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RESUMO 

 

O presente trabalho visa comparar as retóricas platônica e sofista (exclusivamente a 

gorgiana) no que tange, mais especificamente, sua parte forense. Através do estudo 

de textos de Platão e Górgias, busca-se compreender a visão dos supracitados 

filósofos a respeito de institutos do direito e como era a relação desses com a matéria, 

que, assim como a filosofia, era pungente na Atenas do século V AEC. Investigar-se-

á, também, a preferência de muitos acadêmicos ao longo da história pela retórica 

platônica e se perscrutará se, no mundo jurídico, ela se demonstra, de fato, mais 

atraente.  Ademais, insta fazer uma defesa do estudo da retórica no ensino do direito, 

matéria tão aquilatada na formação de juristas no passado e que perdeu, sem motivo 

contundente, prestígio ao longo da história. 

 

Palavras-chave: retórica; retórica forense; retórica platônica; retórica sofista; Platão; 

Górgias.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

The present work aims to compare the Platonic and Sophist (exclusively gorgianic) 

styles of rhetoric; more specifically their forensic qualities. Through the study of Plato’s 

and Gorgias’ texts, an attempt is made to better comprehend the aforementioned 

philosophers’ visions as pertains to institutions of law and both authors’ relationship to 

the subject which, just as philosophy, flourished in fifth century BCE Athens. This paper 

will investigate the long-lasting preference of most scholars throughout history for the 

platonic style of rhetoric and question if this is preference is in fact warranted in the 

legal world. In addition, this paper aims to defend the study of rhetoric in the teaching 

of law which, despite historically being an important part of the education of jurists, 

has, without convincing motives, gradually lost prestige throughout history. 

 

Keywords: rhetoric; forensic rhetoric; platonic rhetoric; sophist rhetoric; Plato; 

Gorgias. 
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1. Introdução 

 

O estudo dos sofistas se faz mister no Direito devido à importância da retórica 

nas ciências jurídicas, tendo em vista a relevância, em muitos aspectos da sociedade, 

que esses filósofos alcançaram na Atenas do século 5 AEC, utilizando-se da retórica 

sofística. A conexão dos sofistas com o Direito está para além da arte da retórica nua 

e crua, tão valiosa, por si só, no Direito, pois eles atuavam tanto na Ágora ateniense 

(local de disputas políticas, análoga a uma assembleia legislativa) quanto nos tribunais 

do período helenístico.  

Os sofistas receberam o status de fundadores da pedagogia democrática e 

mestres da arte da educação do cidadão, pois ganhavam a vida ensinando e cobrando 

por seus ensinamentos. Por serem vários, à época, denominados de sofistas, cada 

um tinha algumas áreas de especialização que tinham mais afinidade para ensinar. 

Entretanto, para ser denominado sofista, tinha-se que dominar uma arte em 

específico: a arte da retórica, ou seja, a arte de argumentar e persuadir, característica 

principal dos sofistas e tão aquilatada na Atenas de milênios atrás.  

A sociedade ateniense se organizava em uma democracia direta, onde os 

cidadãos se dirigiam à Ágora para votar e debater as leis e o rumo de Atenas. 

Destarte, num local onde as discussões políticas eram feitas em público pelos próprios 

cidadãos e que as decisões eram tomadas pela maioria, a habilidade de persuasão e 

uma oratória intrépida para conseguir o maior número de adeptos para a causa que 

se advogava, tornava-se imprescindível. Nos tribunais, também, dependia o cidadão 

do bom uso da retórica, tendo em vista que não se fazia uso de advogados, mas cada 

um assumia pessoalmente a defesa de seus direitos e a acusação de outrem que não 

cumprira a lei. Fazia-se o julgamento perante um magistrado e um júri popular, cujos 

membros eram decididos por sorteio, sendo que estes decidiam por voto a inocência 

e culpabilidade de alguém, cabendo ao juiz, posteriormente, proferir a sentença em 

conformidade com a lei. Desta feita, depreende-se a importância de se argumentar 

bem em seu propósito, recorrendo à retórica para convencer o maior número de 

jurados de que a justiça está no que se está a dizer.  

Dos sofistas da primeira geração, também denominados de “Os Mestres 

Sofistas”, cabe ressaltar um, em especial, para o prosseguimento deste trabalho: 

Górgias de Leontinos. Nascido na Sicília por volta de 485/480 AEC, passou por muitas 

cidades gregas ao longo de sua vida, tendo se dirigido à Atenas em 427 AEC como 
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embaixador de sua cidade para obter ajuda militar dos gregos contra Siracusa. Pelo 

que se sabe, atingiu grande sucesso ensinando a arte da retórica, enriqueceu e viveu 

por mais de 100 anos. Dois de seus poucos textos que chegaram até nós são de 

extrema valia para serem analisados adiante, sendo eles: Defesa de Palamedes e 

Elogia de Helena. Ambos abordam uma defesa jurídica das pessoas que intitulam 

seus textos, duas figuras mitológicas, Helena de Tróia, que fugiu de Agamemnon com 

Paris para Tróia causando a célebre guerra e destruição da cidade; e Palamedes, que 

lutou ao lado de Agamemnon na guerra de Tróia e foi injustamente acusado de traição 

por Ulisses.  

Todavia, por mais que os sofistas sejam olhados de uma maneira positiva na 

filosofia atualmente, isso não se deu dessa forma ao longo da história. O termo sofista 

no sentido original significa “sábio”, “especialista no saber”, mas isso não impediu que 

o termo ganhasse uma conotação altamente pejorativa ao longo dos séculos, como 

algo capcioso, que ofusca o verdadeiro e reveste o falso com aparências do 

verdadeiro. Por sorte, é compreensível a ojeriza do termo sofista dado a dois fatores 

preponderantes, o primeiro é que as fontes que se perpetuaram pelos anos e 

referenciam os sofistas, em sua maioria, são de seus inimigos filosóficos da escola 

socrática, como Platão, Aristóteles, Xenofonte, Aristófanes, Tucídides, que em seus 

relatos, pintam a imagem de um sofista impostor, mentiroso e demagogo. O segundo 

fator é que com seus ensinamentos de retórica, a aristocracia ateniense se via 

ameaçada com a ascensão de outras classes sociais, que munidas de argumentação 

e boa oratória conseguiam melhor legislar e defender interesses diversos da classe 

dominante. Desta feita, não demorou muito para os sofistas encontrarem na 

aristocracia ateniense inimigos que os mal diziam e os viam como uma ameaça.  

Por outro lado, Platão, nascido em 427 AEC, pertencente a uma das mais 

prestigiosas linhagens da aristocracia ateniense, tornou-se inimigo dos sofistas e 

consequentemente de Górgias, do qual dedicou um de seus importantes textos 

intitulado com o nome do sofista. Também escreveu sobre o julgamento de seu 

mestre, chamado Apologia de Sócrates, no qual Sócrates é condenado à morte por 

meio da ingestão de cicuta.  

Parece uma constante, no imaginário popular, que o estudante de Direito deve 

ser introduzido na arte da retórica, para, consequentemente, tecer suas 

argumentações e defender suas teses de forma sóbria e técnica, assim, treinando o 

que será de vital importância durante toda a sua vida acadêmica e profissional. 



10 
 

Repise-se, ainda, o fato de esse imaginário, já constituído, encontrar corroboração no 

surgimento da arte retórica, que advém do próprio Direito. Outro fator que colabora 

com esse pensamento é o estudo do Direito como acontecia na Roma antiga. Pois, 

sabido é que os Romanos treinavam seus futuros advogados com técnicas de retórica 

trabalhadas com vistas tanto para acusação quanto para defesa. Não, por acaso, 

Roma teve oradores juristas do quilate de Cícero e Quintiliano, que até os dias hoje, 

seguem sendo referência na área.  

Todavia, o estudo da retórica não se configura, nem de longe, com a 

importância devida nas universidades, atualmente. Muito disso, acontece graças ao 

cientificismo buscado nos estudos sociais, puxado por Augusto Comte, e que veio 

refletir no Direito no positivismo jurídico de Hans Kelsen, que procura construir o direito 

livre de toda a ideologia e tem as normas do ordenamento jurídico como um sistema 

lógico-formal completo e fechado priorizando a lei e que, a partir, dela se extrai tudo o 

que se necessita para criar o juízo definitivo dos casos concretos. Felizmente, o 

reencontro do Direito com a retórica vem sendo buscado por alguns juristas, dentre 

eles Perelman, desde o final dos anos 50, com a consolidação dos Estados 

Democráticos. 

Objetiva-se, portanto, com esse trabalho, analisar a contribuição das retóricas 

platônica e gorgiana para o Direito. Buscar-se-á, primeiramente, entender a relação 

da retórica com o Direito; posteriormente, compreender e especificar, no que consiste, 

as retóricas dos dois autores; por fim, comparar seus textos no tocante a defesa de 

suas personagens nos tribunais de Atenas, mitológica no texto de Górgias, e histórica 

no caso de Platão. 

Destarte, este texto orientar-se-á da seguinte forma: o segundo capítulo se 

baseará na definição de retórica e no perfazimento de sua relação com o Direito; no 

terceiro e quarto capítulos, buscar-se-á uma definição e entendimento das retóricas 

platônica e sofista (gorgiana), respectivamente; e, por último, no quinto, comparar-se-

á os argumentos de defesa que Górgias utiliza em seu texto Defesa de Palamedes 

com os utilizados por Platão em seu texto Apologia de Sócrates, buscando, desse 

modo, por todo o texto, pontos de intersecção de suas respectivas retóricas com o 

Direito.  

Por serem filósofos tão proeminentes e que se contrapõem em suas filosofias, 

far-se-á uma análise que busca comparar e entender como se dá a relação das 
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retóricas dos supracitados filósofos com o Direito, buscando em suas obras 

analisadas, conceitos jurídicos, tais, como o direito de defesa e o ônus da prova.  

Outro aspecto que se faz salutar investigar é a preferência de autores, através 

da história, que tendem a preferir a retórica platônica do que a sofista, dizendo-se ser 

aquela mais interessante do que esta.  

 

2. A retórica e sua íntima relação com o Direito 

 

Para começar o estudo sobre as retóricas sofista e socrática, precisamos, 

primeiro, definir o termo retórica. A palavra vem do grego rhetoriké, que pode ser 

dividida em “rhe”, que significa “dizer”; e “toriké”, que pode ser entendido como “claro”, 

“cristalino”.1 Por isso, a grosso modo, tem-se a retórica como a arte (techne) do bem 

dizer. Todavia, essa definição é extraída apenas de uma análise etimológica da 

palavra, há, como sabido, relacionado com a palavra “retórica”: a persuasão. Esta é, 

inclusive, o pressuposto de definição de retórica para Olivier Reboul:   

Eis, pois, a definição que propomos: retórica é a arte de persuadir pelo 
discurso. Por discurso entendemos toda produção verbal, escritos ou oral, 
constituída por uma frase ou por uma seqüência de frases, que tenha começo 
e fim e apresente certa unidade de sentido. De fato, um discurso incoerente 
feito por um bêbado ou um louco, são vários discursos tomados por um só. 
Conforme nossa definição, a retórica não é aplicável a todos os discursos, 
mas somente àqueles que visam a persuadir, o que de qualquer modo 
representa um belo leque de possibilidades (REBOUL, 2004, p. XIV). 

 

Essa relação da retórica com a persuasão que a faz ser tão aquilatada para o 

Direito e a Democracia, no geral. Por buscar o convencimento, a retórica não pode 

ser usada indiscriminadamente com qualquer público, tem que haver um prévio 

conhecimento do público para o qual se direciona o discurso. A definição de Roberto 

Estevão (2007, p. 27), aqui, se faz muito didática: “é a arte de bem dizer, com a 

faculdade de se empregar em determinada situação, a melhor técnica visualizada 

como necessária e hábil para persuadir (fazer crer) e convencer (fazer compreender)”. 

Como já observado no estudo sobre o seu conceito, a retórica consiste na 
persuasão por meio da argumentação. Por conseguinte, ela não é concebida 
sem a democracia e a liberdade, que passam a integrar a pólis na Grécia 
antiga, em que, por força das disputas e debates, a retórica se desenvolveu 
e ganhou status de disciplina importante, o que levou ao aparecimento dos 
professores de retórica, os retores (ESTEVÃO, 2007, p. 31). 

 

                                                           
1 Como também é explicado por Estevão (2007, p. 26). 
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A Atenas do século V AEC é tida como o berço da democracia na história da 

humanidade. Os atenienses se serviram de um sistema de administração de sua 

política interna baseado no convencimento por meio das palavras. Isócrates descreve 

muito bem essa fase da cidade grega em um de seus discursos: 

Foi a nossa cidade que revelou a cultura, que descobriu e organizou todas 
estas vantagens, que nos ensinou a agir e dulcificou as nossas relações, e 
que distinguiu entre as desgraças provocadas pela ignorância e pela 
necessidade, e ensinou a precavermo-nos contra aquelas e a suportar estas 
corajosamente. Foi ela que honrou a eloquência, que todos desejam, e cujos 
possuidores são invejados. Ela tem consciência de que somos, de todos os 
animais, os únicos que a natureza dotou deste privilégio e que, por termos 
esta superioridade, diferimos em tudo o mais; via que nas demais actividades 
a sorte é tão atrabiliária que é frequente que os inteligentes sejam mal 
sucedidos e os tolos prosperem, mas que os discursos belos e artísticos não 
são apanágio das pessoas inferiores, mas obra de uma alma que pensa bem; 
que os sábios e os que parecem ignorantes diferem uns dos outros sobretudo 
nisto, e ainda que os que foram criados desde início como homens livres não 
se conhecem pela coragem, riqueza ou qualidades dessa espécie, mas se 
distinguem sobretudo pela maneira de falar, e é este o sinal mais seguro da 
educação de cada um de nós, e aqueles que sabem usar bem da palavra, 
não só são poderosos no seu país, como honrados nos outros (PEREIRA, 
2009, p. 302). 

