o homem é, sendo que o poder próprio da arte reside exatamente nisto: em definir 

e dizer quem ele é. Contudo, como é o homem quem a exerce, há de se supor 

primeiramente que o poder próprio da arte lhe é conferido por este e, por segundo, que o 

poder próprio da arte não passa de um prolongamento ou de uma extensão do poder 

próprio do homem que, no entanto, acaba reincidindo sobre ele mesmo, definindo-o. Se 

esta é a explicação que o filósofo está dando para a noção de poder através de todo este 

inquérito que articula a noção de arte e de homem, entende-se que a ação exercida pelo 

homem através de sua arte acaba fundamentalmente por exercer uma ação sobre ele 

mesmo e que um poder – uma δύναμις – teria então dois aspectos: um propriamente 

ativo, relacionado à ação que se exerce e outro passivo, relacionado à ação de que se 

padece. 

Esta é, aliás, a noção de δύναμις, como bem lembra Dombrowski
371

: δύναμις é o 

substantivo correlato ao verbo δύνασθαι que significa “ser capaz”, raiz de nossa palavra 

“dinâmica” e que cobre a capacidade de “ser agido” tão bem quanto a capacidade de 

agir sobre alguma coisa, tendo assim tanto uma capacidade passiva quanto ativa. Mas 

ele só pode fazer esta observação em função de uma definição que o próprio filósofo dá 

do termo em questão no diálogo o Sofista e que ele mesmo toma como referência: “digo 
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que o quê conserva um poder (δύναμιν) de qualquer qualidade, seja o de fazer (ποιεῖν) 

qualquer coisa que produz, seja o de padecer (παθεῖν), por menos e por pior que seja e 

ainda que de uma única vez, é isto que há em tudo. Proponho como limite que delimita 

as coisas que são das que não são isto que é senão um poder (δύναμις).”
372

  

Para Dombrowski, esta é uma das passagens mais importantes em tudo de Platão 

e que ele se deterá a analisar; mas apesar de Benson sequer a considerar, nem mesmo 

Notomi e Wardy que procuraram avaliar o quanto o filósofo está respondendo a noção 

δύναμις contida no Elogio de Helena, quem de fato acabará se apropriando do diálogo o 

Sofista para compreender qual a noção de poder está contida no diálogo Górgias é 

Araújo. Para Araújo
373

, a noção de poder contida no Sofista indica “a definição mesma 

da realidade dos seres como um jogo de poder entre ação e afecção” e “diz respeito à 

limitação dos entes pela sua ação, mas também pelo sofrimento de uma afecção. 

Voltando ao nosso diálogo, temos que o poder da arte de Górgias é, portanto, além de 

ensinar, sofrer a ação de se fazer professor”. Portanto, para Araújo, a noção de poder, 

tal como se encontra expressa no diálogo aqui sob análise, implica uma ação que por 

sua vez acaba recaindo sobre o próprio agente e com o que afinal ele acaba se tornando 

aquilo mesmo que já se encontrava determinado pelo poder de sua ação. Como ela já 

havia esclarecido anteriormente, não “se pode pensar que a obra realizada pelo poder se 

distingue desse poder mesmo ou, em termos mais simples, que o resultado é algo 

apartado da ação. Falhasse o poder em uma das etapas da obra, deixariam ambos, poder 

e realização, de existir. Possibilidade, processo e resultado, em sendo o início, o meio e 

o fim de um mesmo poder, são também simultâneos na constituição do poder”
374

.  

É esta noção de um poder que um artífice exerce e que acaba reincidindo sobre 

si mesmo que está em jogo aqui no diálogo Górgias - poder que fundamentalmente 

acaba por delimitá-lo ou defini-lo, tal como se encontra dito no Sofista. Aliás, se 

lembramos que ao se lançar na busca por uma definição da retórica Sócrates emprega 

por várias vezes ao longo da sua investigação os verbos περαίνω, ὁρίζω, διορίζω que 

significam os atos de distinguir, delimitar e definir de um modo intercambiável e se 

apontarmos por mais uma vez que ao falar como os geômetras ele indicará   o quanto as 

artes e as atividades compartilham de limites em comum, entenderemos que a analogia 
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estabelecida contempla também os poderes dos homens e de suas respectivas artes e 

atividades em conjunto e de maneira panorâmica, de modo que o limite mesmo que 

define cada homem, cada atividade, cada arte com seu respectivo poder possa ser 

apreciado. O que Sócrates constrói com a fala propriamente analógica dos geômetras é 

uma cartografia totalizante e topológica, quase cósmica, dos limites que os poderes dos 

homens e de suas atividades têm entre si e que os definem. Aliás, há de se apontar para 

o fato de que, ao encerrar seu longo discurso através do qual procurou fazer entender 

tudo aquilo que encontrava dito de forma concisa na fala dos geômetras, Sócrates se 

desculpará por este procedimento, dizendo que procedeu de forma atópica (ἄτοπος)
375

, 

ou seja, descabida, indicando assim que este longo discurso se encontra “fora de local”e 

que teria sido mais apropriado que o discurso conciso da geometria mantivesse seu local 

na exposição  – e isto porque é ele quem, afinal, dá a devida topologia das coisas.  

Portanto, quando Sócrates se propõe a investigar a noção de poder, ele está 

tentando demonstrar que o poder que o discurso tem em relação à disposição da alma 

não é o mesmo poder que a disposição das drogas tem em relação à natureza dos corpos 

como havia afirmado o próprio Górgias histórico. E o poder deles não é o mesmo 

porque, afinal, não têm uma mesma razão (τὸν αὐτὸν δὲ λόγον) como procurará 

demonstrar através da analogia estabelecida pela fala dos geômetras, de modo que o 

filósofo não só está tomando como ponto de referência para sua investigação a noção de 

poder georgiana, mas também a sua noção de proporção contida na expressão τὸν αὐτὸν 

δὲ λόγον. Como Marcos
376

 observa, o emprego de tal expressão implica o 

estabelecimento de uma relação, proporção ou analogia. Para Coelho
377

 também: 

quando o Górgias histórico afirma que o discurso está para a alma assim como a droga 

está para o corpo, ele está estabelecendo uma proporção, sendo esta afirmativa 

justamente aquilo que será confrontado por Platão aqui, no diálogo Górgias, como 

observam Dodds e Irwin
378

.  

Contudo, tal confrontação não será feita pelo filósofo sem que ele discrimine os 

diversos sentidos do termo λόγος. Como vimos no primeiro capítulo, ele diferenciará o 

sentido de discurso do sentido de razão que estão ambos implícitos no termo, quando 

                                                           
375

 PLATÃO, Górgias, 465e: “ἴσως μὲν οὖν ἄτοπον πεποίηκα, ὅτι σε οὐκ ἐῶν μακροὺς λόγους λέγειν 

αὐτὸς συχνὸν λόγον ἀποτέτακα. ἄξιον μὲν οὖν ἐμοὶ συγγνώμην ἔχειν ἐστίν· λέγοντος γάρ μου βραχέα 

οὐκ ἐμάνθανες...”. “Talvez não seja um procedimento descabido, não ter te permitido falar através de 

grandes discursos, quando eu mesmo me estendi em discursos longos. Mas veja se não tenho uma 

desculpa de valor: quando falei com concisão, não me compreendeu...”.  
376

 MARCOS, 2001, p.64.  
377

 COELHO, 2009, p. 70. 
378

 DODDS, 1990, p. 227; IRWIN, 1995,  p.133. 
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Górgias afirma que a retórica se ocupa do λόγος (discurso) e quando Sócrates 

demonstra que ela, a retórica, não tem o λόγος (razão) que caracteriza justamente as 

artes matemáticas. No entanto, tendo feito isso, ele passará a discriminar o sentido 

propriamente analógico ou proporcional implícito no termo. E isto ocorrerá no 

momento em que Sócrates retoma o seu método comparativo para examinar se a 

retórica é mesmo capaz ou não de ensinar sobre o justo e o injusto, dizendo que, se 

quem aprende a arte da construir é arquiteto, a arte da música, músico e a medicina, 

médico e havendo uma mesma razão (κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον) nas outras, de modo que 

quem aprende cada uma destas acaba por ter a qualidade que cada um destes 

conhecimentos aperfeiçoou
379

, há de se concluir, como concluem que 1) por esta razão 

(κατὰ τοῦτον τὸν λόγον), é justo quem aprendeu o que é justo
380

 e portanto 2) e com a 

razão (ἐκ τοῦ λόγου), é necessário que o retórico seja justo
381

.  

Para Dodds
382

, quando Sócrates emprega em particular a expressão κατὰ τὸν 

αὐτὸν λόγον, ele está apenas estabelecendo uma “paridade de raciocínios” com o 

objetivo primeiro de induzir uma regra geral para, depois, proceder a uma dedução: 

afinal, se em toda e qualquer arte o sujeito se transforma naquilo que aprendeu, há de se 

deduzir por consequência que quem aprendeu sobre a justiça há de se tornar justo e que, 

se o retórico aprendeu mesmo sobre a justiça, há de ser necessariamente justo. De fato, 

neste momento, vemos Sócrates procurando extrair uma regra geral a respeito de tudo 

que seja considerado uma arte para enfim demonstrar que é necessário que o mesmo 

ocorra com a retórica, caso ela seja mesmo uma arte. Porém, há de se conceber também 

que, ao estabelecer uma “paridade de raciocínios” e comparar tudo aquilo que é arte 

para daí extrair uma regra geral, o filósofo está nada mais, nada menos do que 

“analogando” e demonstrando que todas as artes compartilham de um λόγος em comum. 

Há portanto de considerar que, ao usar a expressão κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, Sócrates está 

admitindo haver uma mesma razão regendo tudo quanto é arte, pois só isto lhe 

permitiria verificar se há o mesmo λόγος em relação à retórica, ou seja, se o mesmo 

princípio racional, válido para as artes, se aplicaria e valeria para retórica e se a retórica, 

afinal, é ou não análoga a estas.  

Aliás, é a mesma expressão aqui utilizada para se referir ao princípio racional de 

                                                           
379

 PLATÃO, Górgias, 460b: “τί οὖν; ὁ τὰ τεκτονικὰ μεμαθηκὼς τεκτονικός, ἢ οὔ;/ναί./οὐκοῦν καὶ ὁ τὰ 

μουσικὰ μουσικός;/ναί./καὶ ὁ τὰ ἰατρικὰ ἰατρικός; καὶ τἆλλα οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον, ὁ μεμαθηκὼς 

ἕκαστα τοιοῦτός ἐστιν οἷον ἡ ἐπιστήμη ἕκαστον ἀπεργάζεται;/πάνυ γε.” 
380

 PLATÃO, Górgias, 460b: “οὐκοῦν κατὰ τοῦτον τὸν λόγον καὶ ὁ τὰ δίκαια μεμαθηκὼς δίκαιος;” 
381

 PLATÃO, Górgias, 460c: “τὸν δὲ ῥητορικὸν ἀνάγκη ἐκ τοῦ λόγου δίκαιον εἶναι.” 
382

 PLATO, Gorgias,, 1990, p. 219. 
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que todas as artes compartilham em comum e que as torna análogas que Platão emprega 

para se referir, por exemplo, no Fédon
383

, ao fato da carne se juntar à carne e o osso ao 

osso pela mesma razão que as outras partes do corpo afins se juntam; no Lísis
384

, ao fato 

de cada coisa desejar o seu contrário e não o que lhe é semelhante: o seco deseja o 

úmido e assim com tudo o mais pela mesma razão; e nas Leis
385

, ao fato dos simpósios 

serem permitidos de modo temperante, devendo os demais prazeres serem tratados na 

mesma condição e pela mesma razão. É portanto notório que, nestas passagens, Platão 

empregue o termo λόγος para se referir a uma razão entre termos, a uma analogia que 

será devida e fortemente explicitada aqui, no diálogo Górgias, através da fala dos 

geômetras. Aliás, pouco antes de passar a falar como tal, Sócrates dirá que 1) de acordo 

com a sua razão, a culinária, tal como a retórica, não lhe parecem artes, pois não 

passam de experiência e passatempo
386

 e que 2) de acordo com a sua razão, a retórica 

se constitui em um simulacro de uma parte da política
387

,  anunciando portanto que, sob 

o escrutínio e o exame do seu λόγος, certas artes e atividades se lhe aparecem análogas 

– evidentemente, não com a equivalência com que o Górgias histórico crê. E antes 

mesmo de começar a falar propriamente como um geômetra, ele dirá: “quero apresentar 

razão (λόγον).”
388

 

A razão, portanto, que o filósofo apresenta através da fala analógica dos 

geômetras constitui uma resposta à analogia que o próprio Górgias histórico estabeleceu 

em uma de suas obras. 

 

5.3-Analogia: artes e simulacros 

 

Tendo Górgias indicado que havia chamado “em algum lugar algo de corpo e 

algo de alma”, Sócrates lhe perguntará em seguida: “não pressente haver em cada um 

destes uma boa condição?”, acrescentando logo depois: “não pressente também que 

parece haver boa condição quando, de fato, não há, pois muitos parecem ter bons 

                                                           
383

 PLATÃO, Fèdon, 96d2:”... ἐπειδὰν γὰρ ἐκ τῶν σιτίων ταῖς μὲν σαρξὶ σάρκες προσγένωνται, τοῖς δὲ 

ὀστοῖς ὀστᾶ, καὶ οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον καὶ τοῖς ἄλλοις τὰ αὐτῶν οἰκεῖα ἑκάστοις προσγένηται,” 
384

 PLATÃO, Lísis, 215e8: “ἐπιθυμεῖν γὰρ τοῦ τοιούτου ἕκαστον, ἀλλ᾽ οὐ τοῦ ὁμοίου: τὸ μὲν γὰρ ξηρὸν 

ὑγροῦ, ... καὶ τἆλλα οὕτω κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον.” 
385

 PLATÃO, As Leis, 673e6:” εἰ μέν τις πόλις ὡς οὔσης σπουδῆς τῷ ἐπιτηδεύματι τῷ νῦν εἰρημένῳ 

χρήσεται μετὰ νόμων καὶ τάξεως, ὡς τοῦ σωφρονεῖν ἕνεκα μελέτῃ χρωμένη, καὶ τῶν ἄλλων ἡδονῶν μὴ 

ἀφέξεται ὡσαύτως καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν λόγον,” 
386

 PLATÃO, Górgias, 460b: “ὃ δοκεῖ μὲν εἶναι τέχνη, ὡς δὲ ὁ ἐμὸς λόγος, οὐκ ἔστιν τέχνη ἀλλ' ἐμπειρία 

καὶ τριβή.” 
387

 PLATÃO, Górgias, 463d: “ἔστιν γὰρ ἡ ῥητορικὴ κατὰ τὸν ἐμὸν λόγον πολιτικῆς μορίου εἴδωλον.” 
388

 PLATÃO, Górgias, 465a7: “...ἐθέλω ὑποσχεῖν λόγον.” 
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corpos, não sendo fácil perceber sensorialmente quando eles não estão bem, exceto para 

aquele que seja médico e professor de ginástica?”. E tendo dito tudo isto, concluirá seu 

raciocínio, dizendo que “o mesmo se passa com o corpo e com a alma, o que faz com 

que pareçam estar em boa condição, quando de nenhum modo estão.”
389

   

Ao se expressar assim no exato momento em que começará a fazer seu longo 

discurso que será consagrado com a fala concisa dos geômetras, entendemos por mais 

uma vez o quanto a analogia que será estabelecida entre as artes e as atividades se radica 

no corpo e a alma. Contudo, devemos entender também que, ao passar a tomar o corpo 

como a referência privilegiada para poder falar da alma, o filósofo assim o faz 

justamente no momento em que demonstra que ambos podem parecer (δοκοῦσαν) estar 

em boa condição (εὐεξίαν), quando de fato não estão (οὖσαν δ' οὔ), tomando portanto 

como termo em comum entre o corpo e a alma uma boa condição que ora é e ora 

somente parece ser. Por isso, se o filósofo, ao mencionar o corpo e a alma, toma por 

referência uma boa condição que pode ser real ou aparente em ambos, há de se 

considerar desde já que esta boa condição real ou aparente se encontra na raiz mesma da 

analogia que será formulada e através da qual as artes e as atividades serão 

diferenciadas. Aliás, se considerarmos que toda argumentação que Sócrates apresenta 

agora é uma tentativa de explicar para seus interlocutores porque havia dito que “a 

retórica é um simulacro (εἴδωλον) de uma parte da política”
390

, entenderemos que ser e 

parecer constituem o fundamento desta explicação, através da qual procurará 

demonstrar em quê as artes que considera legítimas se diferenciam daquelas atividades 

que não passam de um simulacro: afinal, como dirá, estas últimas se introduzem sob 

cada uma das outras, “se fazendo passar (προσποιεῖται) por estas sob as quais se 

introduziram (ὑπέδυ) e, não considerando jamais o que é melhor, sempre fisgam pelo 

prazer a ignorância e enganam, parecendo (δοκεῖ) de muito mais valor.”
391

  

Como se vê, estas atividades que não passam de um simulacro das artes 

legítimas são aquelas que se introduzem sob (ὑποδύω) estas, se fazendo passar 

(προσποιέω) por estas e parecendo (δοκέω) de muito mais valor. Se considerarmos, 
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como Muniz
392

 o faz, que o primeiro verbo implica o ato de vestir-se e de entrar em 

roupas e que o segundo implica o ato de fingir, dissimular e representar, entenderíamos 

o caráter propriamente teatral desses dois verbos e que o simulacro não passa de uma 

máscara – um máscara, cabe apontar, que faz com que as coisas pareçam (δοκέω) ter 

muito mais valor, muito embora não tenham, revelando não tão somente o aspecto 

propriamente depreciativo de um simulacro, mas sobretudo que ele consiste em assumir 

as características de certas coisas e se fazer passar por elas, muito embora não as seja.  

Ser e parecer passam a ser portanto noções fundamentais com que o filósofo 

diferenciará as artes que considera legítimas daquelas atividades que não passam de um 

mero simulacro.  Para Irwin
393

, quando o filósofo assim procede, ele tem em mente não 

tão somente demonstrar que a retórica se assemelha e se confunde com uma parte da 

política - a arte da justiça - mas principalmente que ela se encontra subordinada às 

causas que regem a primeira, só podendo ser explicada através desta. Dodds
394

 também 

subscreve a natureza propriamente epistemológica desta diferenciação ao afirmar que 

ela tem por princípio distinguir uma arte com status propriamente “científico” de outra 

que não o possui, já que Sócrates chegará a afirmar em relação a estas atividades que 

elas “não têm a menor razão do que empregam e nem da natureza das coisas em que se 

empregam, não tendo como falar sobre a causa de cada uma, não chamando portanto de 

arte uma atividade que seja irracional”
395

, fazendo portanto uma diferenciação entre 

atividades racionais e irracionais e classificando as artes entre as primeiras.  

Stauffer
396

 também aponta para o caráter propriamente epistemológico desta 

diferenciação ao lembrar que o conhecimento da justiça não é um pré-requisito da 

retórica. De fato, se considerarmos que Sócrates dirá no final do diálogo com Górgias 

que “a retórica jamais poderia ser uma atividade injusta, pois se os seus discursos 

sempre tratam da justiça, o retórico jamais poderia empregar a retórica injustamente”
397

, 

entenderemos o quanto este professor de retórica ignora e não conhece o objeto desta 

atividade que disse ensinar a alunos, que acabam agindo injustamente, e o quanto a 

definição mesma da retórica depende e se subordina a tudo aquilo que já se encontra 

dado, delimitado e definido pela própria arte da justiça, uma das partes da política.  
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Como Marques
398

 diz, o que determina a diferença entre a arte e o simulacro, entre o 

efetivo e o aparente – uma diferença que, como observa, se radica na diferença entre o 

estado bom e aparente do corpo e da alma – se encontra também relacionado à 

necessidade de conhecer o objeto em questão, ser competente num domínio para ser 

capaz de distingui-los: competência que, como se vê, Górgias não detém. Aliás, se 

lembrarmos, tal como vimos em capítulo anterior, que Górgias tardou para definir de 

maneira concisa aquilo que acreditava ser o objeto da retórica e que ao longo desta 

dificuldade Sócrates teve que apresentar argumentos para mostrar que ela, a retórica, 

não emprega a razão e nem visa o bem, entenderemos o quanto este professor de 

retórica não tem a competência que caracteriza um legítimo artífice e o quanto os 

aspectos propriamente epistemológicos que caracterizam as diferenças entre as artes e 

seus simulacros se encontram profundamente aliados a aspectos éticos – distinção que, 

para Muniz, se encontra radicada na distinção entre o corpo e alma, que é “tanto 

epistemológica quanto ética”
399

.  