 

Tão importante era a retórica – até, mesmo, para os filósofos gregos de corrente 

socrática - que Aristóteles lecionava sobre a retórica no Liceu. Em uma de suas aulas 

compiladas que virou livro, A Retórica, dividiu, esta, em três gêneros, quais sejam, 

forense (judicial), deliberativa (política), e epidítico (demonstrativo): 

A retórica forense se preocupa com o passado, ou seja, se algo aconteceu 
ou não. A deliberativa se preocupa com o futuro, por exemplo, se uma ação 
política deve ou não deve ser tomada. Retórica epidítica se preocupa com o 
presente imediato, em outras palavras, com sua performance em si 
(MARLER, 2012, p. 43).2   

 

Importante salientar, aqui, que no mundo dos estudos sociais, raramente, se 

comportam verdades estabelecidas cientificamente (dessas que possibilitam 

previsões seguras e decisões irrepreensíveis). Esse caráter é inerente às próprias 

humanidades e seus estudos. Por mais que não se consiga usar o método científico 

para achar as melhores decisões e conseguir prever suas consequências, não há uma 

aleatoriedade, um caos, no campo dos estudos sociais, é possível encontrar uma 

verossimilhança. Clarificando, ainda mais, não se pode afirmar, categoricamente, ser 

uma corrente filosófica ou escola econômica verdadeira ou falsa, mas é possível 

                                                           
2 “Forensic rhetoric concerns events in the past, i.e. whether something did or did not happen. 

Deliberative rhetoric concerns the future, i.e. whether a course of political action should or should 
not be taken. Epideictic rhetoric concerns the immediate present, i.e. its own performance” 
(MARLER, 2012, p. 43). 
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relacionar suas características com fatos para embasar o seu juízo sobre elas. Como 

assevera Reboul:  

Como, pois, achar o verossímil? Recordemos aqui a lei fundamental da 
retórica: o orador nunca está sozinho. O advogado mais hábil tem diante de 
si outros advogados que fazem o mesmo trabalho em sentido inverso. Do 
mesmo modo, o político confronta outros políticos; o pedagogo, outros 
pedagogos. Cada um deles – essa é a regra do jogo – defende sal causa 
sendo tão persuasivo quanto possível, e contribui assim para uma decisão 
que não lhe pertence, que incumbe a um terceiro: o juiz. Num mundo sem 
evidência, sem demonstração, sem previsão certa, em nosso mundo 
humano, o papel da retórica ao defender esta ou aquela causa, é esclarecer 
aquele que deve dar a palavra final. Contribui – onde não há decisão 
previamente escrita – para inventar uma solução E faz isso instaurando um 
debate contraditório, só possível graças a seus “procedimentos”, sem os 
quais logo descambaria para o tumulto e a violência (REBOUL, 2004, p. XXI). 

 

Corroborando a ligação entre o Direito e a retórica, o próprio surgimento da 

técnica retórica — tendo em mente que a retórica, por definição, já existia, tão logo, 

os seres humanos conseguiam transmitir ideias através de palavras a fim de 

convencer seus semelhantes — tem origem no Direito.  

A retórica não nasceu em Atenas, mas na Sicília grega por volta de 465, após 
a expulsão dos tiranos. E sua origem não é literária, mas judiciária. Os 
cidadãos despojados pelos tiranos reclamaram seus bens, e à guerra civil 
seguiram-se inúmeros conflitos judiciários. Numa época em que não existiam 
advogados, era preciso dar aos litigantes um meio de defender sua causa. 
Córax, discípulo, do filósofo Empédocles, e o seu próprio discípulo, Tísias, 
publicaram então uma “arte oratória” (tekhné rhetoriké), coletânea de 
preceitos práticos que continha exemplos para uso das pessoas que 
recorressem à justiça. Ademais, Córax dá a primeira definição da retórica: ela 
é “criadora de persuasão”. Como Atenas mantinha estreitos laços com a 
Sicília, e até processos, imediatamente adotou a retórica (REBOUL, 2004, p. 
2). 

 

Depreende-se, então, que no Direito — assim como em todas as humanidades 

— a verossimilhança é o que se busca, e não a verdade absoluta, pois, esta, pode ser 

de difícil definição e, além disso, de difícil descobrimento, tendo em vista os meios que 

dispõem os estudos sociais.  

Observemos que isso é inevitável. Tanto entre nós quanto entre os gregos. 
De fato, se no âmbito judiciário se conhecesse a verdade, não haveria mais 
âmbito judiciário, e os tribunais se reduziriam a câmaras de registro. Mas o 
problema, tanto para nós quanto para os gregos, é que as más causas 
precisam dos melhores advogados, pois, quanto pior a causa, maior o recurso 
à retórica (REBOUL, 2004, p. 3). 

 

Apesar da origem de um advir do outro, os juristas nem sempre olharam para 

a retórica com bons olhos. O positivismo jurídico, por exemplo, constituiu um 
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impedimento na relação entre retórica e Direito. Como visto nos ensinamentos do 

professor Miguel Reale, na obra Lições Preliminares do Direito:  

Se há bem poucos anos alguém se referisse à arte ou técnica da 
argumentação, como um dos requisitos essenciais à formação do jurista, 
suscitaria sorrisos irônicos e até mordazes, tão forte e generalizado se tornara 
o propósito positivista de uma Ciência do Direito isenta de riqueza verbal, 
apenas adstrita à fria lógica das formas ou fórmulas jurídicas. Perdera-se, em 
suma, o valor da Retórica, confundida errônea e impiedosamente com o 
‘verbalismo’ dos discursos vazios. De uns tempos para cá, todavia, a Teoria 
da Argumentação volta a merecer a atenção de filósofos e juristas, reatando-
se, desse modo, uma antiga e alta tradição, pois não devemos esquecer que 
os jovens patrícios romanos preparavam-se para as nobres artes da Política 
e da Jurisprudência nas escolas de Retórica. A Teoria da Argumentação 
deixa, porém, de ser mera técnica verbal, para se apresentar também sob a 
forma de Lógica da persuasão, implicando trabalhos práticos da linguagem 
falada e escrita como um instrumento indispensável sobretudo ao exercício 
da advocacia (REALE apud ESTEVÃO, 2007, p. 18). 

 

Restando clara a definição de retórica e demonstrada sua relação com o 

Direito, possibilita-se o avanço para análise das retóricas dos filósofos estudados 

nesse trabalho.  

  

3. A retórica platônica  

 

Platão é considerado por muitos como um ferrenho crítico da retórica, todavia, 

demonstraremos, nesse capítulo, que, diferentemente, do que se pensa, o filósofo 

ateniense não ojerizava a retórica em sua integridade, e, inclusive, servia-se dela em 

seus textos. Entretanto, com um modelo diferente da retórica sofista, que era o modelo 

que vigorava em Atenas na época, por volta do século V AEC.  

É inegável que a preocupação de Platão com o caráter moral da retórica em 
sua crítica permeia suas formulações positivas sobre a teoria retórica, tanto 
que ele não nos dá uma descrição da retórica, mas uma descrição da 
“verdadeira arte” retórica; não uma descrição das funções sociais gerais da 
retórica, mas uma descrição de utilidade para o Estado Ideal. Embora já 
existissem teorias e práticas de retórica, elas não se encaixavam nesse 
molde, nenhum autor observou mais brilhantemente do que ele. Mas essas 
outras teorias e práticas não eram “verdadeiras” artes da retórica; elas eram 
“falsas” artes, mecanismos apenas. Platão não negou suas realidades; o que 
ele negou foi sua eficácia moral (BLACK, 1954, p. 374).3 

 

                                                           
3 “It is undeniable that Plato's preoccupation with the moral character of rhetoric in his critique colored 

his positive formulations of rhetorical theory, so that he gives us not an account of rhetoric, but an 
account of a "true art" of rhetoric, not an account of the general social functions of rhetoric, but an 
account of its utility to the Ideal State. That there were actually theories and practices of rhetoric which 
did not fit his mold, no author has observed more brilliantly than he. But these other theories and 
practices were not "true" arts of rhetoric; they were "false" arts, knacks only. Plato did not deny their 
reality; what he denied was their moral efficacy” (BLACK, 1954, p. 374). 
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Platão tem duas obras em que o objeto central do texto, apesar de não único, 

ser a retórica, quais sejam, Gorgias e, posteriormente, Fedro. Apesar de serem 

abordados em momentos e aspectos diferentes, há uma evidente congruência de 

Platão no que toca o assunto da retórica.  

Como, especificamente, nesse trabalho, abordaremos as diferenças entre as 

retóricas de Górgias e Platão, por sorte, temos o texto Platônico em que o autor fez 

questão de colocar Sócrates para debater com Górgias. E sua importância, advém do 

fato de essa conversa entre os dois filósofos servir de base para todo o resto da obra 

de Platão sobre a retórica. Sendo ela a primeira parte do texto Górgias, no qual, o 

autor evidencia as características de adulação da retórica sofista, não sendo passível 

de ser considerada arte, de acordo com a perspectiva platônica. Já no texto Fedro, 

por sua vez, fica mais fácil identificar a retórica platônica como ele a tem por conta. 

Vencido esse ponto, passemos para o teórico debate entre os dois filósofos. 

Repise-se, aqui, o fato, muitas vezes esquecido na história da filosofia, de que os 

textos platônicos, apesar de versarem sobre as diversas correntes contra as quais 

Sócrates debate, foram escritos por, apenas, um lado da discussão, e, que, sem o 

contraponto erigido, verdadeiramente, pelo outro lado, é, no mínimo, duvidável achar 

que um debate entre essas mesmas personagens se daria da mesma forma na vida 

real.   

 

3.1 O diálogo Górgias: como Platão entende a retóriga gorgiana 

 

O diálogo intitulado com o nome do sofista, é divido em três partes, começando 

com a mais curta e terminando com a mais longa. Paradoxalmente, mesmo dando 

nome ao texto, a parte em que Sócrates dialoga com Górgias é a menor das três.  

No diálogo em questão4, Górgias estava fazendo uma visita à Atenas, e 

programara um discurso em uma festividade na cidade. Ansioso por conversar com o 

grande sofista, Sócrates e Querefonte partem da ágora para a festa citadina, onde 

Górgias demonstrava seus poderes de retórica. Contudo, os dois não chegaram a 

tempo e perderam a exibição de Górgias, como foram informados por Cálicles. 

Sócrates, descontente com a situação, tratou logo de pôr a culpa em Querefonte por 

                                                           
4 Nesse trabalho, os diálogos platônicos foram utilizados em língua inglesa pela facilidade do acesso a versões 
com a remissão às páginas e parágrafos da edição de 1578 de Henri Estienne.  
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se demorar a sair da ágora. Sua frustação, porém, durou pouco, pois foi informado 

por Cálicles, que Górgias estava ficando em sua casa, e estava nesse momento, 

respondendo perguntas dos ouvintes que o acabaram de ouvir.  

No que tange essa primeira parte do diálogo, visualizemos uma interessante 

divagação feita por Stauffer (2006, p.18) quanto ao que Sócrates fazia na ágora e 

como, propriamente, Querefonte o prendia lá. Note-se, primeiramente, a companhia 

de Sócrates que o retinha: Querefonte. O mesmo que em Apologia de Sócrates se 

dirigiu ao Oráculo de Delfo e fez a famosa pergunta: “Existe alguém mais sábio do que 

Sócrates?” (PLATÃO, 1966, p. 20) (20e6–21a). Pergunta essa, que fez com que 

Sócrates se colocasse na missão de interpelar os cidadãos atenienses quanto sua 

sabedoria para constatar a veracidade do que fora dito pela deidade (PLATÃO, 1966, 

p. 21) (21b). 

Com a expressão “me deteve na ágora” Sócrates pode estar se referindo ao 
tempo que foi “forçado” a gastar investigando as alegações de sabedoria 
levantadas por seus cidadãos contemporâneos. Em outras palavras, pode 
estar se referindo a sua atividade dialética de examinar sabedoria que em 
certo ponto de sua vida se tornou central para sua busca por conhecimento 
(STAUFFER, 2006, p. 18). 5 

 

Voltando ao texto platônico, Sócrates queria saber como Górgias se 

denominava enquanto profissional, o que, de fato, ele ensinava e exercia (PLATÃO, 

1967, p. 447) (447c1–3). Stauffer (2006, p. 19) observa o fato de Querefonte iniciar o 

questionamento a Górgias — e não o próprio Sócrates — e termina por ser respondido 

não pelo interlocutor a que se dirigia a pergunta, mas por Polo, pupilo de Górgias. Não 

satisfeito com o andar da conversa, Sócrates entra no debate e reclama de Polo para 

Górgias, dizendo que aquele não respondeu à pergunta sobre o que era a arte de 

Górgias, mas ao invés disso, só a elogiou, como se estivesse na defensiva de um 

ataque a sua arte (PLATÃO, 1967, p. 448) (448d1–4). Ou seja, Sócrates reclamou que 

Polo deu uma resposta retórica e não dialética: “pelo que ele falou, tornou-se evidente 

que ele se tem dedicado mais à arte denominada retórica do que à da conversação”6 

(PLATÃO, 1967, p. 448) (448e1–2).  

                                                           
5 “Socrates’ “lingering in the agora” may refer to the time he was “forced” to spend investigating the 

claims to knowledge raised by his fellow citizens. In other words, it may refer to his activity of dialectical 
crossexamination that at a certain point in his life became central to his search for wisdom” 
(STAUFFER, 2006, p. 18).  