Esta aliança entre aspectos epistemológicos e éticos fica ainda mais evidente se 

lembrarmos que o simulacro é, como Sócrates diz, uma qualidade da adulação 

(κολακεία), já que ele próprio pediu a Pólo que este lhe perguntasse “qual a qualidade 

da parte da adulação (κολακείας) afirmo que a retórica seja”
400

. Para o filósofo, uma 

adulação é uma “ocupação que nada tem de arte; ela tem muitas partes, uma das quais é 

a culinária, que não é arte, mas experiência e passatempo, sendo as outras partes a 

retórica, a indumentária e a sofística”
401

. Ademais, “é a isto que chamo de adulação 

(κολακείαν) e que afirmo ser tal qual vergonhoso, oh Pólo – pois falo isto para ti – pois 

ela conjectura sobre o prazer, à parte do que é melhor”
402

. E tendo classificado a retórica 

como uma parte de uma adulação que já aparece caracterizada de modo moralmente 

depreciativo e negativo, chegará a indicar mais tarde, através da analogia com a 

medicina, que ela não está voltada para “tornar os Atenienses tão bons quanto o 

possível, mas, sim, para servi-los, dedicando-lhes agrado, sendo aduladora 

(κολακεύσοντα)”
 403

.  

                                                           
398

 MARQUES, 2006, p. 335. 
399

 MUNIZ, 2000, p. 137. 
400

 PLATÃO, Górgias, 463c: “... ἐρώτα ὁποῖον μόριον τῆς κολακείας φημὶ εἶναι τὴν ῥητορικήν.” 
401

 PLATÃO, Górgias, 463a-b: “...εἶναί τι ἐπιτήδευμα τεχνικὸν μὲν οὔ ...τηδεύσεως πολλὰ μὲν καὶ ἄλλα 
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ῥητορικὴν ἐγὼ καλῶ καὶ τήν γε κομμωτικὴν καὶ τὴν σοφιστικήν,”.  
402

 PLATÃO, Górgias, 464e-465a: “κολακείαν μὲν οὖν αὐτὸ καλῶ, καὶ αἰσχρόν φημι εἶναι τὸ τοιοῦτον, ὦ 

Πῶλε – τοῦτο γὰρ πρὸς σὲ λέγω – ὅτι τοῦ ἡδέος στοχάζεται ἄνευ τοῦ βελτίστου·” 
403

 PLATÃO, Górgias, 521a-b: “...τὴν τοῦ διαμάχεσθαι Ἀθηναίοις ὅπως ὡς βέλτιστοι ἔσονται ... ἢ ὡς 
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Vemos assim que a adulação tem por objetivo o agrado (χάρις) e o prazer (ἡδύς) 

e que ela jamais contempla o que é melhor (βέλτιστος), sendo, portanto, vergonhosa 

(αἰσχρός). Como Dodds
404

 e Irwin
405

 lembram, Teofrasto chegará a definir em sua obra 

Caracteres que “a adulação deve ser tomada como um tipo de conversa que é 

vergonhosa (αἰσχρὰν)”
406

. A adulação portanto não pode ser tomada como uma arte 

legítima por causa deste seu aspecto moral negativo e porque, afinal, ela não passa de 

experiência (ἐμπειρία) e passatempo (τριβή): como experiência, ela só se reduz a meras 

tentativas, já que o termo ἐμπειρία é formado pela palavra πεῖρα que significa tentar; 

como passatempo, ela constitui um procedimento “adquirido somente por hábito e 

prática e não por instrução ou teoria” como observa Irwin
407

. E assim, ao qualificar a 

adulação com estes dois termos, entendemos que ela é “uma forma de passar o tempo 

tentando a cada instante, sem nunca saber a chave de êxito” como conclui Araújo
408

. 

No entanto, cabe apontar também que a adulação é caracterizada por conjecturar 

(στοχάζομαι), por perceber sensorialmente (αἰσθομένη)
409

. Dodds
410

 se reportará a uma 

passagem de Filebo para jogar alguma luz neste outro atributo da adulação, frisando que 

lá o termo também aparece associado aos termos experiência, passatempo e percepção 

sensorial, bem como a outros termos que não figuram aqui no Górgias. No Filebo
411

, 

Sócrates se propõe também a distinguir as artes e recomenda separar, dentre todas, a 

arte da aritmética, da métrica e do pesar, chegando a supor que aquilo que restaria de 

cada uma é ruim, tendo por fim que se abandonarem à criação de imagens e a exercitar 

as sensações (αἴσθησις) por experiência (ἐμπειρία) e passatempo (τριβή), utilizando 

adicionalmente os poderes  conjecturais (στοχαστικός) a que muitos dão o nome de arte, 

quando na realidade são produzidas à força por exercício e fadiga. Neste contexto, 

vemos que o termo conjecturar aparece associado a vários outros termos, tais como 

criar imagens (εἰκάζω), exercício (μελέτη) e fadiga (πόνος), indicando o modo muito 

particular como as supostas artes exercem seus poderes e procuram conhecer, 

                                                                                                                                                                          
διακονήσοντα καὶ πρὸς χάριν ὁμιλήσοντα; (...) κολακεύσοντα...”. 
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 IRWIN, 1995, p. 132. 
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 ARAÚJO, 2008, 79. 
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 PLATÃO, Górgias, 464c: “...ἡ κολακευτικὴ αἰσθομένη – οὐ γνοῦσα λέγω ἀλλὰ στοχασαμένη...”. 
410
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caracterizando o âmbito epistêmico muito próprio no qual elas se agrupam e se 

enquadram e que se diferenciam justamente das artes matemáticas, tal como ocorre aqui 

no diálogo Górgias e tal como analisamos em capítulo anterior.  

Se considerarmos, tal como Dodds faz, esta passagem de Filebo para jogar 

alguma luz no Górgias, veremos que a inferioridade de certas atividades e ocupações é 

dada fundamentalmente por uma carência daquilo que as artes matemáticas 

explicitamente detêm aqui, uma razão, sendo isto que elas não possuem, as atividades 

adulatórias, já que elas percebem sensorialmente e não têm a menor razão do que 

empregam e nem da natureza das coisas em que se empregam, restando-lhes apenas 

conjecturar através de simulacros, criando imagens.  

No entanto, se considerarmos uma outra passagem do próprio diálogo Górgias, 

entenderemos porque a adulação é associada à experiência e ao passatempo, bem como 

à conjectura e ao simulacro. Ao se referir a uma outra atividade adulatória já designada, 

a culinária, o filósofo dirá que ela “por maneira completamente irracional e, por assim 

dizer, não conta nada e, por passatempo e experiência, mantém apenas na memória 

(μνήμην) o que ocorre costumeiramente (τοῦ εἰωθότος γίγνεσθαι)”
412

. A partir de então 

entendemos que uma adulação se constitui através de uma experiência que tenta e de 

um passatempo que pratica por hábito e que, como tal, mantém na memória (μνήμη) 

isto que ocorre costumeiramente (τοῦ εἰωθότος γίγνεσθαι), mantendo toda esta 

informação sob a forma de conjecturas e simulacros e caracterizando um saber 

propriamente cumulativo – tal como a retórica é. Afinal, há de se lembrar que é assim 

mesmo que Górgias define o poder da arte que exerce, ao dizer que ela aglutina 

(συλλαβοῦσα) em si os poderes de todas as outras artes
413

, sendo esta a justificativa que 

ele apresenta para a grandeza da atividade que exerce, como vimos.  

São estas quatro partes da adulação, a sofística, a retórica, a indumentária e a 

culinária que se introduzem sob as artes legítimas que designará como terapias 

(θεραπεία), que “são quatro e sempre tratam (θεραπευουσῶν) do que é melhor para o 

corpo e a alma”
414

: “a medicina com a ginástica e a justiça com a legislação”
415

. 

Portanto, θεραπεία e κολακεία constituem os dois grupos de ocupações que o filósofo 

diferencia tanto epistemologicamente quanto eticamente, tal como demonstro no quadro 

                                                           
412
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 PLATÃO, Górgias, 456 a8: “... ἁπάσας τὰς δυνάμεις συλλαβοῦσα ὑφ' αὑτῇ ἔχει.” 
414

 PLATÃO, Górgias, 464c4-5: “τεττάρων δὴ τούτων οὐσῶν,καὶ ἀεὶ πρὸς τὸ βέλτιστον θεραπευουσῶν 

τῶν μὲν τὸ σῶμα, τῶν δὲ τὴν ψυχήν...” 
415

 PLATÃO, Górgias, 464c2-3: “...ἥ τε ἰατρικὴ τῇ γυμναστικῇ καὶ ἡ δικαιοσύνη τῇ νομοθετικῇ·” 
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abaixo: 

 

θεραπεία 
conhecimento 

racional 

visa o bem, o 

melhor 

κολακεία 

 

experiência 

passatempo 

percepção 

sensorial 

memória 

conjectura 

simulacro 

visa prazer e 

agrado 

 

5 – Características das artes e seus simulacros 

 

São as partes destas θεραπείας e κολακείας que se relacionam 

proporcionalmente entre si, compondo a analogia que virá a estabelecer quando 

definitivamente passar a falar como os geômetras. Afinal, para o filósofo, “são duas as 

atividades e assim são duas as artes: a que diz respeito à alma chamo de política; a que 

diz respeito ao corpo não há um único nome pelo qual possa chamá-la e, muito embora 

a terapia do corpo seja uma só, chamo duas as suas partes, de ginástica e de medicina. O 

que na política se contrapõe à ginástica é a legislação, bem como o que nela 

corresponde à medicina é a justiça. Cada uma destas – a medicina com a ginástica e a 

justiça com a legislação – compartilham algo em comum  uma com a outra e, assim 

como dizem respeito a algo que lhes é próprio, do mesmo modo se distinguem entre si 

em alguma coisa”
416

. São sob estas quatro θεραπείας que as κολακείας se introduzem, 

permitindo ao filósofo enfim falar como os geômetras: “a indumentária está para a 

ginástica como a sofística está para a legislação, a culinária para a medicina como a 

retórica para a justiça. Como por certo digo, estas se distanciam deste modo por 

natureza, assim como por estarem próximas se misturam, tal como os sofistas e 

retóricos que não só se ocupam das mesmas coisas mas destas não tiram proveito, nem 

mesmo os outros homens”
417

. E tendo posto tudo isso sob uma fórmula analógica, 

                                                           
416

 PLATÃO, Górgias, 464b-c: “δυοῖν ὄντοιν τοῖν πραγμάτοιν δύο λέγω τέχνας· τὴν μὲν ἐπὶ τῇ ψυχῇ 

πολιτικὴν καλῶ, τὴν δὲ ἐπὶ σώματι μίαν μὲν οὕτως ὀνομάσαι οὐκ ἔχω σοι, μιᾶς δὲ οὔσης τῆς τοῦ 

σώματος θεραπείας δύο μόρια λέγω, τὴν μὲν γυμναστικήν, τὴν δὲ ἰατρικήν· τῆς δὲ πολιτικῆς ἀντὶ μὲν τῆς 

γυμναστικῆς τὴν νομοθετικήν, ἀντίστροφον δὲ τῇ ἰατρικῇ τὴν δικαιοσύνην. ἐπικοινωνοῦσι μὲν δὴ 

ἀλλήλαις, ἅτε περὶ τὸ αὐτὸ οὖσαι, ἑκάτεραι τούτων, ἥ τε ἰατρικὴ τῇ γυμναστικῇ καὶ ἡ δικαιοσύνη τῇ 

νομοθετικῇ· ὅμως δὲ διαφέρουσίν τι ἀλλήλων.” 
417

 PLATÃO, Górgias, 465c: “ὅτι ὃ κομμωτικὴ πρὸς γυμναστικήν, τοῦτο σοφιστικὴ πρὸς νομοθετικήν, 

καὶ ὅτι ὃ ὀψοποιικὴ πρὸς ἰατρικήν, τοῦτο ῥητορικὴ πρὸς δικαιοσύνην. ὅπερ μέντοι  λέγω, διέστηκε μὲν 
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concluirá seu raciocínio, dizendo que “o que de fato eu afirmo que a retórica seja, você 

escutou: ela é, para a alma, o correspondente do que a culinária é para o corpo”
418

, 

indicando por mais uma vez que a retórica não pode ter, como termo analógico e 

correspondente, a medicina tal como o próprio Górgias histórico crê, mas sim a 

culinária. 

São as partes destas θεραπείας e κολακείας que, em um momento propriamente 

análogico e sincrônico do lógos, compõem a visão totalizante e proporcional das artes e 

das adulações:  

 

 ALMA CORPO 

          θεραπείας 
Política 

Legislação                 Justiça 

(sem nome) 

Ginástica                  Medicina 

κολακείας Sofística               Retórica Indumentária            Culinária 
 

6 – Estrutura analógica das artes e simulacros 

 

Contudo, ao estabelecer primeiramente uma analogia entre as partes de que se 

constitui a terapia e depois entre estas e as partes da adulação, uma diferença parece se 

insinuar. No primeiro caso, quando somente as partes da terapia estão em jogo, vemos 

que elas se contrapõem (ἀντί) e se correspondem (ἀντίστροφος), compartilhando em 

comum (ἐπικοινωνέω) algo que lhes é próprio, muito embora se distingam (διαφέρω) 

entre si em alguma coisa. Aqui, apesar de haver uma identidade entre elas, a distinção se 

faz claramente garantida. No entanto, quando passa a analogar as partes da terapia com 

as partes da adulação na fala dos geômetras, o filósofo afirma que elas se distanciam por 

natureza, mas por estarem próximas, se misturam (φύρω), deixando a entender 

claramente que entre estas ocupações as distinções não se fazem, pois por mais que se 

distanciem (διίστημι), também estão próximas (ἐγγύς). Aqui, como se vê, é a 

proximidade, a despeito de uma distância natural, que as mistura e confunde, 

assemelhando ocupações que não podem ser muito bem distinguidas. Aliás, a 

possibilidade de distinção não se encontra nem mesmo garantida entre as adulações 

entre si, já que dá como exemplo duas atividades adulatórias, a sofística e a retórica que 

se misturam.  

Por quê? Já temos a resposta para isso: é porque somente as artes terapêuticas 

                                                                                                                                                                          
οὕτω φύσει, ἅτε δ' ἐγγὺς ὄντων φύρονται ἐν τῷ αὐτῷ καὶ περὶ ταὐτὰ σοφισταὶ καὶ ῥήτορες, καὶ οὐκ 

ἔχουσιν ὅτι χρήσονται οὔτε αὐτοὶ ἑαυτοῖς οὔτε οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι τούτοις.” 
418

 PLATÃO, Górgias, 465d-e: “ὃ μὲν οὖν ἐγώ φημι τὴν ῥητορικὴν εἶναι, ἀκήκοας· ἀντίστροφον 

ὀψοποιίας ἐν ψυχῇ, ὡς ἐκεῖνο ἐν σώματι.” 
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são dotadas de razão. Como vimos, uma arte como tal, dotada de razão, sabe como a 

empregar e sobre o que a emprega; no entanto, ela sabe também contar e comparar as 

grandezas das ocupações entre si, estabelecendo proporções como só a geometria sabe 

fazer e determinando portanto os limites que distinguem uma coisa da outra, definindo 

cada uma. Portanto, só as artes terapêuticas possuem limites bem definidos entre si, pois 

são elas que são detentoras de razão. As atividades adulatórias são relegadas à mistura e 

confusão – e isto porque elas não possuem, como se vê, nenhuma razão, não são 

capazes de distinguirem a si próprias. São as artes que lhes correspondem que as 

distinguem, já que são elas as detentoras de razão.  

No entanto, se contarmos como o filósofo conclui seu raciocínio analógico, 

dizendo que “a retórica é para a alma o correspondente (ἀντίστροφος) do que a culinária 

é para o corpo”, temos que entender que a relação de correspondência que se dá entre as 

terapias e que as distingue também se estabelece entre outras duas atividades 

adulatórias, a retórica e a culinária que, por natureza, também devem se misturar e se 

confundir, tal como ocorre à sofística e à retórica. Aqui, Sócrates está explicitamente 

estabelecendo laços de correspondência entre as atividades adulatórias – laços que 

predicou para as artes terapêuticas e através dos quais estas se distinguem. Mas se as 

adulações se misturam e se confundem entre si por natureza, como é possível que elas 

se distingam entre si por laços de correspondência, tal como parece ocorrer somente às 

artes terapêuticas?  

A resposta para esta questão que soa como uma contradição não escapa ao 

escrutínio do próprio filósofo, pois “se a alma não presidisse o corpo e ele próprio 

presidisse a si mesmo e se esta não contemplasse e discernisse a culinária da medicina, 

mas o próprio corpo julgasse ao medir por si os agrados delas, todas as coisas se 

misturariam em si mesmas aqui e assim a medicina, a saúde e a culinária seriam 

indistintas”
419

. Aqui, vemos claramente que a confusão ou a mistura entre as ocupações 

não ocorre porque não é o corpo quem julga (κρίνω): é alma. E ela quem contempla 

(καταθεωρέω) e discerne (διακρίνω) medindo (σταθμάω) tanto as ocupações que lhe 

correspondem como também aquelas que correspondem ao corpo – e isto porque é ela 

quem preside ou se sobrepõe (ἐπιστατέω) ao corpo e não o contrário, sendo ela e 

somente ela, como se pode inferir, propriamente racional, estando portanto capacitada 
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para delimitar as fronteiras que as ocupações têm entre si, definindo-as. É, como diz 

Marques, “a ausência do primado da alma, com sua inteligência, seus valores, sua 

capacidade de comandar que leva à confusão e ao não-discernimento entre a arte e o seu 

simulacro”
420

. Contudo, se ainda observarmos que tanto o corpo como as adulações são 

incapazes de julgarem a si mesmos por serem desprovidos de razão, entenderemos que 

ambos compartilham de algo em comum e que ambos são também simulacros – e que o 

corpo, afinal, não passa de um simulacro da alma, “a máscara que é recebida como 

aparência, que encobre a alma, e que, ao mesmo tempo, pode indicar o caminho até isso 

que ela encobre” como salienta Araújo
421

. 

É esta diferença propriamente hierárquica e topológica que se estabelece através 

da analogia entre o corpo e a alma e as suas respectivas θεραπείας e κολακείας, já que 

as primeiras se sobrepõem ou presidem (ἐπιστατέω) sobre as segundas, enquanto estas 

se introduzem sob (ὑποδύω) aquelas, sendo este um procedimento decisivo não apenas 

para a desqualificação da retórica, mas também para a demarcação de fronteiras entre 

corpo e alma como observa Muniz
422

 e para quem é necessário retirar todas as 

consequências da lição analógica contida nesta passagem. Cabe lembrar que o próprio 

Sócrates, aliás, chegará a proceder deste modo, se lembrarmos que, em função deste 

procedimento analógico, ele pode definir a justiça como a medicina da maldade
423

. Se 

seguirmos a recomendação de Muniz à risca e se viermos a proceder tal como o próprio 

filósofo, para quem a justiça, como arte corretiva, não passa de uma medicina que 

corrige o mal, teríamos que definir a legislação, como arte preservativa, como uma 

ginástica que preserva e fortalece o bem. Aliás, se chegarmos a considerar, tal como o 

próprio Muniz observa
424

, que a indumentária se ocupa de um simulacro do aspecto 

exterior do corpo enquanto a culinária se ocupa de um simulacro do seu aspecto interior, 

visto que Sócrates chegará a se referir à primeira como “aquela que engana através de 

formas, cores, lisura e vestimentas”
425

 e à segunda como uma atividade que dá à retórica 

o caráter de “elogiar os homens, regalando e empanturrando seus desejos, tornando a 

cidade grande que, quando incha, fica internamente ulcerada (ὕπουλός)”
426

, teríamos de 
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inferir - pelo mesmo jogo de correspondências analógicas - que a legislação é aquela 

que legitimamente preserva e fortalece o bem em sua camada mais externa, na pele da 

cidade, onde as leis se encontram escritas, enquanto a justiça é aquela que de modo 

também legítimo corrige um mal em sua camada mais profunda, nas entranhas de uma 

cidade habitada por homens que creem, como Cálices, que é justo que uns tenham mais 

do que os outros
427

.  

Portanto, o poder próprio da analogia expressa na fala dos geômetras consiste 

em demarcar as fronteiras e os limites que as artes legítimas e as meras atividades têm 

entre si, o perímetro muito próprio de cada uma em relação à outra tal como elas são 

exercidas na cidade, conferindo a cada uma o seu lugar e a sua própria definição. Este 

é o valor e a importância da analogia geométrica empregada pelo filósofo neste diálogo. 

Para Lloyd
428

, no entanto, quando Platão emprega argumentos analógicos nos seus 

primeiros diálogos, ele assim procede somente para demonstrar o quanto um argumento 

de tal natureza pode ser utilizado para persuadir um interlocutor de modo levá-lo a uma 

conclusão, muito embora reconheça que, no caso particular do Górgias, nem todos os 

argumentos analógicos se mostram capazes de persuadir, sendo isto um sinal de que o 

autor estaria absolutamente consciente dos limites de compreensão impostos por tais 

argumentos. E para provar isso, ele lança mão de duas passagens que vimos aqui: 1) 

quando Pólo reconhece que, em função da analogia entre a medicina e a justiça, se 

demonstra que se está falando a verdade
429

; 2) quando Cálicles recusa as analogias 

propostas por Sócrates para saber o que o indivíduo mais entendido e melhor deve ter 

mais: se tecelões devem ter as mais variadas roupas e se os sapateiros devem ter os mais 

variados sapatos
430

.  