6 “from what he has said, that Polus has had more practice in what is called rhetoric than in discussion” 
(PLATÃO, 1967, p. 448) (448e1–2). 
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Resta claro aqui, que para Sócrates, há uma clara ruptura entre a retórica e a 

dialética (sua própria arte). O que salta aos olhos com a reclamação de Sócrates é 

que apesar de a retórica fazer bom uso das palavras, ela não chega necessariamente 

onde deveria: “Górgias, parece que Polo tem muita prática de falar; porém não cumpre 

o que prometeu a Querefonte [...] O que digo é que ele não responde exatamente ao 

que lhe é perguntado” (PLATÃO, 1967, p. 448) (448d1–4)7. Outra possível distinção 

que se pode inferir é a duração dos discursos: enquanto a retórica usa de artimanhas 

para se fazer um discurso bem articulado, ela, por vezes, pode perder o ponto principal 

que deu ensejo ao discurso; já a dialética socrática consiste em perguntas e respostas, 

acabando por ser mais breve e concisa, como explica Sócrates: 

E não consentirias, Górgias, em prosseguir numa troca de perguntas e 
respostas, assim como estamos conversando, e em deixar para outra ocasião 
os discursos prolixos que Polo fez no começo? Vamos, seja fiel a sua 
promessa, e consinta em responder qualquer pergunta concisamente 
(PLATÃO, 1967, p. 449) (449b3–5). 8 

 

Acordada a maneira como o diálogo prosseguiria, Górgias ainda se gaba por 

não ter ninguém que possa ser mais breve e conciso do que ele e afirma que assim o 

fará para que ao final da conversa Sócrates também esteja convencido disso 

(PLATÃO, 1967, p. 449) (449c). Sócrates invoca duas artes para iniciar suas 

perguntas e descobrir sobre o que se trata a retórica, quais sejam: a tecelagem e a 

música.  Sendo a tecelagem a arte de tecer roupas; a música, a arte de compor 

canções; e a retórica, a arte dos discursos, como respondido por Górgias (PLATÃO, 

1967, p. 449) (449d). Mas não todos os discursos, como observa Sócrates, pois a 

medicina se ocupa com os discursos das doenças, e a ginástica, com os discursos 

referentes à boa forma do corpo (PLATÃO, 1967, p. 449) (449e–450a). 

 Insistindo, Sócrates, na diferenciação da retórica das outras artes, Górgias 

responde não ser pelo seu objeto “discurso” que retórica tem conhecimento que se dá 

a maior diferenciação para com as outras artes, mas que ela se diferencia por não ter 

um trabalho manual e se dar inteiramente por meio da oratória (PLATÃO, 1967, p. 

450) (450b6–c2). Sócrates, então, divide as artes em categorias que usam 

                                                           
7 “Gorgias, is the equipment for discourse that Polus seems to have got: but still he is not performing his 

promise to Chaerephon […] He does not seem to me to be quite answering what he is asked” 
(PLATÃO, 1967, p. 448) (448d1–4). 

8 “Then would you be willing, Gorgias, to continue this present way of discussion, by alternate question 
and answer, and defer to some other time that lengthy style of speech in which Polus made a 
beginning? Come, be true to your promise, and consent to answer each question briefly” (PLATÃO, 
1967, p. 449) (449b3-5). 
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majoritariamente os discursos (aritmética, cálculo, astronomia e retórica) e as que não 

usam (pintura, escultura) e torna a perguntar o que difere a retórica das artes inseridas 

na mesma categoria. Dentre as categorias de arte que utilizam do discurso como 

forma primária de se exprimir, Górgias diferencia a retórica por concernir aos negócios 

humanos, e os mais importantes deles (PLATÃO, 1967, p. 450) (450d4–451d6).  

Nessa hora, Sócrates faz um ataque ao orgulho de Górgias invocando três 

rivais para disputar com o retórico sobre o maior dos bens humanos: o médico, o 

pedótriba9 e o economista. Essa invocação se dá com a lembrança de uma conhecida 

canção, entoada nos bares da época, que afirma ser a saúde o maior dos bens; ser 

bonito, o segundo; e enriquecer sem fraudes, o terceiro (PLATÃO, 1967, p. 451) 

(451d7–451e4).  

Até aqui as respostas de Górgias eram muito breves e acarretavam 

ambiguidades, limitava-se a responder precisamente o que Sócrates o perguntava, 

muito disso pode ser creditado ao fato de ter acordado ser o mais conciso possível 

logo no início do debate e de querer mostrar que seu repertório em retórica inclui, até 

mesmo, a capacidade de ser incrivelmente breve. Entretanto, Stauffer (2006, p. 23) 

entende que essa provocação de Sócrates acaba por quebrar o modo defensivo de 

Górgias. Este, não estava respondendo com frases curtas apenas pelo fato de terem 

acordado isso no início, mas pelo próprio tópico em que a conversa se debruçava: a 

diferença entre retórica e as outras artes. Como os próprios filósofos já haviam 

constatado na conversa, os discursos de uma determinada arte versam sobre o 

conhecimento que está atrelado intimamente a esta mesma arte, que seria o 

pragmatismo da arte ou a sua especialidade — como nos discursos atinentes à 

medicina que falam sobre as doenças e os remédios que curam aquelas doenças —, 

todavia, não parece ser esse o caso na retórica. Um orador é capaz de discursar sobre 

vários assuntos com maestria, mas isso não significa que ele tenha o conhecimento 

técnico sobre o que ele discursa, até mesmo porque, se ele falasse sobre muitas 

coisas de diversas áreas do conhecimento, seria impossível ter tempo hábil para se 

tornar sábio em todas essas áreas. Por exemplo, um orador que venha a falar sobre 

justiça e injustiça nos tribunais a fim de evitar uma condenação, pode não ter 

conhecimento pleno sobre esses dois conceitos, e mesmo assim convencer os juízes 

e os jurados do que seria justo ou injusto naquele caso. Mas qual é o objeto do 

                                                           
9 Era o professor responsável pela área de ginástica/educação física na antiga Atenas. Disponível em 

<https://www.dicio.com.br/pedotriba/>. Acesso em 10/05/2019. 
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conhecimento da retórica, então? Qual a especialidade de um orador? O objeto de 

conhecimento da retórica é o efeito que os discursos terão no espírito das pessoas, 

são as paixões. E para Stauffer, Górgias não apenas se limitava a curtas respostas 

por ter acordado ser conciso com Sócrates: 

Uma explicação mais plausível, especialmente devido a expertise de Górgias, 
é que ele estava ciente que a diferença entre retórica e as outras artes iria lhe 
causar problemas. Pois se a retórica tem seu caráter atribuído a isso, um 
problema se torna visível: quando se fala sobre justiça, injustiça e outros 
assuntos, o orador deve dar a impressão de que esses assuntos são as suas 
principais especialidades, embora suas verdadeiras especialidades ou o 
verdadeiro objeto da sua atenção sejam os espíritos dos ouvintes e os efeitos 
que seus discursos terão neles (STAUFFER, 2006, p. 24). 10 

 
Esses problemas apontados com certeza colocariam a integridade moral da 

retórica em questionamento. “A brevidade de Górgias, eu suponho, reflete a ciência 

desse problema e por isso a necessidade de esconder o verdadeiro caráter da sua 

arte” (STAUFFER, 2006, p. 24). 11 

Provocado por Sócrates quanto ao maior dos negócios humanos, Górgias 

cessa sua brevidade e dispara: 

O que, é, de fato, o maior bem, Sócrates, e a causa, não apenas, da liberdade 
da humanidade, no geral, como também de torná-los aptos para dominar os 
outros em suas respectivas cidades [...] Eu chamo isso de habilidade de 
persuadir com discursos tanto juízes, nos tribunais, como senadores nas 
câmaras, e os cidadãos nas assembleias ou em toda e qualquer reunião 
política. E, eu te digo, com a virtude desse poder farás do médico teu escravo, 
e do pedótriba teu escravo, tornando-se manifesto que o tal economista não 
acumula riqueza para si próprio, mas para ti, que sabes falar e convencer as 
multidões (PLATÃO, 1967, p. 452) (452d4–e6). 12 

 

Mesmo após esta resposta de Górgias, Sócrates ainda insiste em examinar 

mais profundamente o objeto da retórica, entendendo ser esse: a persuasão. Porém, 

afirma que não somente a retórica persuade, dando exemplo de quem ensina — seja 

                                                           
10 “A more plausible explanation, especially given Gorgias’ expertise, is that he is aware that the 

difference between rhetoric and the other arts is not unproblematic for rhetoric. For if rhetoric has the 
character just ascribed to it, a problem becomes visible: when speaking about justice, injustice, 
another such matters, the rhetorician must give the impression that these are his primary concerns, 
although his deepest concerns or the true objects of his attention are the souls of his listeners and 
the effects his speeches will have on them” (STAUFFER, 2006, 24). 

11  “Gorgias’ brevity, I suggest, reflects an awareness of this problem and thus of the need to conceal 
the true character of his art” (STAUFFER, 2006, 24). 

12  “A thing, Socrates, which in truth is the greatest good, and a cause not merely of freedom to mankind             
at large, but also of dominion to single persons in their several cities. I call it the ability to persuade 
with speeches either judges in the law courts or statesmen in the council-chamber or the commons 
in the Assembly or an audience at any other meeting that may be held on public affairs. And I tell 
you that by virtue of this power you will have the doctor as your slave, and the trainer as your slave; 
your money-getter will turn out to be making money not for himself, but for another,— in fact for you, 
who are able to speak and persuade the multitude” (PLATÃO, 1967, p. 452) (452d4–e6). 
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lá qual for o ensinamento — também persuade os alunos quanto ao que diz (PLATÃO, 

1967, p. 453) (453d6–8). Górgias, por sua vez, responde: “A meu ver, Sócrates, essa 

persuasão é a que se exerce nos tribunais e demais assembleias, como disse há 

pouco, e que se relaciona com o justo e o injusto.” (PLATÃO, 1967, p. 454) (454b5–

6)13. Sócrates, aqui, faz uma distinção sobre conhecimento e crença, pois quando 

alguém é persuadido, pode ter aprendido ou crido. Têm-se, portanto, duas espécies 

de persuasão: a que é fonte de conhecimento; e a que é fonte de crença, sem 

conhecimento. Esta, pode ser falsa ou verdadeira; enquanto aquela só pode ser 

verdadeira (PLATÃO, 1967, p. 454) (454c6–e1). Admitindo Górgias que a retórica se 

vale da persuasão que tem como fonte a crença.  

Então, ao que parece, a retórica é obreira da persuasão que promove a 
crença, não o conhecimento, relativo ao justo e ao injusto [...] sendo assim, o 
orador não instrui os tribunais e as demais assembleias a respeito do justo e 
do injusto, mas apenas lhes desperta a crença nisso. Em tão curto prazo não 
lhe fora possível instruir tamanha multidão sobre assunto dessa magnitude 
(PLATÃO, 1967, p. 455) (455a1–a6).14 

 

Nesse momento, Sócrates prepara um duro golpe contra Górgias, pois ele 

ataca o desejo do sofista de atrair novos estudantes. É preciso lembrar, que Górgias 

era um professor de retórica, e sua visita à Atenas visava recrutar novos alunos e 

dentre os ouvintes do discurso que acabara de dar, antes da chegada de Sócrates e 

Querefonte, havia potenciais estudantes, e estes estavam ali ouvindo o debate.  

Quando a cidade se reúne para escolher médicos ou construtores navais, ou 
qualquer outra espécie de artesãos, o orador, evidentemente, não será 
chamado para opinar. E fora de dúvida que em cada uma dessas eleições só 
deverão ser escolhidos os entendidos na matéria. Nem, ainda, quando se 
tratar da construção de muralhas, ou de portos, ou de arsenais, porém os 
arquitetos. Do mesmo modo, sempre que a reunião versar sobre a escolha 
de um general, a tática de um exército diante do inimigo, ou um assalto a 
determinado ponto, só poderão opinar os estrategistas, nunca os oradores. 
Qual é o teu modo de pensar, Górgias, a esse respeito? Uma vez que tu 
próprio te consideras orador e capaz de formar oradores, é óbvio que é a ti 
que terei de dirigir-me para informar-me a respeito de tua arte. Podes ficar 
certo de que com isso estou zelando também dos teus interesses. É possível 
haver aqui dentro quem pretenda tornar-se teu aluno como, de fato, percebo 
em muitos esse desejo, mas têm acanhamento de falar-te. Assim, interrogado 
por mim, faz de conta que são eles que te formulam estas perguntas: Que 
viremos a ser, Górgias, se passarmos a estudar contigo? A respeito de que 
assunto ficaremos capazes de aconselhar a cidade? Apenas a respeito do 

                                                           
13 “I mean that kind of persuasion, Socrates, which you find in the law-courts and in any public 

gatherings, as in fact I said just now; and it deals with what is just and unjust” (PLATÃO, 1967, p. 
454) (454b5–6). 

14 “Thus rhetoric, it seems, is a producer of persuasion for belief, not for instruction in the matter of right 
and wrong […] And so the rhetorician's business is not to instruct a law court or a public meeting in 
matters of right and wrong, but only to make them believe; since, I take it, he could not in a short 
while instruct such a mass of people in matters so important” (PLATÃO, 1967, p. 455) (455a1–a6). 
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justo e do injusto, ou também dos assuntos a que Sócrates se referiu há 
pouco? Agora procura responder a eles (PLATÃO, 1967, p. 455) (455b2–
a6).15  
 

Górgias, provavelmente abalado, responde a essa contundente provocação 

prometendo revelar toda a força da oratória. Inicia seu longo discurso lembrando a 

Sócrates que as muralhas e as construções do porto ateniense são devidas a 

Temístocles e Péricles, dois dos maiores políticos e oradores de Atenas. Isso 

evidencia que são os conselhos dos oradores os acatados, e não o dos construtores, 

saindo sempre vencedora sua maneira de pensar. A menção a esses dois políticos 

atenienses, não foi por acaso, ambos são tidos como os maiores responsáveis pela 

ascensão do império ateniense. E prossegue afirmando que a retórica é uma 

habilidade mestra, porque é a única arte que consegue juntar dentro de si todas as 

outras artes e coloca-las a serviço de quem a domina (PLATÃO, 1967, p. 456) (456a7), 

ele cita como exemplo sua própria experiência ajudando seu irmão e outros médicos 

a convencer os pacientes a ingerir remédios ou deixar-se amputar ou cauterizar, 

quando os próprios médicos não conseguiam a cooperação do paciente (PLATÃO, 

1967, p. 456) (456b1–4). E acrescenta:  

Digo mais: se na cidade que quiseres, um médico e um orador se 
apresentarem a uma assembleia do povo ou a qualquer outra reunião para 
argumentar sobre qual dos dois deverá ser escolhido como médico, não 
contaria o médico com nenhuma probabilidade para ser eleito, vindo a sê-lo, 
se assim o desejasse, o mestre da retórica. E se a competição se desse com 
representantes de qualquer outra profissão, conseguiria fazer eleger-se o 
orador de preferência a qualquer outro, pois não há assunto sobre que ele 
não possa discorrer com maior força de persuasão diante do público do que 
qualquer profissional. Tão grande, tão estranho, é o poder dessa arte 
(PLATÃO, 1967, p. 456) (456b4–c5).16 

                                                           
15 “When the city holds a meeting to appoint doctors or shipbuilders or any other set of craftsmen, there 

is no question then, is there, of the rhetorician giving advice? And clearly this is because in each 
appointment we have to elect the most skillful person. Again, in a case of building walls or 
constructing harbors or arsenals, our only advisers are the master-builders; or in consulting on the 
appointment of generals, or on a maneuver against the enemy, or on a military occupation, it is the 
general staff who will then advise us, and not the rhetoricians. Or what do you say, Gorgias, to these 
instances? For as you claim to be an orator yourself and to make orators of others, it is proper to 
inquire of you concerning your own craft. And here you must regard me as furthering your own 
interest: for it is quite likely that some one within these walls has a wish to become your pupil—
indeed I fancy I perceive more than one, yes, a number of them, who, perhaps, would be ashamed 
to press you with questions. So, when you are being pressed with mine, consider that you are being 
questioned by them as well: “What shall we get, Gorgias, by coming to hear you? On what matters 
shall we be enabled to give advice to the state? Will it be only on right and wrong, or on those things 
besides which Socrates was mentioning just now? So, try to give them an answer” (PLATÃO, 1967, 
p. 455) (455b2–a6). 

16  “And I further declare that, if a rhetorician and a doctor were to enter any city you please, and there 
had to contend in speech before the Assembly or some other meeting as to which of the two should 
be appointed physician, you would find the physician was nowhere, [456c] while the master of speech 
would be appointed if he wished. And if he had to contend with a member of any other profession 
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Foi uma armadilha, e Sócrates o guiou exatamente para onde queria. Ao exaltar 

a força de sua arte para conseguir novos estudantes, Górgias expõe o que Sócrates 

buscava desde o início: a vitória do orador sobre o médico, ou sobre qualquer outra 

profissão, é uma vitória não merecida. “A habilidade de ganhar vitórias não merecidas 

é uma habilidade que possibilita não só derrotar todas as artes, mas também de 

triunfar sobre a própria justiça” (STAUFFER, 2006, p. 31)17. Muito provavelmente 

nesse momento, Górgias percebe o erro com sua franqueza e muda o tom do 

discurso, afirmando que a retórica, como todas as artes poderosas, não deve ser 

usada injustamente. Ele usa o exemplo de um pugilista: que aprendendo as técnicas 

de luta e se tornando muito mais forte e habilidoso que a média das outras pessoas, 

não deve só por isso agredi-las ou matá-las. E que uma vez o fazendo, não devem 

ser os professores de boxe os culpados por tais atos e serem expulsos da cidade, pois 

o conhecimento foi transmitido para ser usado com justiça, defender-se de inimigos e 

não praticar atos de violência. Se tal fato ocorrer, não deve ser a arte a condenada 

por isso, pois foi o aluno que a perverteu (PLATÃO, 1967, p. 456) (456d–457a2). 

Agora o mesmo argumento se aplica, também, a retórica: pois, se o orador é  
é capaz de falar contra todos a respeito de qualquer assunto, conseguindo, 
por isso mesmo, ganhar os votos da multidão, praticamente, no assunto que 
bem lhe parecer. Porém não será por isso que ele irá privar o médico, ou 
qualquer outro profissional, de seu crédito, só porque ele poderia fazê-lo. Ele 
deve usar a retórica com justiça, como em qualquer outro exercício atlético. 
E, na minha opinião, se um indivíduo que se tornou orador vier a fazer mau 
uso da força e da habilidade, não é seu professor, quero crer, que deverá ser 
perseguido e expulso da cidade. O professor transmitiu seus conhecimentos 
para serem bem aplicados; foi o aluno que fez mau uso deles. Esse, por 
conseguinte, que os aplicou mal, é que merece ser perseguido, expulso ou 
morto, não o professor (PLATÃO, 1967, p. 457) (457a3–c3).18  

 

Essa mudança repentina no meio do discurso evidencia a preocupação de 

Górgias com o erro que cometera. Sócrates o colocou na posição de ter que 

                                                           
whatsoever, the rhetorician would persuade the meeting to appoint him before anyone else in the 
place: for there is no subject on which the rhetorician could not speak more persuasively than a 
member of any other profession whatsoever, before a multitude. So great, so strange, is the power 
of this art” (PLATÃO, 1967, p. 456) (456b4–c5). 

17 “The ability to win undeserved victories is an ability that enables one not only to defeat the other arts 
but also to triumph over justice itself” (STAUFFER, 2006, p. 31). 

18 “Now the same argument applies also to rhetoric: for the orator is able, indeed, to speak against every 
one and on every question in such a way as to win over the votes of the multitude, practically in any 
matter he may choose to take up: but he is no whit the more entitled to deprive the doctors of their 
credit, just because he could do so, or other professionals of theirs; he must use his rhetoric fairly, 
as in the case of athletic exercise. And, in my opinion, if a man becomes a rhetorician and then uses 
this power and this art unfairly, we ought not to hate his teacher and cast him out of our cities. For 
he imparted that skill to be used in all fairness, whilst this man puts it to an opposite use. Thus, it is 
the man who does not use it aright who deserves to be hated and expelled and put to death, and not 
his teacher” (PLATÃO, 1967, p. 457) (457a3–c3). 
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impressionar seus potenciais estudantes com o poder da retórica, mas isso fez com 

que ele mostrasse também a sua maior fraqueza: a possibilidade de seu praticante 

atingir fins injustos. E os professores de uma arte de tão má reputação, com certeza, 

sofreriam as consequências de ensinar uma arte injusta e teriam que lidar com a ira 

da cidade.  

Ainda que Górgias tenha ciência do problema causado por sua exaltação ao 
poder da retórica, não se pode dizer que sua ciência é suficientemente 
acurada ou que sua solução para o problema seja satisfatória. Sua solução, 
repetindo, é afirmar que ele ensina a arte da retórica pra ser usada justamente 
e com isso tentar colocar toda a culpa no estudante, sempre que este a usar 
injustamente. Mas isso é difícil de convencer, uma vez que certamente um 
professor tem que ter certa responsabilidade pela prática injusta a qual seu 
estudante usa suas lições. Especialmente se o professor atrai os estudantes 
mostrando-os as vitórias injustas que eles conseguirão assim que dominarem 
a arte (STAUFFER, 2006, p. 32). 19 

 

Nesse momento, Sócrates notou uma inconsistência no que foi dito por 

Górgias. E por saber disso, começa uma longa fala sobre discussões e o quanto as 

pessoas que tem amor à discussão se mostram irredutíveis em admitir estarem 

erradas, quando há divergência quanto à definição do assunto. De modo que, muitas 

das vezes, essas mesmas discussões acaloradas pela discordância, acabam por 

terminar em impropérios e de maneira nada proveitosa tanto para quem discute 

quanto para quem os ouve. Por isso mesmo, Sócrates se define como uma pessoa 

que sente prazer em refutar e em ser refutado, e prefere, ainda, dentre esses, ser 

refutado a refutar, pois é mais vantajoso se livrar do maior dos males do que livrar 

outra pessoa (PLATÃO, 1967, p. 457) (457c4–458a6). E qual é o maior dos males 

para Sócrates? “No meu modo de pensar, não há nada de tão nocivas consequências 

para o homem como admitir opinião errônea sobre o assunto com que nos 

ocupamos.”20 (PLATÃO, 1967, p. 458) (458a6–7). E oferece a escolha para Górgias 

de afirmar ser também uma pessoa que prefere ser refutada e continuar a conversa 

ou uma pessoa que tem amor à discussão e dar o debate por encerrado.  

                                                           
19 “Yet to say that Gorgias has an awareness of the problem posed by his boasts about the power of 

rhetoric is not to say that his awareness is sufficiently acute or that his solution to the problem is 
satisfactory. His solution, to repeat, is to claim that he imparts the art of rhetoric to be used justly and 
thus to try to shift all of the blame to the student whenever it is used unjustly. But this is hardly 
convincing, since surely a teacher must bear some responsibility for the unjust use to which a student 
puts his lessons, especially if that teacher attracts students in the first place by holding out a vision 
of the undeserved victories his students will be able to win once they possess his art” (STAUFFER, 
2006, p. 32). 

20  “For I consider that a man cannot suffer any evil so great as a false opinion on the subjects of our 
actual argument” (PLATÃO, 1967, p. 458) (458a6–7). 
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Górgias acena ser do tipo que prefere ser refutado. Mas como uma maneira de 

tentar fugir ao debate, Górgias faz um apelo ao bem-estar dos ouvintes, para que não 

se alonguem mais na conversa, uma vez que aqueles estariam cansados, devido ao 

fato de já terem ouvido seu discurso inteiro antes da chegada de Sócrates (PLATÃO, 

1967, p. 458) (458b3–c3). Este apelo é prontamente rechaçado por Cálicles e 

Querefonte, falando por todos os ouvintes, que parecem estar se deliciando com o 

debate (PLATÃO, 1967, p. 458) (458c4–d4). Frustrada sua tentativa, Górgias se vê 

obrigado a voltar ao debate, pois seria demasiadamente vergonhoso abandonar a 

conversa, sendo que prometera responder a qualquer pergunta que o fizessem. 

Sócrates volta à conversa observando que um orador não instrui, não ensina 

as multidões sobre determinado assunto, ele as persuade (PLATÃO, 1967, p. 458) 

(458e7–8). Como no exemplo da escolha entre o médico e o orador disputando pela 

vaga de médico na cidade (PLATÃO, 1967, p. 456) (456b4–c1): o médico sabe sobre 

o assunto muito mais do que o orador, mas é este, que ganha a vaga, por saber a 

retórica. Mas caso sejam os ouvintes entendidos na arte da medicina, não desfrutaria 

o orador de tamanho sucesso. Sócrates constata, então, que a retórica é a arte em 

que ignorantes persuadem ignorantes (PLATÃO, 1967, p. 459) (459a–459b6).  

Há uma incongruência nas falas de Górgias muito grande, pois, ele mesmo 

disse que a retórica é a arte da persuasão que se relaciona com o justo e o injusto 

(PLATÃO, 1967, p. 454)(454b6), e podendo o orador ser ignorante até mesmo no que 

fala, ele pode falar de justiça sem, de fato, saber o que ela é. Ou seja, ele pode ser 

ensinado a fazer os outros acreditarem no que é justo ou injusto, mesmo ignorando a 

definição dos conceitos de justo e injusto. Isso, por si só, exteriorizado, já serviria pra 

arruinar a reputação de Górgias e da retórica, na verdade, nesse ponto do diálogo, 

Sócrates nem ao menos se refere mais a retórica como uma arte e sim como um 

mecanismo de persuasão para parecer aos ignorantes mais sábio do que os sábios, 

pois o orador “não terá necessidade de saber a verdade sobre as coisas, e bastará 

recorrer a algum artifício de persuasão para parecer aos ignorantes que sabe mais do 

que aqueles que, realmente, sabem” (PLATÃO, 1967, p. 459) (459c1–3).21 

Nessa hora seria esperado um sermão sobre as irresponsabilidades e o perigo 

de o ensino de uma arte que manipula a justiça sem ao menos necessitar saber o que 

                                                           
21 “there is no need to know the truth of the actual matters, but one merely needs to have discovered 

some device of persuasion which will make one appear to those who do not know to know better 
than those who know” (PLATÃO, 1967, p. 459) (459c1–3). 
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justiça é. Todavia, Sócrates não aplica o golpe de misericórdia em Górgias, ao invés 

disso, ele o ajuda a sair dessa enrascada afirmando que o conhecimento de justiça, 

especificamente, é obrigatório para um aluno de retórica e, caso, este aluno, chegue 

a Górgias sem este prévio conhecimento, ser-lhe-á instruído para que possa adentrar 

no estudo da retórica (PLATÃO, 1967, p. 459) (459e2–6). O sofista não tem outra 

opção viável que não anuir com a proposição de Sócrates. 

E para deixar as coisas piores, ou melhor, ou de alguma forma, mais 
impressionantes, Sócrates não apenas o colocou em uma armadilha levando-
o ao erro crítico de falar mais abertamente do que seu senso crítico gostaria, 
como também mostrou sua superioridade e benevolência o deixando ir sem 
infligir muito dano; ele meramente fez o orgulho de Górgias mais humilde ao 
invés de destruir sua preciosa reputação (STAUFFER, 2006, p. 37).22  

 

A partir daí, Sócrates prossegue, por meio da dialética,  inquirindo Górgias — 

este, sempre concordando com Sócrates — de que aquele que aprende música é 

musico; o que aprende a construir é um construtor; o que aprende medicina é um 

médico; logo, o que aprende sobre a justiça, como o orador, é um homem justo. E por 

ser justo, ele não só age justamente, como deseja o que é justo. De maneira que 

nunca agirá injustamente, nem desejará a injustiça (PLATÃO, 1967, p. 460) (460b–

c8). As anuências de Górgias o levaram a outra contradição: se ele acabou de 

concordar que a retórica, por se relacionar com a justiça, exige que o orador aprenda 

sobre justiça, e uma vez entendido sobre justiça não agirá de maneira injusta, como 

pode ter usado o argumento de que o professor não deve ser culpado pelo mau uso 

da retórica por parte do aluno? (PLATÃO, 1967, p. 456) (456d1–e2). 