De fato, como vimos em capítulo anterior, o filósofo emprega o raciocínio 

analógico para demonstrar, tal como um geômetra demonstra e chega a uma conclusão, 

ao CQD final, ao Como Queríamos Demonstrar. No entanto, isto não significa que o 

emprego da analogia, tal como se encontra neste diálogo, se resuma a argumentar até 
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alcançar uma conclusão – exceto se consideramos que todo o diálogo comparativo 

empregado por Sócrates tinha por objetivo se concluir na forma analógica expressa na 

fala dos geômetras, como foi demonstrado. Aliás, para Lloyd, somente a partir de Fédon 

é que a analogia passa a ser efetivamente empregada pelo filósofo pela sua função 

heurística além da didática, isto é, como “um método de descoberta da verdade” além 

de “um método de persuasão”, quando ela é explicitamente recomendada em certos 

contextos, mesmo o autor se mostrando consciente nestes casos do quanto a semelhança 

das coisas entre si e que entram em jogo em uma analogia é enganosa. Para este 

comentador, apesar dos argumentos analógicos serem extensivamente recomendados, 

senão provando várias teses éticas e políticas tal como ocorre no Górgias e em outros 

diálogos de maturidade, nem sempre o filósofo chega a verificar na prática as 

conclusões a que estes levariam, pois “na prática, Platão parece ignorar as 

recomendações e advertências que aparecem em muitas passagens nas quais ele discute 

o uso de imagens e semelhanças”
431

.  

Robinson
432

 também subscreve esse caráter meio duvidoso e ambíguo com que 

Platão emprega analogias em seus diálogos: afinal, as justificativas que o filósofo 

apresenta para o seu uso são tão parciais e indistintas quanto às indicações que oferece 

em relação a sua inferioridade ou pelo menos em relação ao risco que ela oferece, em 

particular quando um interlocutor toma duas coisas semelhantes, apesar de não serem. 

Para este comentador, ao longo da obra platônica, só há dicas dispersas, nas quais a 

consciência em relação ao argumento analógico é muito abstrata: ela “é mais uma 

crisálida do que uma borboleta e, portanto, não é surpreendente que elas pareçam 

contraditórias ou ao menos incoerentes”
433

. No entanto, tal comentador não deixa de 

observar que a analogia é extremamente frequente nos diálogos platônicos, expressa 

pelo refrão “tal isto como aquilo”, se reportando depois aos dois diálogos que talvez 

sejam os mais analógicos dentre todos: a República e o Górgias. Para ele, nos diálogos 

medianos e no Górgias, a indução “não é mais do que um elemento subordinado em um 

silogismo, se tornando, na forma da analogia, a essência do argumento; qualquer 

elemento dedutivo se encontra subordinado a esta”
434

. Já no diálogo Górgias em 

particular, a analogia é “empregada para a classificação das artes que dizem respeito ao 
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corpo e a alma a fim de definir a natureza da retórica”
435

. Ademais, como observa, a 

palavra ἀναλογία parece indicar “a regra de um método, pois Platão acredita que 

analogias e igualdades geométricas são frequentes na realidade e básicas para sua 

estrutura e esta pitagórica convicção indica a regra de um método simples, mas 

importante: busque por proporções na realidade, pois elas estão lá e você vai achá-las. 

Ele nunca declarou explicitamente tal regra, muito embora tenha dito que “a igualdade 

geométrica tem grande poder entre os deuses e homens.”
436

. 

Considerando os comentários de Lloyd e Robinson em conjunto, há de se 

observar que, no diálogo Górgias, a analogia não se resume a sua função didática, em 

persuadir um interlocutor como pensa Lloyd, já que neste diálogo ela é também 

empregada por sua função heurística, sobretudo se considerarmos que o procedimento 

comparativo empregado por Sócrates é uma busca – busca através da qual ele acaba por 

descobrir não só a definição da retórica, como admite Robinson, mas também o seu 

lugar na topologia da cidade. E se considerarmos que isto só foi possível em função de 

uma indução que é própria do silogismo do argumento analógico, como lembra 

Robinson, uma indução que se encontra nas comparações que são estabelecidas entre as 

mais diversas ocupações desde o início de um diálogo, há de se lembrar que tais 

comparações virão se consagrar sob uma fórmula analógica, a partir da qual pelo menos 

uma definição será formalmente deduzida: a justiça é a medicina da maldade. Todavia, 

se no campo textual nem todos os interlocutores se mostram capazes de acompanhar a 

indução, e se nem todos por fim deduzem e inferem tudo aquilo que é possível de se 

deduzir através de uma analogia que parece ficar em aberto, sem nenhuma conclusão, 

há de se lembrar que este texto se dirige a leitores, cabendo a estes a tarefa de completar 

aquilo que o escritor deixou muito provavelmente em aberto de propósito, para que a 

filosofia viesse a se realizar na alma deste que o lê. Afinal, como volto a repetir, na 

Sétima Carta o filósofo afirma que aquilo que ele fala e escreve não se prova bom, 

“exceto para alguns poucos que sejam capazes de descobrir por si mesmos através de 

pequenas indicações”
437

. E se a semelhança entre coisas em uma analogia é enganosa 

como aponta Lloyd e se este é o sinal do risco que ela oferece e da sua inferioridade 

como observa Robinson, cabe concluir este parágrafo dizendo que evidentemente este 

não é o caso da analogia tal como ela se encontra empregada no diálogo Górgias. 
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Afinal, aqui, é a própria analogia quem acaba demarcando os limites entre aquilo que 

pode ser considerado legítimo e aquilo que não passa de um mero simulacro, entre o 

que é e o que parece ser, tentando salvar o interlocutor justamente deste jogo de 

confusão e misturas que caracteriza o âmbito de quem vive e comercializa com as 

aparências, indicando inclusive que devemos ir mais além da aparência que nos oferece 

os sentidos quando se trata de apreender como as coisas realmente são, visto que as 

primeiras são inferiores e as segundas, superiores, sendo esta superioridade uma 

característica do verdadeiro artífice, pois é ele quem tem uma alma que exerce a razão, 

buscando o que é bom e melhor. 

Já que no tange a observação de Robinson em relação à palavra ἀναλογία e ao 

fato dela “parecer” indicar a regra de um método de natureza pitagórica que encontra 

proporções na realidade, já que a igualdade geométrica tem grande poder entre os 

deuses e homens, cabe confirmar a suspeita deste comentador e frisar por fim que a 

topologia e a hierarquia estabelecida pela analogia das fala dos geômetras tem não tão 

somente implicações epistemológicas e éticas, como vimos, mas também ontológicas e 

metafísicas, visto que ela contempla como as coisas são e determinada concepção de 

mundo. Afinal, ao ter dito que vai “tentar indicar como a retórica se me aparece ”, 

perguntando logo em seguida se Górgias havia chamado em algum lugar algo de corpo 

e algo de alma, o filósofo tem como propósito demonstrar como a retórica se lhe 

aparece e vem à luz (φαίνω), empregando um verbo que indica o ato de nascer, surgir e 

aparecer e que remete a noção de gênese.  

Kirkland
438

 lembra que a forma do particípio do presente passivo deste verbo é 

φαινόμενον, de onde deriva a nossa palavra fenômeno que indica como algo vem à luz e 

se torna manifesto e se apresenta. Porém, adverte que um aparecimento deve ser 

entendido como algo que emerge das trevas e se apresenta à luz, se apresentando 

também aos olhos de um observador, estabelecendo uma conexão entre o observador e o 

mundo – o mundo onde as coisas surgem. Se considerarmos que a indumentária será 

designada também como mal-nascida (ἀγεννής)
439

 para indicar a sua falta de berço e de 

nobreza e se lembrarmos que Górgias - o retórico - é irmão de Heródico - o médico - e 

que estas atividades já se encontram filiadas por laços de parentesco, há pelo menos que 

se supor que estas ocupações estão sendo vistas pela perspectiva de uma gênese e que 

elas implicam uma determinada configuração de mundo, formada por duplos. Afinal, 
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“são duas (δυοῖν) as atividades e assim são duas (δυοῖν)  as artes”
440

, as duas artes da 

alma e do corpo que se correspondem. No entanto, no que tange a correspondência 

destas com seus respectivos simulacros, elas são também duplas, pois ao chegar a 

distinguir dois tipos de retórica, Sócrates dirá que “se isto também é duplo (διπλοῦν), 

por um lado é uma adulação que permite uma oratória pública vergonhosa e, por outro 

lado é bela, deixando as almas dos cidadãos melhores tanto quanto possível e 

esforçando para dizer o que é melhor, quer seja prazeroso ou desprazeroso aos 

ouvintes”
441

, diferenciando assim a retórica da arte da política.  

É esta configuração dupla própria de um mundo formado por coisas mal 

nascidas e bem nascidas que está sendo contemplada pelo filósofo - um mundo onde as 

coisas se manifestam e aparecem ao observador através de um jogo complexo entre 

semelhanças e diferenças, como Kirkland observa. Afinal, isto que surge e aparece no 

mundo aparece aos olhos do observador com determinada aparência: mas se, por um 

lado, uma aparência é disto que aparece, constituindo uma qualidade ou extensão sua, 

por outro lado é algo que pode ser distinguido do que aparece e considerado 

separadamente - quando ela, a aparência, se torna mais do que aparece, sendo 

considerada por sua constituição e por si própria. Estas são, aliás, as considerações que 

Sócrates está elaborando aqui, quando passa a distinguir o bom estado do corpo e da 

alma naquilo que eles têm mais propriamente de efetivo e de aparente, diferenciando 

suas ocupações tanto por duplos legítimos quanto também por ilegítimos. 

Contudo, se lembrarmos que Sócrates admite por primeiro que “o arranjo e 

ordenamento da alma é legalidade e lei que torna os homens legais e ordeiros, sendo isto 

a justiça e temperança”
442

 e por segundo que o todo composto de céu e terra, deuses e 

homens “é denominado cosmo, não desordem nem incontinência”
443

, há de se 

considerar desde já o que procurarei demonstrar mais detalhadamente no capítulo 

seguinte: o próprio mundo, para o filósofo, é constituído por justiça e temperança. Sob 

esta perspectiva, entende-se que todas θεραπείας e κολακείας correspondem a estas, 

mas de tal modo que as excelências da justiça e da temperança configuram o único 

duplo, ao qual todas as artes e simulacros estão associados. Sob este ponto de vista 
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nitidamente metafísico, há de reformular o quadro analógico apresentado anteriormente, 

demostrando como as artes e seus simulacros se encontram devidamente hierarquizados 

e circunscritos sob uma topologia cósmica: 

 

as excelências 

justiça temperança 

 

artes e simulacros 

justiça legislação 

medicina ginástica 

retórica sofística 

culinária indumentária 
 

7- Excelências, artes e simulacros 

 

Desse modo, ao se debruçar sobre a relação entre a alma e o corpo e sobre o 

modo como as ocupações nascem e aparecem para um observador, o filósofo encontra 

todos os subsídios de que necessita para delimitá-las e defini-las, tanto ética e 

epistemologicamente quanto ontologica e metafisicamente, sendo este o objetivo do 

discurso analógico. Portanto, sou obrigado a discordar de Dancy ao afirmar que 

“quando Sócrates está às voltas com definições, ele não está as voltas de modo algum 

com metafísica”
 444

, já que para este comentador a virada metafísica só ocorre a partir 

do Fédon. Porém, como se vê aqui no Górgias, o que ocorre é exatamente isto: as 

definições das ocupações se encontram todas delimitadas e circunscritas por uma 

concepção metafísica de como as coisas surgem no mundo. 