Bom, então, eu suponho que quando você estava falando que a retórica não 
poderia nunca ser injusta, uma vez que o discurso é sempre relacionado com 
a justiça, mas, um pouco depois, quando você nos disse que o orador poderia 
fazer uso injusto da retórica, isso me surpreendeu, e foi por ter notado 
contradição em tuas palavras que fiz aquela declaração, de só levarmos 
adiante nossa conversa no caso do considerares como eu que é mais 
vantajoso ser refutado, na hipótese contrária, seria preferível dá-la por 
encerrada. E, agora, que examinamos o assunto, você vê que concordamos, 
mais uma vez, ser impossível para o orador fazer uso indevido da retórica ou 
consentir em ser injusto (PLATÃO, 1967, p. 460) (460e7–461a6).23 

                                                           
22 “And to make matters worse or better or at any rate more impressive, Socrates has not only managed 

to trap Gorgias by luring him into the crucial mistake of speaking more openly than his better 
judgment would dictate, but he has also shown his superiority and goodwill by then freeing his captive 
without inflicting much damage; he has merely humbled Gorgias’ pride rather than destroying his 
precious reputation” (STAUFFER, 2006, p. 37). 

23 ”Well then, I supposed at the time when you were saying this that rhetoric could never be an unjust 
thing, since the speeches it made were always about justice but when a little later you told us that 
the orator might make even an unjust use of his rhetoric, that indeed surprised me, and thinking the 
two statements were not in accord I made those proposals,—that if, like myself, you counted it a gain 
to be refuted, it was worth while to have the discussion, but if not, we had better have done with it. 
And now that we have come to examine the matter, you see for yourself that we agree once more 
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Constatada essa contradição de Górgias, termina a parte do diálogo em que os 

dois debatem. Prosseguindo a segunda parte com debate entre Sócrates e Polo e a 

última com Sócrates e Cálicles. 

Na segunda parte do diálogo, o debate com Polo inicia logo após a última 

ponderação de Platão a respeito do que conversara com Górgias. Nessa parte do 

diálogo, temos uma importante questão para nos debruçarmos, qual seja, o 

entendimento de Sócrates a respeito da retórica sofista. Entretanto, torna-se 

importante salientar que essa crítica, feita por Platão à retórica, não é referente a todas 

as formas de retórica, e sim, especificamente, a retórica aduzida por Górgias na 

primeira parte do texto. Por mais que Sócrates venha a ponderar não saber se tratar 

a crítica da mesma retórica que Górgias defende (PLATÃO, 1967, p. 462) (462e7–

463a3), por não ter ficado claro, previamente, sua definição, é possível entender a 

crítica, exatamente, à retórica que Górgias buscava definir. Essa visão também é 

partilhada por Black em seu artigo Plato’s View of Rethoric: 

Obviamente, a passagem na qual a retórica é chamada de artifício tem sido 
mal interpretada. A “retórica” referida na passagem deve ser a qual Górgias 
tentou definir. O ataque de Platão é limitado somente a uma prática particular 
de retórica (BLACK, 1958, p. 366).24   

 

Polo interrompe o diálogo, tido entre Sócrates e Górgias, de rompante, 

indagando Sócrates se era, essa, de fato, sua visão sobre a retórica. Não somente 

isso, como acusando Sócrates de ter conduzido a conversa, de modo, a deixar 

Górgias em maus lençóis, uma vez que fora induzido, por Sócrates, a entrar em 

contradição a respeito do ensino da justiça, como pré-requisito ao estudo da retórica 

(PLATÃO, 1957, p. 461) (461b2–c5).  

Sócrates volta suas atenções para Polo acordando que este não fizesse 

discursos prolongados, como fizera no início do diálogo, e se ativesse a responder 

suas perguntas ao invés de divagar durante discursos (PLATÃO, 1967, p. 461) 

(461d6). Sendo Polo um dos estudantes de Górgias, novamente, notamos, aqui, uma 

crítica de Sócrates ao modo da retórica sofista de usar de subterfúgios retóricos ao 

invés de ir direto ao ponto. O diálogo segue com perguntas de Polo dirigidas a 

Sócrates com o objetivo de perquirir o que, este, tem por conta da retórica.  

                                                           
that it is impossible for the rhetorician to use his rhetoric unjustly or consent to do wrong” (PLATÃO, 
1967, p. 460) (460e7–461a6). 

24 “Obviously, the passage in which rhetoric is called a knack has been misinterpreted. The "rhetoric" 
referred to in the passage must be that which Gorgias has attempted to define. Plato's attack is 
limited only to a particular practice of rhetoric” (BLACK, 1958, p. 366). 
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Sócrates começa dizendo que não acha a retórica uma arte de nenhuma 

espécie, não é de causar nenhuma surpresa, dado o jeito que Sócrates se referia a 

retórica já no fim do diálogo com Górgias. Ressalte-se, a dificuldade na tradução da 

palavra grega “techne” para “arte”, usada por nós atualmente. Esta, é usada, por nós, 

para designar um espírito criador, do novo, não vinculado a uma regra específica, 

porém, advindo da necessidade, da humanidade, de se comunicar, e da inerência do 

ser humano em se expressar frente as angústias da existência. Destarte, nossa 

definição de arte não contempla os significados da palavra grega, tendo em vista, que, 

essa, possuía um sentido muito mais abrangente, abarcando o fator concreto do saber 

e de uma aptidão, ligado ao conceito de especialidade, para nós.  

A palavra techne tem em grego um raio de ação muito mais extenso que a 
nossa palavra arte. Designa toda profissão prática baseada em determinados 
conhecimentos especializados, e, portanto, não só a pintura, a escultura, a 
arquitetura e a música, mas também, e talvez com maior razão ainda, a 
medicina, a estratégia militar ou a arte da navegação. Aquela palavra significa 
que estas tarefas práticas ou estas atividades profissionais não 
correspondem a mera rotina, mas baseiam-se em regras gerais e 
conhecimentos sólidos (JAEGER, 1994, p. 653). 

 

Voltando ao diálogo, Sócrates prossegue definindo a retórica como uma rotina 

capaz de produzir prazer e satisfação:  

O que me parece, Górgias, é que se trata de uma prática que nada tem de 
arte, e que só exige um espírito sagaz e corajoso e com a disposição natural 
de saber lidar com os homens. Em conjunto, dou-lhe o nome de adulação. A 
meu ver, essa prática compreende várias modalidades, uma das quais é a 
culinária, que passa, realmente, por ser arte, mas que eu não considero tal, 
pois nada mais é do que empirismo e rotina. Como partes da mesma, incluo 
também a retórica, o gosto da indumentária e a sofística: quatro partes com 
quatro campos diferentes de atividade (PLATÂO, 1967, p. 463) (463a5– 
463b4).25  

 

Aqui vemos a definição de Sócrates sobre artes que contrastam com a 

adulação (ou bajulação). Para ele, há as artes da alma e do corpo: as da alma, ele 

deu o nome de política, essa, divide-se em justiça e legislação; já as do corpo, a qual 

ele não deu um nome específico, apenas as denominou cuidados do corpo, dividem-

se em medicina e ginástica. Faz-se notar, pelo ateniense, que há uma correlação entre 

medicina e justiça, e entre ginástica e legislação. Apesar de ter dado, apenas, uma 

                                                           
25 “It seems to me then, Gorgias, to be a pursuit that is not a matter of art, but showing a shrewd, 

gallant spirit which has a natural bent for clever dealing with mankind, and I sum up its substance 
in the name flattery. This practice, as I view it, has many branches, and one of them is cookery; 
which appears indeed to be an art but, by my account of it, is not an art but a habitude or knack. I 
call rhetoric another branch of it, as also personal adornment and sophistry—four branches of it for 
four kinds of affairs” (PLATÂO, 1967, p. 463) (463a5–463b4). 
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vaga definição dessa relação (PLATÃO, 1967, p. 464) (464b6–c3), Stauffer (2006, p. 

46) se permite inferir uma, interessante, relação entre as artes mencionadas por 

Platão. Para ele, a diferença se dá nas artes que buscam a correção de um mal 

(medicina/justiça) e as que buscam um desenvolvimento, para além, do estado básico 

de saúde (ginástica/legislação). 

Se a vagueza sobre a diferença é devido a sua relutância em chamar atenção 
para o que isso implica sobre justiça – leia-se, que justiça serve meramente 
como remédio para uma situação falha – mesmo assim, a diferença seria 
estabelecer uma hierarquia, na qual, ginástica merece um lugar maior do que 
medicina, e legislação um lugar maior do que justiça  (STAUFFER, 2006, pag. 
46). 26 

 

Prosseguindo com o entendimento de Sócrates sobre as artes e as adulações: 

Ora, há essas quatro artes, que só visam ao bem-estar do corpo e da alma, 
são seguidas pela adulação, não falo com conhecimento, mas por mera 
especulação, dividiu-se em quatro partes, e, então, assumindo a forma de 
cada uma das partes se fazendo passar pelas artes cuja aparência usurpou. 
Com os interesses superiores do homem não se preocupa no mínimo, mas 
vale -se do prazer como de isca para a ignorância, enganando-a a ponto de 
parecer-lhe de muito maior valia. Foi assim que a culinária se insinuou na 
medicina, pretendendo conhecer os mais saudáveis alimentos para o corpo, 
de forma que se o médico e o cozinheiro tivessem de entrar num concurso 
em que crianças fossem juízes, sobre quem mais entendesse da excelência 
ou da nocividade dos alimentos, o cozinheiro ou o médico, este morreria de 
fome[...] Na medicina, como disse, insinuou-se a bajulação culinária; na 
ginástica, seguindo o mesmo processo, a indumentária, falsa, nociva, ignóbil 
e indecorosa, que, por meio das roupas, das cores, dos esmaltes, de tal 
modo, seduz os homens que, andando sempre atrás da beleza, descuidam 
da que lhes é própria e que só se obtém por meio da ginástica (PLATÃO, 
1967, p. 464) (464c3–465b5).27 

 

                                                           
26 “If Socrates’ vagueness about this difference is due to his reluctance to call attention to what it implies 

about justice – namely, that justice serves merely to remedy a flawed situation – nevertheless, the 
difference would seem to establish a hierarchy in which gymnastics deserves a higher place than 
medicine, and legislation a higher place than justice” (STAUFFER, 2006, p. 46). 

27 “Now these four, which always bestow their care for the best advantage respectively of the body and 
the soul, are noticed by the art of flattery which, I do not say with knowledge, but by speculation, 
divides herself into four parts, and then, insinuating herself into each of those branches, pretends to 
be that into which she has crept, and cares nothing for what is the best, but dangles what is most 
pleasant for the moment as a bait for folly, and deceives it into thinking that she is of the highest 
value. Thus cookery assumes the form of medicine, and pretends to know what foods are best for 
the body; so that if a cook and a doctor had to contend before boys, or before men as foolish as 
boys, as to which of the two, the doctor or the cook, understands the question of sound and noxious 
foods, the doctor would starve to death […] However, as I put it, cookery is flattery disguised as 
medicine; and in just the same manner self-adornment personates gymnastic: with its rascally, 
deceitful, ignoble, and illiberal nature it deceives men by forms and colors, polish and dress so as to 
make them, in the effort of assuming an extraneous beauty, neglect the native sort that comes 
through gymnastic” (PLATÃO, 1967, p. 464) (464c3–465b5). 
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De tal modo, cada uma das artes — medicina, ginástica, justiça, e legislação - 

faz relação com as adulações — culinária, indumentária (moda), retórica, e sofistica28, 

respectivamente. Desta feita, o quadro abaixo ajuda a ilustrar a correlação socrática 

entre corpo e alma, adulação e arte; e a correlação feita por Stauffer entre correção e 

desenvolvimento: 

 

 Alma (Política) Corpo (Cuidados do Corpo) 

Desenvolvimento  
  

Arte: Legislação Ginástica 

Adulação Sofística Indumentária 

Correção  
  

Arte: Justiça Medicina 

Adulação: Retórica Culinária 

 

Sócrates, dentro de sua explanação a respeito de artes e adulações, ainda, 

prossegue sua crítica a retórica, e, por consequência, atinge os sofistas:  

Essa, como disse, é a diferença natural de todas elas; mas, em consequência 
da vizinhança, sofistas e oradores se misturam e passam a ocupar-se com 
as mesmas coisas, sem que eles próprios saibam qual seja, ao certo, seu fim, 
e muito menos os homens [..] Ficaste sabendo, agora, o que penso a respeito 
da retórica: é a antítese para a alma do que a cozinha é para o corpo 
(PLATÃO, 1967, p.465) (465c2–d6). 29 

 

Agora, o que distingue as adulações das artes? A resposta que salta aos olhos, 

primeiramente, é que as artes genuínas são direcionadas ao bem dos seus objetos, 

quais sejam, corpo e alma, enquanto as adulações buscam, apenas, prazer e 

satisfação.  

Um baseia-se nas artes da lisonja, que na realidade não são artes, mas 
simples imagens enganosas delas. Atentando para a modalidade principal 
deste gênero, nós a chamaremos de ideal retórico da vida. O seu objetivo é 
a obtenção de prazer e aplauso. Em face dele aparece o tipo de vida 
filosófico, baseado no conhecimento da natureza do Homem e do que para 
ela constitui o maior bem: trata-se, portanto, de uma verdadeira techne no 
sentido da palavra, tanto do corpo como da alma (JAEGER, 1967, p. 675). 

                                                           
28 “É possível entender a distinção entre retórica e sofística, aqui feita por Sócrates, com os 

ensinamentos de Jaeger em seu livro PAIDEIA: “Górgias de Leontinos, criador da retórica, na forma 
em que ela havia de pautar os últimos decênios do séc. V³, é para Platão a personificação desta 
arte, tal como Protágoras o é da sofística no diálogo que tem o seu nome” (JAEGER, 1994, p. 649). 

29 “But although, as I say, there is this natural distinction between them,3 they are so nearly related that 
sophists and orators are jumbled up as having the same field and dealing with the same subjects, 
and neither can they tell what to make of each other, nor the world at large what to make of them 
[…] Well now, you have heard what I state rhetoric to be—the counterpart of cookery in the soul, 
acting here as that does on the body” (PLATÃO, 1967, p.465) (465c2–d6). 
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Não poderia, então, uma arte fazer o bem e trazer prazer e satisfação para o 

seu objeto? Todavia, uma segunda explicação se torna possível ao analisar o seguinte 

trecho: 

Eu chamo esse tipo de coisa de desgraça, Polo — é a ti que me dirijo — 
porque ela objetiva o prazer e ignora o bem; e, eu digo, isso não é uma arte, 
mas uma rotina, pois não leva em conta a dada natureza das coisas com o 
qual ela se aplica, e, ainda, não pode dizer as causas de nenhuma delas. Eu 
me recuso a dar o nome de arte para qualquer coisa que seja irracional 
(PLATÃO, 1967, p. 645) (465a1–4).30 

 

A rotina, segundo Sócrates, não tem noção dos meios a que recorre, nem de 

que natureza possam ser, nem sabem explicar a causa deles. Contudo, a retórica, 

como sabemos, dirige-se às paixões, “em levar persuasão à alma dos ouvintes” 

(PLATÃO, 1967, p. 453) (453a3–4), qual vem a ser o problema com ela, 

especificamente? Ressalte-se, aqui, o discurso de Sócrates sobre as adulações, no 

qual, ele afirma que, essas, usurpam o lugar das outras artes, enganam e agem com 

fraude para fazer as pessoas pensarem que elas são as artes de maior valor 

(PLATÃO, 1967, p. 464) (464d1–3). Repise-se, outro ponto importante, que se faz 

pertinente destacar, também, nesse momento, o fato de a retórica não ser 

transparente com o seu objeto. Como, ficou claro, no diálogo entre Sócrates e Górgias 

em que o sofista afirma, a priori, ser a justiça o objeto com que a retórica se relaciona 

(PLATÃO, 1967, p. 454) (454b5–6), entretanto, mais a frente, o mesmo, Górgias 

admitiu não ser necessário ao orador saber do que se fala para ganhar de alguém que 

sabe sobre o que se fala (PLATÃO, 1967, p. 459) (459a1–c5), como no exemplo do 

concurso entre o médico e o orador (PLATÃO, 1967, p. 456) (456b4–c1).   

De acordo, a prevalência e importância do discurso sobre justiça é essencial 
para entender porquê Sócrates chama a retórica de adulação da justiça. Mas 
que tipo de discurso é provável de vir de um retórico Gorgiano? Em primeiro 
lugar, será um discurso vindo de alguém que não tem escrúpulos sobre 
fraude e manipulação, e alguém que, geralmente, tem a compreensão que 
justiça não é uma matéria de grande importância. Tão importante, no entanto, 
é a tendência de tal discurso induzir alguma coisa desse tipo [considerar o 
prazer em detrimento da justiça] no público. Se seguirmos as sugestões de 
Sócrates, o objetivo da retórica é agradar, isso é, satisfazer os desejos do 
público por prazer. Qualquer súplica por justiça, então, será uma súplica que 
busca trazer justiça e prazer em harmonia, ou para dar justificações de ações 
ou fins para o qual o público já está afogado por seus desejos. Essa tendência 
pode nos ajudar a entender o que Sócrates tinha em mente quando falou 
sobre o caráter fraudulento da retórica e seus esforços para obscurecer o 

                                                           
30 “I say that this sort of thing is a disgrace, Polus—for here I address you—because it aims at the 

pleasant and ignores the best; and I say it is not an art, but a habitude, since it has no account to 
give of the real nature of the things it applies, and so cannot tell the cause of any of them. I refuse to 
give the name of art to anything that is irrational” (PLATÃO, 1967, p. 645) (465a1–5). 
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julgamento entre o prazeroso e o bom, e o prazeroso se vestindo de bom 
(STAUFFER, 2006, p.48).31  

 
Este torpor, causado pela retórica, no público, alinhado com o a ignorância 

sobre o assunto versado — e a ocultação do verdadeiro objeto do discurso — por 

parte do orador, constituem o foco da crítica socrática à retórica sofista, 

principalmente, a Gorgiana.  

As características essenciais do conceito de techne são: primeira, é um saber 
baseado no conhecimento da verdadeira natureza do seu objeto; segunda, é 
capaz de dar conta das suas atividades sempre que tem consciência das 
razões, segundo as quais procede; finalmente, tem por missão servir a parte 
melhor do objeto de que se ocupa. Nenhuma destas notas distintivas existe 
na retórica política (JAEGER, 1994, p. 656). 

 

Depreende-se, desta forma, da comparação, entre arte e adulação, 

estabelecida por Sócrates, a conclusão de que a retórica não faz jus a denominação 

de verdadeira techne, visto que não tira o melhor do objeto com que se ocupa e ainda 

é capaz de gerar injustiças por meio de fraude.  

A injustiça, com efeito, é um estado patológico da alma, e a justiça a sua 
saúde. Segundo a concepção absolutamente médica que Platão tem da arte 
política, a justiça penal, que obriga o delinquente a prestar contas, tem para 
com a legislação as mesmas relações que a terapêutica do homem enfermo 
tem para com a dieta do homem são. A pena, ao contrário do que pretendia 
a antiga concepção jurídica dos gregos, não é expiação, mas curativo. O 
único mal verdadeiro é a injustiça (JAEGER, 1994, p. 663).   

 

A arte retórica, acostumada a ser a tirana absoluta da vida política do seu 

tempo, é colocada, pelo filósofo, em um papel subalterno e pouco honroso. 

Já na discussão com Polo, Sócrates manifesta a impressão, que Platão quer 
gravar no espírito do leitor, de que embora aquele esteja suficientemente. 
formado em retórica, fracassa por completo no capítulo da dialética [...] A 
estratégia retórica, embotadora do pensamento e habituada a triunfar perante 
a multidão, não resiste ao ataque concentrado da dialética. E não só porque 
lhe falta a perspicácia lógica e a capacidade de manobra para tal necessária, 
mas porque padece de um vício fundamental: o de nenhum saber objetivo, 
nenhuma filosofia ou firme concepção de vida surgir por trás das suas 

                                                           
31 “Indeed, the prevalence and importance of speech about justice is essential to understanding why 

Socrates calls rhetoric a phantom of justice. But what kind of speech is likely to come from a Gorgian 
rhetorician? In the first place, it will be speech coming from someone who has no qualms about 
deception and manipulation, and who, more generally, has the sense that justice is not a matter of 
the greatest significance. Just as important, however, is the tendency of such speech to convey 
something of that sense to the audience. If we follow Socrates’ suggestions, the aim of rhetoric is to 
please, that is, to satisfy the audience’s desire for pleasure. Any appeals to justice, then, will be 
appeals that seek to bring justice and pleasure into harmony, or to give justifications of actions or 
ends to which the audience is already drawn by their desires. This tendency can help us to grasp 
what Socrates has in mind when he speaks of the deceptive character of rhetoric and of its efforts to 
blur the distinction between the pleasant and the good by disguising the pleasant in the garb of the 
good” (STAUFFER, 2006, p.48). 
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palavras; além disso, não a anima nenhum ethos, mas os seus móveis são a 
cobiça, a vontade de sucesso e a falta de escrúpulos (JAEGER, 1994, p. 663). 

 

Para toda as ponderações feitas no capítulo de defesa de Górgias, ressalte-se, 

nesse, a hegemônica crítica platônica à retórica sofista que ecoou pela história do 

pensamento. 

Demos nós um salto, agora, para a última parte do diálogo, a conversa com 

Cálicles32. Esta é a maior parte de todo o texto Platônico, e, por sua vez, a que mais 

se aprofunda nos temas debatidos demostrando uma maior intensidade no debate 

sobre os aspectos éticos debatidos por todo o diálogo. Esta estrutura do texto Górgias, 

qual seja, começar com a menor parte e mais superficialmente os assuntos para 

depois prolongar as conversas e aprofundá-las, confere a ele uma característica de 

paulatino entendimento dos conceitos Platônicos, uma vez que o que fora debatido é 

rebuscado posteriormente para uma conversa mais profunda sobre o conceito.  

É nessa parte do diálogo que Sócrates mais se aproxima de explicar seu 

conceito de uma melhor retórica: 

Pois, se essa coisa é dupla, uma parte dela, presumo, será adulação e 
voltada para população ignorante, enquanto a outra será nobre – o esforço, 
isto é, para tornar as almas dos cidadãos tão boas quanto possível, e o 
esforço persistente de dizer o que é melhor, seja mais ou menos agradável 
para os ouvintes.  O bom homem, que tem as melhores intenções quando 
fala, certamente, não irá falara ao acaso em qualquer coisa que ele fale, mas 
com vista em algum objeto? Ele é como qualquer outro artesão, que tendo 
seu trabalho particular em vista, seleciona as coisas que ele aplica a esse 
trabalho, não aleatoriamente, mas com o propósito de dar uma certa forma 
ao que quer que ele esteja trabalhando. Você tem apenas que olhar, por 
exemplo, para os pintores, os construtores, os construtores de navios ou 
qualquer um dos outros artesãos, o que você quiser, para ver como cada um 
deles organiza tudo de acordo com uma certa ordem e força uma parte a se 
adequar. e se encaixam com outro, até que ele tenha combinado o todo em 
uma produção regular e bem ordenada; e assim, é claro, com todos os outros 
artesãos e as pessoas que mencionamos agora, que têm a ver com o corpo 
- treinadores e médicos (PLATÃO, 1967, p. 503) (503a3–504a2).33 

                                                           
32 “Sempre se suspeitou que por trás de Cálicles se ocultava uma certa personagem histórica da alta 

sociedade ateniense daquele tempo. Esta hipótese é muito verossímil e tem até certa probabilidade 
psicológica. Basta, porém, que tenhamos presente que Platão pinta com certo carinho a figura do 
adversário que combate com tão grande paixão e que se deu ao trabalho de compreendê-lo antes 
de o subjugar [...] no caso, é indiferente que Cálicles fosse o nome real do personagem ou 
simplesmente um pseudônimo” (JAEGER, 1994, p.667). 

33 “For if this thing also is twofold, one part of it, I presume, will be flattery and a base mob-oratory, while 
the other is noble—the endeavor, that is, to make the citizens' souls as good as possible, and the 
persistent effort to say what is best, whether it prove more or less pleasant to one's hearers. […] The 
good man, who is intent on the best when he speaks, will surely not speak at random in whatever he 
says, but with a view to some object? [503e] He is just like any other craftsman, who having his own 
particular work in view selects the things he applies to that work of his, not at random, but with the 
purpose of giving a certain form to whatever he is working upon. You have only to look, for example, 
at the painters, the builders, the shipwrights, or any of the other craftsmen, whichever you like, to 
see how each of them arranges everything according to a certain order, and forces one part to suit 
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Black (1954, p. 365) continua explicando que quando Platão buscava o 

significado da “retórica”, ele estava procurando uma série de proposições verdadeiras 

a respeito de uma classe existente (a retórica). A definição de retórica de Górgias foi 

derrubada, mas Platão em nenhum momento atacou a retórica propriamente, tão 

somente, focou em atacar a definição gorgiana de retórica. Levando-se em conta a 

passagem no Fedro (263b), no qual, explicita alguns requisitos para um retórico 

analisar temas antes de discursar, chegamos a uma conclusão que Platão não 

condenava todos os tipos de retórica.  

Eu devo reiterar que tudo o que podemos inferir do texto Górgias é que Patão 
se opôs a uma visão particular de retórica, sem sucesso, defendida por 
Górgias, Polo, e Cálicles, e provavelmente defendida pelos mestres sofistas 
e retóricos na época de Platão (BLACK, 1954, p. 367).36 

 

Assim, Black (1954, p. 367) prossegue, afirmando que o Górgias é um texto 

que possui apenas um objeto, qual seja, o ataque de Platão à visão de retórica 

gorgiana, e que o ataque é focado na definição que Górgias dá de sua retórica (muito 

provavelmente, a definição mais difundida entre os sofistas da época), através da 

definição (no sentido platônico da palavra), dividia em duas partes: coleta e divisão.  

No Fedro, Platão descreveu dialética consistindo numa junção de coleta e 
divisão. Dessas operações, o primeiro parece ser meramente preliminar do 
segundo. Na tentativa de atingir a definição de um termo específico, o 
primeiro estágio – a “coleta” – é a tentativa de escolher um gênero, sob o qual 
o termo a ser definido parece estar inserido (ROSS apud BLACK, 1954, p. 
367).37 

 

“O Górgias é a refutação de ambas as partes da definição Gorgiana de 

retórica”38 (BLACK,1954, p.367). Nas primeiras duas partes do diálogo, no qual, 

Sócrates debate com, o próprio, Górgias e Pólo, o objetivo de Platão é derrubar a 

“coleta” da definição Gorgiana. O ponto do argumento Socrático nessas seções é 

estabelecer que a retórica não pertence ao gênero “arte que se relaciona com a 

                                                           
that structure. The goal of Dialectic is not to establish propositions ascribing a predicate to all the 
individuals in a class. The objective is the definition of indivisible species—a Form—by genus and 
specific differences. What we define is not "all men" but the unique Form "Man"” (CORNFORD, 1935, 
p. 263 apud BLACK, 1954, p. 365). 

36 “I shall reiterate that all we have a right to infer from the text of the Gorgias is that Plato opposed only 
a particular view of rhetoric unsuccessfully defended in the dialogue by Gorgias, Polus, and Callicles, 
and probably actually defended by leading Sophists and rhetoricians of Plato's time” (BLACK, 1954, 
p. 367). 

37 “Plato has in the Phaedrus described dialectic as consisting in a joint use of collection and division. 
Of these operations, the first seems to be merely preliminary to the second. In the attempt to reach 
the definition of a specific term the first stage —the 'collection'—is the tentative choice of a wide 
genus under which the term to be defined seems to fall” (ROSS apud BLACK, 1954, p. 367). 