É este poder que a analogia tem de delimitar e definir as atividades pelos limites 

que elas mesmas têm em comum e que por sua vez podem defini-las que está em jogo 

aqui, no diálogo Górgias. Tudo o que Platão quer, aos dispor estas ocupações sob a 

forma de uma analogia, é descobrir os limites que estas compartilham em comum – o 

perímetro muito próprio que elas tangenciam entre si ao se confrontarem e se 

esbarrarem neste campo que é território próprio do λόγος, onde os diversos discursos se 

manifestam e são proferidos. Tudo o que Platão quer, nesta comparação entre vários 

gêneros de discursos – entre vários gêneros do λόγος – é definir e delimitar o lugar de 

cada um, tal como são exercidos dentro da cidade.  

Como Nightingale observa, ao dialogar com outros gêneros de discurso, tais 
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como a tragédia, a comédia e a lírica, o filósofo vai esculpindo e moldando o próprio 

discurso filosófico como outro gênero, se mostrando portanto bastante preocupado em 

delimitar fronteiras e, por sua vez, com “as fronteiras do único modo de pensar e de se 

viver”
445

: a filosofia. Portanto, se considerarmos que no diálogo Górgias esta 

preocupação em definir as atividades através de limites e fronteiras é levada ao extremo 

e se observarmos que é exatamente isto que se encontra em jogo na fala propriamente 

analógica dos geômetras, somos obrigados a considerar que o filósofo está agindo como 

um verdadeiro representante desta arte: uma arte que, como o próprio Proclo lembra, 

“chama de fronteira (ὅρον) o que circunda limitando cada área, e limite (πέρας) é 

definido desta maneira. E o nome [da atividade] é próprio à geometria desde o começo, 

segundo a qual [os homens] mediam as áreas e conservavam as suas fronteiras (ὅρους) 

não-confundidas, e a partir da qual vieram a conceber o pensamento dessa ciência.”
446

 

Ao definir e delimitar as atividades pelos limites que elas tangenciam e 

compartilham em comum através de uma analogia que se constela através da forma 

propriamente comparativa de um diálogo, o filósofo demonstra um interesse profundo 

pelos diversos gêneros do λόγος e seus simulacros e, em particular, como se vê, pelo 

λόγος próprio da geometria. 
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6-A IGUALDADE GEOMÉTRICA 

 
“φασὶ δ' οἱ σοφοί, ὦ Καλλίκλεις, καὶ οὐρανὸν καὶ γῆν καὶ θεοὺς καὶ 

ἀνθρώπους τὴν κοινωνίαν συνέχειν καὶ φιλίαν καὶ κοσμιότητα καὶ 

σωφροσύνην καὶ δικαιότητα,  καὶ τὸ ὅλον τοῦτο διὰ ταῦτα κόσμον καλοῦσιν, 

ὦ ἑταῖρε, οὐκ ἀκοσμίαν οὐδὲ ἀκολασίαν. σὺ δέ μοι δοκεῖς οὐ προςέχειν τὸν 

νοῦν τούτοις, καὶ ταῦτα σοφὸς ὤν, ἀλλὰ λέληθέν σε ὅτι ἡ ἰσότης ἡ 

γεωμετρικὴ καὶ ἐν θεοῖς καὶ ἐν ἀνθρώποις μέγα δύναται, σὺ δὲ πλεονεξίαν 

οἴει δεῖν ἀσκεῖν· γεωμετρίας γὰρ ἀμελεῖς.”
447

 

 

“Afirmam os sábios, oh Cálicles, que o céu e a terra, os deuses e os homens 

se mantém contíguos em comunhão pela amizade, ordenamento, temperança 

e justiça, motivo pelo qual este todo é chamado cosmo, oh camarada, não 

desordem nem incontinência. Parece-me que não dirige sua mente para estas 

coisas e que delas seja sábio, pois se esquece de que a igualdade geométrica 

tem grande poder tanto entre os deuses como entre os homens e pressupôe 

que seja necessário aplicar-se para ter mais do que os outros. É que descura 

da geometria.” 

 

Consideremos por primeiro nesta passagem a noção de um todo (ὅλος) chamado 

cosmo (κόσμος) e não desordem (ἀκοσμία) e incontinência (ἀκολασία). Tal noção 

evidentemente diz respeito ao mundo, já que este só é assim chamado porque mantém 

contíguos em comunhão o céu e a terra, tanto quanto os deuses e os homens. Contudo, 

como Sócrates concebe que “o arranjo (τάξεσι) e ordenamento (κοσμήσεσιν) da alma é 

legalidade e lei que tornam os homens legais e ordeiros (κόσμιοι), sendo isto a justiça e 

temperança”
448

, há de se compreender como estas - a justiça e temperança – constituem 

o próprio todo chamado mundo.  

Para Olimpiodoro, quando o filósofo predica tanto à justiça quanto à temperança 

uma ordem, “elas certamente convergem entre si, as excelências”
449

. Dodds
450

 observa 

que, na esfera moral, as qualidades de τάξις e κόσμος tomam respectivamente a forma 

de νόμιμόν, sendo que a primeira dá origem à virtude da δικαιοσύνη enquanto a 

segunda dá origem à virtude da σωφροσύνη. Irwin
451

 primeiramente observa que a boa 

ordem é lei (νόμος) na alma que se expressa em justiça e temperança, lembrando depois 

que é comum associar κόσμος ou κόσμησις à σωφροσύνη, vindo daí uma moderação 

que comprime os próprios desejos em relação aos outros e vindo daí a justiça, 

reconhecendo no entanto que Sócrates não tomaria tudo isso como admissível. E para 

comprovar suas afirmativas, ambos comentadores modernos remetem o leitor a certas 
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passagens da obra. Dodds cita em particular a passagem em que Sócrates, ao perguntar a 

si mesmo e responder, afirma que “a alma que tem ordem (κόσμον) é ordenada 

(κοσμία) e a alma ordenada (κοσμία) é temperante (σώφρων)”
452

. Irwin por sua vez 

remete o leitor à passagem inteira, bem como a seguinte, quando o filósofo diz que “há 

uma ordem (κόσμος) que surge em cada coisa e pela qual cada coisa que é se torna boa 

com sua presença. E a alma que tem uma ordem (κόσμον) própria é melhor do que a 

desordenada (ἀκοσμήτου). E a alma que tem ordem (κόσμον) é ordenada (κοσμία) e a 

que é ordenada (κοσμία) é temperante (σώφρων). E a que é temperante (σώφρων) é boa 

e a que se conforma de modo contrário à temperante é má – e esta é insensata e 

incontinente. E o temperante (σώφρων) só faz o conveniente em relação aos deuses e 

aos homens. E fazendo o que é conveniente em relação aos homens ele faz com justiça 

e, em relação aos deuses, com piedade.”
453

 

Tais passagens são muito veementes e demostram o quanto a ordem (κόσμος) 

aparece explicitamente associada à temperança (σωφροσύνη). E mais: que a ordem da 

alma temperante é boa (ἀγαθός) e aquela que se conforma ao contrário disso é má, 

insensata e sobretudo incontinente (ἀκόλαστος), motivo pelo qual, cabe lembrar, o todo 

é chamado mundo e não desordem e incontinência (ἀκολασία). Aqui, a ordem aparece 

como um elemento fundamental que contém a incontinência, preservando e 

conservando o bem, como fazem, aliás, todas as artes que aplicam medidas 

preservativas e que por isso mesmo se encontram associadas à temperança. E como tal, 

por preservar e conservar o bem, ela é a garantia contra qualquer ἀκολασία e contra 

qualquer πλεονεξία, o desejo de querer ter mais do que outros e que Cálicles considera 

justo.  

Por isso, ao contrário de Irwin, acho perfeitamente cabível que Sócrates 

reconhecesse e admitisse a temperança como uma moderação que comprime os próprios 

desejos, tanto em relação a si mesmo, mas também em relação aos outros e que daí 

adviria a justiça: afinal, o temperante, quando faz o que é conveniente em relação aos 

homens, ele faz com justiça (δίκη). Porém, se a razão da discordância de Irwin se baseia 

na possibilidade de tomarmos a relação da temperança e da justiça como uma relação de 
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causalidade - como se a primeira fosse a causa da segunda – e não como uma questão 

de prioridade lógica, sou obrigado a concordar com ele: afinal, antes mesmo de 

principiar toda esta discussão sobre a ordem e a sua relação com a temperança e a 

justiça, Sócrates deixa claro a copertinência existente entre as duas – e que elas surgem 

juntas.  

Isto ocorre na passagem em que Sócrates pergunta primeiramente “qual é o 

nome para o que surge (γιγνομένῳ) no corpo através do arranjo (τάξεώς) e da ordem 

(κόσμου)?”
454

 para logo em seguida perguntar: “e qual é nome para o que surge 

(ἐγγιγνομένῳ) na alma através do arranjo (τάξεως) e da ordem? (κόσμου)”
455

.  

Aqui, vemos claramente que há uma causalidade em jogo, visto que emprega os 

verbos γίγνομαι e ἐγγίγνομαι que implicam ambos a noção de gênese. Porém, tal gênese 

ou tal surgimento parece se referir a algo que surge e que ao longo deste surgimento se 

diferencia através do arranjo (τάξις) e da ordem (κόσμος). Por isso, a observação de 

Dodds me parece a mais importante de todas que foram feitas a respeito destas 

passagens, já que ele afirma que τάξις e κόσμος, apesar de serem ambos legalidade 

(νόμιμος), se diferenciam, mas de um modo tal que a primeira acaba por dar origem à 

δικαιοσύνη e a segunda à  σωφροσύνη.  

Não deve ser à toa que Olimpiodoro tenha compreendido que as excelências 

certamente convergem entre si (συντρέχουσιν οὖν ἀλλήλαις), indicando assim que elas 

têm um ponto em comum, tal como têm as ocupações que se encontram associadas a 

elas. Afinal, estas compartilham em comum (ἐπικοινωνέω) algo que lhes é próprio (περὶ 

τὸ αὐτὸ), muito embora se distingam entre si (ἀλλήλων) em alguma coisa. E como as 

ocupações compartilham coisas entre si, as excelências também compartilham de algo 

em comum, uma mesma origem, se distinguindo no entanto entre si em alguma coisa: 

em arranjo (τάξις) e ordem (κόσμος). 

Arranjo (τάξις) e ordem (κόσμος) constituem portanto as duas expressões de 

uma legislatura que, no caso particular da temperança, está explicitamente vinculada à 

ordem. Mas se o arranjo (τάξις) por sua vez está associado à justiça (δικαιοσύνη) como 

Dodds indica e como de fato parece ser o caso, o que poderíamos admitir 

particularmente sobre este vínculo? A resposta para isto se encontra em uma passagem 

que antecede todas estas passagens, quando o filósofo observa que “todos os outros 
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artífices miram o próprio trabalho, nunca elegendo acidentalmente cada uma das coisas 

que empregam, pois têm à disposição isto que é uma forma quando laboram, 

posicionando cada uma das coisas sob arranjo (τάξιν), forçando o diferente a se adequar 

ao diferente e a se harmonizarem (ἁρμόττειν), até que a atividade constitua um todo 

alinhado e ordenado.”
456

 Mais adiante, chega a acrescentar que “a excelência de 

qualquer coisa, seja de um instrumento, do corpo, da alma, seja de todo ser vivo, não 

surge junta do modo mais belo por acidente mas, sim, por arranjo (τάξει), retidão e arte, 

restituindo a cada um o que é próprio.”
457

 

Aqui, vemos claramente que o arranjo (τάξις) é, nada mais, nada menos do que 

uma harmonização, um ajuste: ele força o diferente a se adequar ao diferente e a se 

harmonizarem, até que a atividade constitua um todo alinhado e ordenado. Aqui, é o 

arranjo que, ao ajustar o diferente com o diferente de modo harmônico, acaba por 

constituir um todo (ἅπας) alinhado (τάσσω) e ordenado (κοσμέω). Vemos, assim, que o 

arranjo leva à ordem. Porém, aqui, vemos mais: este arranjo ou ajuste se opõe ao que é 

acidental, já que através dele os artífices nunca elegem acidentalmente (εἰκῇ) e a 

excelência de toda e qualquer coisa acaba por não surgir junta acidentalmente (εἰκῇ). 

Um arranjo como tal leva os artífices a ajustarem as coisas a ponto de fazer com que as 

excelências de todas elas surjam juntas, o que jamais ocorreria por acidente, pois 

somente o arranjo é capaz de elevar todas coisas a um grau de excelência – o que é feito 

ao restituir a cada um o que é próprio (ἥτις ἑκάστῳ ἀποδέδοται αὐτῶν).  

Mas “dar ou restituir (ἀποδέδοται) a cada um o que é próprio” é justamente a 

fórmula clássica que o filósofo emprega para se referir ao ato de justiça. Aqui mesmo no 

diálogo Górgias vimos isso ocorrer, quando, sob o figura do médico, o filósofo 

prescreve que deve ser dado menos comida para aqueles que se encontram em estado 

pior, concedendo no entanto àqueles que se encontram em estado melhor ter mais 

comida, desde que isto também não o prejudique. Mas aqui mesmo, neste diálogo, o 

filósofo emprega o verbo ἀποδίδωμι de forma negativa para se referir a um ato de 

injustiça, ao dizer: “se alguém roubou muito ouro e não o restituiu (μὴ ἀποδιδῷ), mas o 
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manteve para gastar consigo e com os seus de modo injusto (ἀδίκως)”
458

.  Desse modo, 

quando na passagem anterior Sócrates afirma que a excelência de toda e qualquer coisa 

não surge junta por acidente, mas sim por um arranjo que dá ou restitui à cada um o que 

lhe é próprio, compreendemos que as excelências surgem juntas em função de um 

arranjo que dá ou restitui à cada coisa aquilo que já lhe é próprio e constitutivo, mas 

com o quê todas elas se elevam e se tornam excelentes. Afinal, o que permite que todas 

elas surjam juntas do modo mais belo e excelente não é um acidente, mas um arranjo 

que, ao ajustar as diversas partes diferentes entre si que integram um todo, dando a cada 

uma o que é lhe próprio, comete justiça. Um arranjo, portanto, não passa de um ajuste 

com que se comete justiça entre as partes que compõem um todo.  

Arranjo (τάξις) e ordem (κόσμος) constituem portanto as duas expressões 

máximas de uma legislatura com que o todo se torna justo e temperante: pelo arranjo, as 

partes integrantes do todo surgem juntas de modo bem ajustado; pela ordem, o próprio 

todo se mantém íntegro e se conserva, se contendo em si mesmo e não sendo nem um 

pouco incontinente.  E por conter a si mesmo o todo é temperante. E por ajustar as suas 

partes entre si, permitindo que todas elas surjam juntas de modo belo e excelente, o todo 

é justo. Portanto, por mais uma vez, discordo de Irwin, visto que todas estas passagens 

em conjunto demonstram que a temperança é concebida como uma ordem que mantém 

o todo íntegro consigo mesmo, enquanto a integração ocasionada pela justiça depende 

do modo como as suas diversas partes se ajustam uma com a outra. Por isso, enquanto a 

temperança diz respeito ao modo como o sujeito procede em relação a si mesmo, já a 

justiça diz respeito ao modo como o sujeito procede em relação ao outro, sendo ambos 

procedimentos necessários para a integração de um todo que, como tais, se encontram 

inscritos no próprio mundo como legislatura máxima, mantendo em comunhão tanto o 

céu e a terra quanto os deuses e homens.  

É esta copertinência entre temperança e justiça que mantém o todo íntegro 

consigo mesmo e ao mesmo tempo arranja e ajusta as suas partes de modo alinhado, 

harmonizado e ordenado, dispondo-as literalmente lado a lado, se considerarmos que o 

verbo empregado pelo filósofo para se referir à excelência de toda e qualquer coisa que 

surge junta é παραγίγνομαι que significa literalmente isto: o ato das coisas surgirem 

lado a lado. Surgindo lado a lado de modo bem ajustado e justo, toda e qualquer coisa - 

seja um instrumento, um corpo, uma alma, um ser vivo – se dispõe uma em relação  à 

                                                           
458

 PLATÃO, Górgias, 481a: “...ἀλλ' ἐάντε χρυσίον <ᾖ> ἡρπακὼς πολύ, μὴ ἀποδιδῷ τοῦτο ἀλλ' ἔχων 

ἀναλίσκῃ καὶ εἰς ἑαυτὸν καὶ εἰς τοὺς ἑαυτοῦ ἀδίκως καὶ ἀθέως...”. 



163 
 

outra do modo mais belo e excelente, passando portanto a tangenciar limites e fronteiras 

em comum que não podem ser excedidos, pois isto implicaria um ato de desajuste e 

injustiça. Mas ao dispor lado a lado todas as coisas na forma mais bem ajustada, a 

justiça acaba dando a cada coisa o que lhe é próprio, determinando uma proporção sob a 

qual não só as ocupações tangenciam limites em comum e se mostram análogas, mas 

também o céu e a terra, bem como os deuses e homens. Tudo, mas absolutamente tudo, 

se encontra ajustado de modo proporcional ou análogo pela justiça. 

E é exatamente esta noção de um ajuste proporcional realizado por uma justiça 

em escala totalizante que não se encontra nas observações políticas-matemáticas feitas 

por Arquitas e Aristóteles que investigamos aqui. E por mais que ambos tenham 

indicado que a πλεονεξία –  ter mais do que os outros – é injusta, em nenhum destes 

dois autores a justiça, ao ser analisada sob a ótica de uma proporção, aparece filiada de 

modo indissolúvel à temperança. Na organização que ambos concebem a respeito de um 

todo político-social onde a justiça se dá proporcionalmente, a temperança não figura 

como lhe fosse copertinente. O que Platão pretende demonstrar com esta copertinência é 

que os aspectos políticos não podem se apartar e se dissociar dos aspectos éticos, sob 

pena da desintegração do próprio todo: a sua conservação depende da temperança, 

enquanto o ajuste harmônico das suas partes depende da justiça. Justiça e temperança 

são, portanto, fatores decisivos para que um todo se constitua do modo mais belo e 

excelente.  

Tal concepção constitui, aliás, a resposta platônica para as afirmações que o 

próprio Górgias histórico fez em seu Elogio de Helena: afinal, como vimos, este 

professor de retórica não só afirmou que “a mesma razão que o poder do discurso tem 

em relação à disposição (τάξιν) da alma, a disposição (τάξις) das drogas tem em relação 

à natureza dos corpos”
459

, mas também disse, no início desta obra, que a “ordem 

(κόσμος) de uma cidade é o vigor dos homens; de um corpo, a beleza; de uma alma, a 

sabedoria; de uma atividade, a excelência; de um discurso, a verdade”
460

. 

Segundo Barbosa e Castro
461

, a palavra κόσμος implica aqui “toda uma 

preparação ordenada” e remete a uma determinada concepção de mundo, da vida e da 
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 GÓRGIAS, Elogio a Helena, 11, 14: “τὸν αὐτὸν δὲ λόγον ἔχει ἥ τε τοῦ λόγου δύναμις πρὸς τὴν τῆς 
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sociedade. Segundo Marcos
462

, o termo, tal como se encontra empregado nesta obra, 

expõe seus múltiplos significados, relativos às diversas coisas as quais se aplica, não se 

tratando de um mero adorno ou ornato, senão de uma ordem ou disposição interior que 

contribui para a perfeição daquilo que a exibe, tornando-a digna de louvor. 

Mas segundo Platão, a excelência de qualquer coisa - seja de um instrumento, 

do corpo, da alma, seja de todo ser vivo - não surge lado a lado (παραγίγνομαι) do 

modo mais belo por acidente (εἰκῇ), mas, sim, por arranjo (τάξις), de modo que as 

coisas que o Górgias histórico dispôs lado a lado – a cidade e o vigor dos homens, o 

corpo e a beleza, a alma e a sabedoria, a atividade e a excelência, o discurso e a verdade 

– não podem vir a constituir um κόσμος, já que este professor de retórica sequer 

demonstrou como elas estão entre si ajustadas e nem como elas surgiram lado a lado 

uma da outra, pois não podem surgir assim por acidente (εἰκῇ). Platão portanto está 

apontando o quanto a formulação feita pelo Górgias histórico tem um caráter acidental - 

tal como é acidental o modo como ele crê que o discurso pode se dispor ou se arranjar 

(τάξις) para enfim atuar como uma droga sobre uma alma que se encontra disposta ou 

arranjada (τάξις) de determinado modo.  Afinal, para o filósofo, há todo um arranjo 

cósmico que precisa ser compreendido para o bom arranjo de toda a alma, tanto quanto 

para o bom arranjo de todo o discurso, de modo que ele possa ser empregado bem 

farmacologicamente. Sem o conhecimento deste arranjo, o discurso como tal está 

fadado ao fracasso: ele atuará como veneno e não como remédio, jamais levando os 

homens a um grau de excelência e jamais se mostrando como um discurso justo, o 

discurso que deveria ser empregado em toda e qualquer reunião de caráter político no 

lugar da retórica: o discurso filosófico. Para Platão, sem este arranjo, a excelência de um 

discurso não pode ser mais bela, pois nada é mais belo acidentalmente, não podendo 

portanto constituir um κόσμος. 