38 “The Gorgias is a refutation of both parts of the Gorgian definition” (BLACK,1954, p.367). 
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E prossegue:  

Então é isto que nosso orador, o homem de arte e virtude, terá em vista, 
quando ele aplicar às nossas almas as palavras que ele fala, e também em 
todas as suas ações, e em dar qualquer presente que ele lhe dará, e ao tomar 
qualquer coisa, ele a tomará, sempre com este pensamento diante de sua 
mente - como a justiça pode ser gerada nas almas de seus concidadãos e 
como a injustiça pode ser removida; como a temperança pode ser criada 
neles e a licenciosidade cortada; e como a virtude como um todo pode ser 
produzida e o vício expulso (PLATÃO, 1967, p. 504) (504d5–e3).34 

 

Quanto ao uso da retórica platônica, cabe destacar que ele é um defensor do 

método socrático, ou, simplesmente, dialética, que consiste em obter respostas do 

seu interlocutor sobre os conceitos desejados por meio de perguntas. Quanto a esse, 

segue uma breve descrição do método dialético aduzido por Cornford, citado por 

Black: 

O expert em Dialética irá guiar e controlar o curso da discussão filosófica por 
ser conhecimento sobre como “dividir por classes” não confundindo uma 
forma com a outra. Ele irá discernir claramente a hierarquia das formas, da 
qual, constituem a realidade e fazem a articulação de sua estrutura, com o 
qual a textura do discurso filosófico deve corresponder. Isso é: expressando 
a verdade. O método é o método de Coleta e Divisão, o qual, foi anunciado 
no Fedro e ilustrado no Sofista [...] Os significados de nomes e verbos são as 
formas. Afirmações não são formas proposicionais, mas afirmações reais 
significantes, existentes enquanto as proferimos. A ciência da Dialética não 
estuda padrões simbólicos, as quais, nossas afirmações se conformam, nem 
as declarações em si. Nem estuda nossos pensamentos ou modos de 
raciocínio, independentemente dos objetos em que pensamos. Não é “lógica” 
se lógica significa a ciência de logos ou ilogismo. O que ela estuda é a 
estrutura do mundo real das formas. Sua técnica de Coleta e Divisão opera 
nessa estrutura [...] O objetivo da Dialética não é estabelecer proposições que 
atribuam um predicado a todos os indivíduos de uma classe. O objetivo é a 
definição de espécies indivisíveis – a forma – por gênero e diferenças 
específicas. O que definimos não é “todos os homens”, mas a forma única 
“homem” (CORNFORD apud BLACK, 1954, p. 365).35  

                                                           
and fit with another, until he has combined the whole into a regular and well-ordered production; and 
so of course with all the other craftsmen, and the people we mentioned just now, who have to do 
with the body—trainers and doctors” (PLATÃO, 1967, p. 503) (503a3–504a2). 

34 “Then it is this that our orator, the man of art and virtue, will have in view, when he applies to our souls 
the words that he speaks, and also in all his actions, and in giving any gift he will give it, and in taking 
anything away he will take it, with this thought always before his mind—  how justice may be 
engendered in the souls of his fellow-citizens, and how injustice may be removed; how temperance 
may be bred in them and licentiousness cut off; and how virtue as a whole may be produced and 
vice expelled” (PLATÃO, 1967, p. 504) (504d5–e3). 

35 “The expert in Dialectic will guide and control the course of philosophical discussion by his knowledge 
of how to "divide by Kinds," not confusing one Form with another. He will discern clearly the hierarchy 
of Forms which constitutes reality and make out its articulate structure, with which the texture of 
philosophic discourse must correspond, if it is to express truth. The method is that method of 
Collection and Division which was announced in the Phaedrus and has been illustrated in the 
Sophist. […] The meanings of common names and verbs are the Forms. Statements are not 
propositional forms but actual significant statements, existing while we utter them. The science of 
Dialectic does not study formal symbolic patterns to which our statements conform, nor yet these 
statements themselves. Nor does it study our thoughts or ways of reasoning, apart from the objects 
we think about. It is not "Logic" if Logic means the science either of logoi or logismoi. What it does 
study is the structure of the real world of Forms. Its technique of Collection and Division operates on 
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justiça”. Na última parte, todavia, o ponto em debate não é mais a “coleta” da retórica 

Gorgiana, mas sua “divisão”. Algo como: “Mesmo que aceitemos a “coleta” (da 

definição Gorgiana de retórica) como verdadeira - pelo bem do diálogo - a qual acabei 

de refutar, eu devo, agora, demonstrar que mesmo sua “divisão” é falsa”39 (BLACK, 

1954, p. 367). O foco, nessa parte do diálogo, consiste no animus de Sócrates de 

provar que a visão de justiça de Cálicles está errada.  

Por quê Platão se importou em refutar a definição representada por Cálicles 
no diálogo? Enquanto a questão não é centrar para o presente estudo, a 
probabilidade é que as visões de Cálicles eram difundidas e influentes no 
tempo de Platão, assim como sabemos serem influentes no nosso próprio 
tempo. Podemos inferir, então, que se a presente visão da temática da 
unidade do Górgias está correta, as opiniões representadas por Górgias, 
Pólo, e Cálicles eram provavelmente tomadas como teorias coerentes pelas 
pessoas que Platão buscava refutar quando escreveu o Górgias (BLACK, 
1954, p. 367). 40 

 

Destarte, pudemos ver as contundentes críticas proferidas por Platão à retórica 

gorgiana, que imperava em Atenas no século V AEC. Passemos, adiante, para a 

análise da retórica de Platão.  

 

3.2. Fedro e o entendimento platônico da melhor retórica  

 

Na ajuda a entender a visão platônica de retórica, insta, fazer uma análise do 

Fedro e como Platão vê a retórica nesse texto posterior. Apesar de terem sido escritos 

em períodos diferentes, Górgias no denominado período de transição e Fedro no 

período de maturidade de Platão, “Fedro é o complemento construtivo de Górgias e 

os dois diálogos juntos constituem uma visão consistente de retórica” (BLACK, 1954, 

p. 368)41.  

Fedro é um diálogo peculiar por tomar lugar longe da cidade, onde Sócrates 

costuma estar. Ele sai de Atenas para ir encontrar Fedro, que, por sua vez, saiu, 

recentemente, da casa de Epícrates, onde Lísias, um reconhecido sofista da época, 

                                                           
39 “But even if we grant 'for the sake of argument this 'collective' definition which I have just refuted, I 

shall now demonstrate that even your 'divisive' definition is false" (BLACK, 1954, p. 367). 
40 “Why did Plato trouble to refute a definition represented by Callicles in the dialogue? While the 

question is not central to the present study, the probability is that Callicles's views were widely and 
influentially held in Plato's time, just as we know them to be held in our own time. We can further 
infer that, if the present view of the thematic unity of the Gorgias is correct, the opinions represented 
by Gorgias, Polus, and Callicles were probably held as a coherent theory by the people whom Plato 
intended to refute when he wrote the Gorgias” (BLACK, 1954, p. 367). 

41 “Phaedrus is the constructive complement of the Gorgias and that the two dialogues taken together 
constitute a consistent view of rhetoric” (BLACK, 1954, p. 368). 
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acabara de fazer um discurso sobre o amor. Por estar visivelmente encantado com o 

discurso, Sócrates pede para Fedro repetí-lo, daí sucede-se todos os diálogos a 

respeito da discordância da visão de Lísias sobre o amor até culminar, na última parte, 

onde o assunto é, propriamente, a retórica e o melhor modo de utilizá-la.  

 Explicitando, no Fedro, sua visão de como a retórica deve ser utilizada para 

ser denominada de arte, Platão retorna a tecer críticas à visão gorgiana de retórica, 

que já fora debatida no Górgias. E, esta, é trazida de volta na seguinte frase de Fedro: 

Ouvi dizer que para quem deseja torna-se um orador consumado, não se 
torna necessário um conhecimento perfeito do que é realmente justo, mas 
sim do que parece justo aos olhos da maioria, que é quem decide, em última 
instância. Tão-pouco precisa de saber realmente o que é bom ou belo, 
bastando-lhe saber o que parece sê-lo, pois a persuasão se consegue, não 
com a verdade, mas com o que aparenta ser verdade (PLATÃO, 2000, p. 87) 
(260a). 

 

A asserção de que tal visão é tida por senso comum na época é corroborada 

na seguinte fala de Sócrates: “Eis uma opinião difícil de rejeitar, impossível mesmo de 

rejeitar, Fedro, quando tal opinião é a das pessoas mais importantes” (Platão, 2000, 

p. 87) (260a9–11). Mas prossegue trazendo ao diálogo um pouco da sua própria 

definição de retórica quando pergunta a Fedro: 

Pois bem, não te parece que a retórica é uma psicogogia42, uma arte de 
conduzir as almas através das palavras, mediante discurso, não só nos 
tribunais e locais públicos, mas também em qualquer espécie de assembleia 
privada? Uma arte que não varia consoante a grandeza ou a pequenez do 
assunto em vista? Uma arte cuja prática, isto é, cuja prática correcta, é tão 
louvável para tratar de assuntos correntes como de assuntos nobres? 
(PLATÃO, 2000, p. 90) (261a10–b5). 

 

A resposta de Fedro nos diz como a visão Platônica da retórica não era 

difundida na época: “Não, por Zeus! Jamais ouvi falar dela dessa maneira!  Muito pelo 

contrário, fala-se e escreve-se com arte nas assembleias e nos tribunais do povo, 

mas, quanto ao resto, nunca ouvi falar!” (PLATÃO, 2000, p. 91) (261c1–4). Sócrates 

prossegue:  

Como procedem nos tribunais, os advogados das partes em litígio? Não 
procuram contradizer as afirmações um do outro? Contradizem-se, então, 
tanto sobre o que é justo como o que é injusto? E não achas então que, 
fazendo isso com arte, se pode conseguir que a mesma coisa pareça aos 
homens ora justa, ora injusta, conforme as conveniências? (PLATÃO, 2000, 
p. 92) (261c14–d2). 

 

                                                           
42 Literalmente: orientação, persuasão da alma. 
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Uma interessante observação feita por Sócrates — que apesar de simples e 

patente, não deve deixar de ser mencionada — é que o que dá ensejo a retórica, é a 

controvérsia:  

Os tribunais e a eloquência política não são os únicos domínios onde se 
exerce a controvérsia, pois em todas as formas de discurso a arte, no caso 
de existir, se encontra, o que permite a um homem estabelecer comparações 
e torna-las claras, e assim distinguir o que seu opositor pretende confundir ou 
obscurecer (PLATÃO, 2000, p. 92) (261d14–e5). 

 

A crítica à retórica gorgiana prossegue relembrando a ignorância do orador, a 

necessidade de a ignorância dos ouvintes para essa retórica surtir efeito, e como ela 

não deve ser considerada arte:  

No teu entender, em que coisas a ilusão se torna mais fácil: nas que diferem 
muito ou pouco? Por isso, se pretendermos iludir alguém sem nos iludirmos 
a nós mesmos, cumpre-nos conhecer com exactidão e em pormenor as 
semelhanças e dissemelhanças do objecto. [...] Logo, meu amigo, quem não 
conhecer a verdade, mas só alimentar opiniões, transformará naturalmente a 
arte retórica numa coisa ridícula, que nem sequer merece o nome de arte!  
(PLATÃO, 2000, p. 93) (262a–c4). 

 

Sócrates, também, assevera: “É uma verdadeira sorte que em ambos os 

discursos se encontre um exemplo segundo o qual, quem possui a verdade, pode 

iludir facilmente os seus ouvintes” (PLATÃO, 2000, p. 94) (262c14–d2). E continua 

sua explanação afirmando que há palavras que não causam divergência, como “prata” 

e o “ferro”, mas há as que causam grande divergência entre os humanos, pois sua 

definição não se faz clara somente pelo uso de uma palavra, como “justo” e “bom”. 

Isso posto, o faz concluir que a retórica é mais poderosa com o uso das palavras na 

segunda classe, ou seja, as que não tem definição clara (PLATÃO, 2000, p. 95) (263a–

b8).  

Em vista disso, quem pretenda dedicar-se à arte retórica deve ter começado 
por distinguir esses dois gêneros de assuntos, caracterizando cada um deles 
e, seguidamente, saber em que casos o povo tem dúvidas, e em que casos 
a dúvida não é possível. Pois por isso mesmo nunca teria dúvidas, conheceria 
sempre a qual dos dois gêneros pertence o assunto sobre o que intenta 
discorrer (PLATÃO, 2000, p. 96) (263b9–c6). 

 

Sócrates também faz duras críticas aos sofistas quanto ao ensinamento da arte 

retórica: primeiro, começa dando o exemplo de um homem que se aproximando de 

médicos como Erixímaco e Acúmeno, diga ser capaz de administrar muitas coisas no 

organismo humano, como transpirar, vomitar, evacuar, e curar. Além disso, diz capaz 

de transmitir esse, mesmo, conhecimento. E perguntado pelos médicos se sabia em 

que enfermos aplicar qual tratamento, responderia que não sabia, mas que exigia dos 
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seus discípulos que fossem capazes de determinar a prática desses tratamentos. 

Sócrates, então, pergunta a Fedro: O que esses médicos responderiam? A resposta 

é que os médicos o considerariam louco e só por ter lido em livros ou descoberto, por 

mero acaso, alguns remédios, isso não faz dele um introduzido na arte da medicina 

(PLATÃO, 2000, p. 105) (268a12–c6). Em segundo lugar, exemplifica um homem que 

se aproximaria de grandes criadores de tragédias como Sófocles e Eurípedes 

afirmando saber compor tragédias e ensinar a compô-las. Fedro também responde a 

essa proposição afirmando que haveriam de rir de tal homem (PLATÃO, 2000, p. 107) 

(268c7–d8). Em terceiro, traz a exemplificação de um homem que por saber afinar 

uma corda a fim de conseguir uma nota mais aguda ou mais grave, saia dizendo ser 

músico só por isso. Sócrates mesmo responde dessa vez a reação do músico 

(PLATÃO, 2000, p. 107) (268d9–e1):  

Meu excelente amigo, é de facto indispensável saber fazer isso quando 
alguém pretende torna-se músico, mas isso não impede que um homem tão 
habilidoso como tu não desconheça por completo a arte da harmonia. 
Conheces de facto os preliminares dessa arte mas, quanto à teoria da própria 
arte, desconhece-la por completo. Também Sófocles responderia, ao homem 
que viesse mostrar-lhe, bem como a Eurípedes, as suas habilidades, que tais 
coisas são elementos fundamentais para a composição de uma tragédia mas 
que, apesar disso, não constituem a arte propriamente dita. Também 
Acúmeno responderia, por sua vez, que os seus conhecimentos de medicina, 
embora preliminares, não são medicina (PLATÃO, 2000, p. 108) (268e4–
264a7). 