Por isso, se o termo κόσμος, tal como empregado pelo Górgias histórico e tal 

como Marcos sustenta não se refere a um mero adorno ou ornato, mas a uma ordem que 

contribui para a perfeição daquilo que a exibe, cabe apontar que é exatamente isto que 

Platão está criticando nesta formulação, pois a excelência de toda e qualquer coisa não 

pode surgir junta ou lado a lado por acidente: elas devem estar devidamente arranjadas e 

ajustadas entre si. E se o termo κόσμος implica aí toda uma preparação ordenada e 

remete a uma determinada concepção de mundo, da vida e da sociedade como 
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sustentam Barbosa e Castro, cabe apontar que é exatamente esta concepção de mundo 

formulada por Górgias que o filósofo está criticando, já que o mundo se encontra 

regulado por uma legislatura determinada simultaneamente pela temperança e justiça 

que ao mesmo tempo o conserva íntegro em si e ajusta as suas partes entre si de forma 

harmônica. 

Só assim, através do ajuste e da ordem, se mantém em comunhão este todo 

composto de céu e terra, deuses e homens. Mas se a justiça em particular dispõe lado a 

lado todas as coisas da forma mais bem ajustada, dando a cada uma aquilo que lhe é 

próprio e determinando uma proporção, tanto o duplo céu & terra quanto o duplo deuses 

& homens passam também a se encontrar sob esta condição, tal como se deu às 

ocupações. Neste sentido, tal como uma ocupação está para a outra, assim também estão 

e se dispõem estes duplos de escala verdadeiramente totalizante. Se pudesse também 

falar como os geômetras, eu diria: assim como o céu está para a terra e os deuses estão 

para os homens, assim o céu está para os deuses e a terra está para os homens. E se 

devemos retirar todas as consequências de uma lição analógica, como já indicou 

Muniz
463

 e que até mesmo o próprio Sócrates chegou a retirar ao definir a justiça como 

a medicina da maldade
464

, há de considerar tudo que se encontra posto por esta 

proporção que se estabelece entre estes pares de duplos. 

E a primeira coisa a considerar nesta analogia composta por estes pares de 

termos é que o homem, composto por alma e corpo, acaba sendo concebido dentro de 

um contexto cósmico que é composto por céu e terra. Neste sentido, assim como a alma 

está para o corpo, assim o céu está para a terra, distinguidos entre si somente por aquilo 

que é capaz de traçar um limite entre eles, definindo todos: o horizonte (ὁρίζον), termo 

que, como já havia explicado, advém do termo limite (ὅρος).  Tal disposição analógica 

acaba por configurar um panorama que estabelece nitidamente uma relação entre uma 

situação microcósmica e macrocósmica: 
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8-Macrocosmo/microcosmo 

 

Deste modo, assim como a alma é superior ao corpo, assim o céu é também 

superior à terra, tal como os deuses são superiores aos próprios homens que são 

compostos de corpo e alma. E como estes são compostos por uma alma que é superior e 

como o céu e os deuses são superiores, a alma é a parte propriamente celeste e divina do 

homem, tal como o corpo é a sua parte propriamente humana e terrena. E como o corpo 

não é só inferior à alma mas também um simulacro desta, podemos dizer: assim como o 

corpo é um simulacro da alma, assim a terra é também um simulacro do céu, tal como 

os próprios homens são simulacros dos deuses que, como tais, compõem a concepção 

metafísica muito própria que o filósofo nutre sobre um todo que mantém as partes em 

legítima comunhão: o mundo.  

Contudo, cabe lembrar também que estas partes de que ele se compõe são 

mantidas em comunhão através do seu modo contíguo ou extensivo (συνέχω), tal como 

ocorre a qualquer grandeza geométrica que, como vimos na explicação de Aristóteles, é 

caracterizada pela sua continuidade ou extensão: “chama-se de multiplicidade o que 

pode se dividir de modo não contínuo e de grandeza o que pode se dividir de modo 

contínuo (συνεχῆ).”
465

 Sócrates, portanto, está concebendo este todo que é o mundo 

como um grande objeto geométrico, com partes contínuas que se extendem entre si. No 

entanto, se lembrarmos que Aristóteles, em sua Ética a Nicômaco, caracteriza a 

proporção que os matemáticos chamam de geométrica justamente como aquela que 
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ajusta um todo com outro todo, bem como cada uma de suas partes
466

, caracterizada 

pela fórmula A:B = C:D, entendemos que a fórmula que aqui está em jogo é 

CÉU:TERRA = DEUSES: HOMENS.  

Mantendo portanto todas estas partes em devida comunhão, delimitando os 

limites que elas tangenciam entre si e ao mesmo tempo conservando todas dentro de um 

mesmo limite, o mundo, este grande objeto geométrico, é ao mesmo tempo justo e 

temperante. Não é pouco, portanto, o poder da geometria, se lembrarmos que toda e 

qualquer arte tem um poder determinado e, como tal, não só demonstra como o todo se 

mantém conservado em si mas também como suas devidas partes se encontram 

ajustadas, fundando uma igualdade que respeita a proporcionalidade que se dá tanto 

entre as partes como entre estas e o todo. Portanto, para o filósofo, a analogia não é 

somente uma figura de linguagem, como habitualmente dizemos: ela é, legitimamente, 

uma proporção que funda uma igualdade, na medida em que a relação que se dá entre 

as partes e destas para com o todo é proporcionalmente igual. 

É por isso que a igualdade geométrica tem grande poder: é ela quem mantém o 

todo devidamente ajustado e ordenado, isto é, justo e temperante, dispondo 

proporcionalmente cada parte entre si tal como estas se dispõem proporcionalmente 

perante o todo, salvaguardando a única e verdadeira igualdade que deve ser considerada 

e que é legitimamente proporcional - aquela que se sucede não na proporção aritmética 

ou harmônica, mas na proporção geométrica, sendo esta e somente esta a fórmula da 

igualdade prescrita por uma legislatura cósmica e que Cálicles, apesar de toda a sua 

sabedoria, ignora. 

E ele ignora porque pensa que, “na verdade, a temperança (σωφροσύνης) e a 

justiça (δικαιοσύνης) são vergonhosas e ruins para estes homens”
467

 ao se  referir aos 

homens que detém algum poder. E ele pensa isto a respeito da temperança em particular 

porque não é, como o próprio Sócrates explica, “temperante (σώφρονα) e governante de 

si mesmo, governando em si mesmo os prazeres e desejos”
468

. Sócrates tenta até 

adverti-lo a levar “uma vida ordenada (κοσμίως), contra a que é insaciável e 

incontinente (ἀκολάστως)”
469

, mas Cálicles não se persuade. Sabemos então porque 
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Cálicles ignora o que seja a temperança em particular: ele não governa a si mesmo, 

levando portanto uma vida insaciável e incontinente (ἀκόλαστος), uma vida que não é 

ordenada (κόσμιος). Mas o mundo, como dizem os sábios, oh camarada, não é 

desordem (ἀκοσμία) nem incontinência (ἀκολασία). Enquanto o cosmo governa a si 

mesmo se mantendo temperante, Cálicles segue a sua vida sendo intemperante ou 

incontinente.  

Mas Cálicles também segue a sua vida sendo injusto, pois pensa que “é justo que 

o melhor tenha mais (πλέον ἔχειν) do que pior, que o mais poderoso tenha mais do que 

o menos poderoso”
470

. Ele chega a lembrar que só os mais fracos “dizem que é mais 

vergonhoso e injusto (ἄδικον) ter mais (πλεονεκτεῖν) e que é isto a injustiça (ἀδικεῖν): 

buscar ter mais do que os outros (τὸ πλέον τῶν ἄλλων ζητεῖν ἔχειν)”
471

. E como diz 

Sócrates na passagem aqui analisada, Cálicles pressupõe que seja necessário aplicar-se 

para ter mais do que os outros (πλεονεξία). Se ele não descurasse da geometria, 

entenderia como as partes estão devidamente ajustadas entre si, os limites mesmos que 

estas tangenciam e compartilham em comum, como ocorre às partes de todo e qualquer 

objeto geométrico. Por ignorar este limite que as partes tangenciam entre si e através do 

qual se ajustam, Cálicles é injusto: ele ultrapassa este limite e toma o que é próprio do 

outro. Não respeitar bem as fronteiras, os limites através dos quais as partes de um todo 

tangenciam, se tocam e se ajustam é a marca do injusto.  

Cálicles, por isso, ignora por completo o grande poder da igualdade geométrica. 

No entanto, se ele viesse a conhecer o poder de tal igualdade, esse mesmo poder, como 

vimos, acabaria reincidindo sobre ele mesmo e assim ele próprio se tornaria um 

geômetra – e, por consequência, justo e temperante. 
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7-CONCLUSÃO OU CQD: QUOD ERAT DEMONSTRANDUM 

 

 

A igualdade que rege um todo é aquela que faz com que suas partes sejam 

proporcionais entre si, tais como elas são em relação a este todo e tal como ocorre a 

qualquer objeto geométrico. Para que este todo se mantenha como tal, é necessário que 

ele conserve esta ordem, se mantendo íntegro e contendo a si mesmo, vindo daí a lei que 

prescreve a temperança que é capaz de manter o sujeito continente, governante de si 

mesmo. No entanto, caso as partes deste todo se desajustem entre si, torna-se necessário 

reajustá-las, pois somente através deste ajuste é que se comete um legítimo ato de 

justiça e o todo se reintegra, vindo daí a lei que prescreve a justiça. 

Temperança e justiça, para o filósofo, compõem a legislatura muito própria que 

rege o todo, garantindo que as partes sempre sejam proporcionalmente iguais entre si, 

tal como elas são igualmente proporcionais em relação ao todo. A falta de conhecimento 

da geometria ou do poder próprio da igualdade geométrica é que leva homens como 

Cálicles a pensarem como pensam e a agirem sempre de modo injusto e intemperante, 

nunca reconhecendo que devem conter a si mesmos e que é injusto ter mais do que os 

outros, vindo daí o grande malefício político: eles ignoram que as atividades que 

exercem na cidade não passam de um simulacro, um engano. 

 A geometria, como tal, com seu λόγος proporcional, é o que demonstra ao 

homem o engano em que ele vive e cuja lição o filósofo espera que este aprenda e 

reconheça. 

ὅπερ ἔδει δεῖξαι. 
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