 

O filósofo ateniense traz todas essas hipóteses para atacar os sofistas. 

Invocando oradores como Adrasto e Péricles, Sócrates, imagina uma resposta desses 

oradores sobre os pretensos professores de retórica:  

Fedro e Sócrates, em vez de insultar, é necessário ter indulgência com quem, 
por não saber pensar, se mostra incapaz de arranjar uma justa definição para 
a retórica? Esses homens, em virtude da sua incapacidade para discernir, 
limitaram-se aos conhecimentos básicos sobre a arte, julgando ter aprendido 
a própria retórica. Assim ensinam aos outros, estando convencidos de que 
formam oradores perfeitos, e pensam que os seus discípulos devem procurar 
falar sobre qualquer tema, sempre de modo persuasivo, conseguir um 
discurso como um todo vivo, como se isso fosse tarefa assim fácil (PLATÃO, 
2000, p. 109) (269b5–c6). 

 

Sócrates compara a retórica com a medicina, pois ambas se preocupam com a 

análise de uma natureza. Esta, se preocupa com a natureza do corpo, e, aquela, com 

a natureza da alma. Pois se quiseres dar saúde e vigor, em uma, ministra-se remédios 

e alimentos, e, na outra, infunde-se convicções, de modo a torna-la virtuosa, mediante 

os discursos e a argumentação (PLATÃO, 2000, p. 110) (270b4–13).  
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No Fedro, Platão usa o seu método de Coleta e Divisão para analisar a retórica 

como ele entende ser o melhor jeito de usá-la. Sócrates explica as duas partes de seu 

método para Fedro:   

A primeira consiste em abarcar de uma só vez, graças à visão de conjunto, 
as ideias disseminadas, a fim de que, pela definição de cada uma dessas 
ideias, as possamos resumir em uma só ideia geral do assunto que se tem 
em vista tratar [...] Consiste em proceder na inversa, isto é, em dividir 
novamente a ideia geral nas ideias particulares sua constituintes, 
observando-as nas suas articulações naturais, evitando, todavia, mutilar 
essas partes constituintes, tal como um mau cortador (PLATÃO, 2000, p. 101) 
(265d4–e5). 

 

Mais à frente, ele explana o método mais apropriado para a determinação de 

características de um objeto, buscando dividi-lo em categorias, de modo, a obter a 

melhor definição possível a respeito do que se trata: 

Primeiro, cumpre saber se objecto que desejamos conhecer é simples ou 
multiforme: depois, no caso desse objecto ser simples, precisamos de 
conhecer as suas propriedades: qual a natureza essencial, e que relações 
tem com outros objectos, pelos quais pode ser influenciado, ou aos quais 
pode influenciar. Se, no entanto, o objecto for multiforme, isto é, comportar 
uma pluralidade de formas, teremos de as enumerar e, depois de as 
enumerar, poderemos proceder como já tínhamos feito para o objecto simples 
em relação a cada uma dessas formas (PLATÃO, 2000, p. 111) (270c12–
d14). 

 

E segue fazendo sua defesa de que através da dialética é o único jeito de 

utilizar a retórica, e explicita, também, que o objeto que interessa para a arte retórica, 

é a alma:  

Porque, quem não seguir este método, seguindo outro diverso, não deixará 
de proceder como um cego, porque, quem analise um objecto de acordo com 
a arte não pode ser comparado, nem a um cego, nem a um surdo, e , muito 
pelo contrário, torna-se evidente que o ensino da eloquência, quando 
efectuado com arte, tornará visível, na sua realidade, com toda a exactidão, 
a natureza dos objectos aos quais o discurso se aplica. Ora, tal objecto é, 
com certeza, a alma. É esse, portanto, o objecto para onde se dirige o seu 
esforço: a persuasão é o objectivo que o orador se esforça por conseguir 
(PLATÃO, 2000, p. 112) (270d17–e12). 

 

Sócrates, então, critica Trasímaco e outros professores de retórica, afirmando, 

em primeiro lugar, que o começo do ensino da arte é a descrição e definição da alma, 

com toda a exatidão, demonstrando se ela detém natureza simples ou multiforme, 

como o corpo (PLATÃO, 2000, p. 112) (271a1–8). Em segundo lugar, no estudo de 

retórica, seria necessário saber qual ação a alma é capaz de produzir e qual a 

influência ela pode receber de outros objetos (PLATÃO, 2000, p. 113) (271a10–13). 

E, por último: 
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Depois de se classificar os gêneros do discurso e da alma, bem como as 
modalidades respectivas, torna-se necessário estabelecer uma revisão das 
relações causais, estabelecendo a correspondência entre cada gênero e 
ensinando, a seguir, qual a espécie do discurso necessário para persuadir 
cada alma, apontar a causalidade desse facto e os motivos porque umas 
almas se deixam convencer por um gênero determinado, e , outras, se 
mantém alheias às tentativas de persuasão (PLATÃO, 2000, p. 113) (271b1–
11). 

 

O método de Coleta e Divisão Socrático não só define a arte retórica, mas todas 

as outras artes: “não sendo desta maneira, nenhum assunto, seja ele qual for, poderá 

ser descrito ou discutido com arte!” (PLATÃO, 2000, p. 113) (271b14–16).  

Tendo em vista que a função do discurso consiste na arte de conduzir as 
almas, na arte da psicogogia, quem pretender tornar-se um orador de talento 
deve necessariamente conhecer quantas são as formas existentes de alma. 
Ora, há muitas espécies de homens, o que os leva a possuir caracteres 
diferentes. Uma vez estes caracteres discriminados, cumpre discriminar as 
variedades dos discursos. Há homens que serão persuadidos a renunciar, 
em virtude da sua natureza, por acção de uma espécie de discursos, 
inclusivamente às suas convicções, enquanto outros há que se manterão 
impermeáveis à influência desses discursos. O orador que tenha reflectido o 
suficiente sobre estas determinações deve discernir com rapidez, na vida 
prática, o momento apropriado para utilizar uma ou outra forma de discurso, 
ter o faro muito apurado, para seguir a pista mais conveniente. E outra 
maneira, nunca chegará a saber mais do que já sabia, quando ainda 
frequentava a escola. Mas, quando se encontrar em condições de saber qual 
a espécie de discurso adequado a persuadir qualquer homem, quando, posto 
em frente de um indivíduo, for capaz de dizer para si mesmo “eis o homem, 
eis a natureza que os mestres descreveram; agora que se encontra na minha 
presença, eis que vou utilizar o discurso apropriado para o persuadir da 
maneira conveniente” – quando, dizia eu, reunir todas estas condições, 
quando souber o momento em que deve calar-se e o momento em que deve 
intervir, quando souber fazer uso correcto do estilo conciso, do estilo piedoso, 
capaz de provocar a veemente indignação ou de qualquer outra forma de 
discurso, sabendo distinguir o oportuno do inoportuno, nesse momento a Arte 
atingiu a beleza e a perfeição. Até a esse momento, não! (PLATÃO, 2000, p. 
114) (271c13–272b3). 

 

Prossegue fazendo críticas a retórica que não é arte e acaba por criticar um 

princípio do direito, qual seja, o princípio da verdade formal43. Sócrates, aqui, faz uma 

crítica à institucionalização da verossimilhança nos tribunais atenienses. 

Observa: nos tribunais, ninguém se preocupa com o conhecimento de 
verdade, cuidando-se apenas de saber o que é verossímil. De onde se segue 
que, quem pretende fazer discursos com arte, deve dirigir a sua atenção para 
isso que se designa verossímil. Muitas vezes, nem convém revelar o que 
realmente aconteceu, se isso não for verossímil, apenas se devendo revelar 
o que parece ser verdadeiro. O orador deve atentar apenas no que é 
convincente, deixando de lado a verdade, tal a regra que cumpre observar 

                                                           
43 Muito bem explicitado pelo brocardo latino: Quod non est in actis non est in mundo (o que não está 

nos autos não está no mundo), esse princípio preza, para o convencimento do magistrado, apenas 
pelas provas contidas nos autos, mesmo se a verdade fática estiver fora dele.  Esse princípio não é 
utilizado, majoritariamente, no processo penal, onde vigora o princípio da verdade real.   
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nos discursos e na qual consiste a verdadeira arte (PLATÃO, 2000, p. 116) 
(272d10–273a3). 

 

Outro importante ponto para a retórica Platônica é o conhecimento que o 

retórico tem que ter do objeto que se fala, diferentemente, da retórica defendida por 

Górgias:  

A análise que fizemos demonstrou, entre o mais, o seguinte: não é possível 
elaborar discursos naturais com arte, seja para ensinar, seja para persuadir, 
quando se ignora a verdade sobre os objectos nos quais incide o que se diz, 
ou se escreve, isto é, quando não se está em posição de definir e dividir os 
objectos em espécies e gêneros, quando não se estudou a natureza da alma 
e não se determinou os gêneros de discurso apropriados à persuasão de 
cada alma, e se, enfim, o discurso não tiver sido orientado de tal maneira que 
ofereça um teor complexo ou teor simples, consoante a alma for, também, 
complexa ou simples (PLATÃO, 2000, p. 126) (277b9–c5).  

 

A visão de retórica de Platão através da utilização da dialética, é, de fato, 

abrangente, e pode ser utilizada para uma vasta gama de discursos. Black define a 

visão de Platão da retórica da seguinte maneira: 

Em suma, Platão concebeu uma verdadeira arte da retórica para ser a 
consolidação entre dialética e psicogogia, aplicável para todos os discursos, 
públicos e privados, persuasivos ou expositórios, o qual visa influencia a alma 
dos homens. Dialética foi o método científico geral de Platão; retórica é uma 
aplicação psicológica especial daquela (BLACK, 1954, p. 369).44 

 

Pudemos entender até esse ponto, qual a visão de Platão sobre sua própria 

retórica — e, consequentemente, sua visão sobre a gorgiana — que é impossível 

denominar alguma retórica de arte se não for por intermédio da dialética. Agora, 

debrucemo-nos sobre a retórica gorgiana. 

 
4. A retórica gorgiana 

 

Górgias foi, sem dúvida, um dos maiores dos sofistas. E entre suas qualidades, 

estava, claro, a retórica. Tão famoso ficou por causa desta que Reboul assim o 

descreve:  

Ele foi professor, dava de cidade em cidade lições de eloquência e de 
filosofia, cobrando a cada uma delas o fabuloso salário de cem minas. 
Digamos que por um dia de trabalho ele recebia o salário diário de dez mil 
operários! Na realidade, esse ensino preenchia uma necessidade, pois até 
então os gregos só recebiam uma formação elementar, sem nada de parecido 
com um ensino superior ou mesmo secundário. É aos retores que se deve 

                                                           
44 “In sum, Plato conceived a true art of rhetoric to be a consolidation of dialectic with psychogogia—

applicable to all discourse, public and private,27 persuasive and expository, which aims to influence 
men's souls. Dialectic was Plato's general scientific method; rhetoric is a special psychological 
application of it” (BLACK, 1954, p.369). 
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essa inovação: ensino intelectual aprofundado, sem finalidade religiosa ou 
profissional, sem outro objetivo senão a cultura geral (REBOUL, 2004, p. 6).  

 

Embaixador de sua cidade, Leontinos, em expedição, alcançou rápido 

reconhecimento e enriquecimento em Atenas por intermédio de seus discursos 

pomposos e bem elaborados:  

Quando ele chegou em Atenas e foi colocado na frente do povo, ele falou 
sobre aliança e, pela novidade de seu discurso, encantou os atenienses, que 
eram pessoas cultas e afeiçoados por discursos. Pois ele foi o primeiro a fazer 
uso de, extraordinárias e cuidadosamente planejadas, estruturas de frases 
com as que envolvem antíteses, equilíbrio, orações com igual duração e finais 
parecidos, assim como outros artifícios (SICULUS apud SEESKIN, 1982, p. 
103).45  

 

Das obras do Leontinense, três chegaram até nós, sendo elas: Tratado do Não 

Ente, Elogio de Helena, e Defesa de Palamedes. A despeito de que alguns autores as 

tenham como contraditórias e díspares umas das outras, há uma correlação entre elas 

e provem consistentes contribuições para o entendimento da arte da retórica na 

Grécia do século V AEC.  

Conquanto, nem todos os seus contemporâneos e extemporâneos partilharam 

de toda essa estima pelo sofista: “um artista de palavras mas não um homem com 

uma mensagem”46 (Smith, p. 354); um orador cujo os escritos “não tem nada de 

importância filosófica; somente um tipo de inteligência ingênua”47 (Robinson 59). 

Nesse mesmo diapasão, insta relembrar a crítica de Platão à retórica gorgiana: tem-

se que não se pode considera-la arte, em virtude de esta não buscar a verdade por 

meio da dialética, mas contenta-se com a probabilidade do argumento. Além da crítica 

mencionada no Górgias de só se preocupar com o prazer ao invés de se preocupar 

com o bem, e o conhecimento verdadeiro. Todavia, como expõe McComskiey:  

Mas se aceitarmos a limitação filosófica/retórica de Platão de que todas as 
artes tem que ter sua fundamentação em verdade absoluta, então, não há 
possibilidade de uma arte da retórica (ou qualquer outra arte) exceto pela 
dialética, uma conveniente ficção e lucrativa propaganda para a Academia de 
Platão (McCOMISKEY, 1997, p. 5).48  

                                                           
45 "When he arrived in Athens and was brought before the people, he spoke to them about the alliance 

and, by the novelty of his speech, he amazed the Athenians, who are cultivated people and fond of 
discourse. For he was the first to make use of extraordinary and carefully planned sentence 
structures such as those involving antithesis, balance, clauses of equal length and similar endings, 
as well as other such devices" (SICULUS apud SEESKIN, 1982, p. 103). 

46 "an artist in words and not a man with a message" (Smith, p. 354). 
47 "there is nothing of philosophical importance; only a kind of clever-silliness.... " (Robinson 59) 
48 “But if we accept Plato's philosophy/rhetoric demarcation along with the claim that all arts have their 

foundation in absolute truth, then there is no possibility for an art of rhetoric (or of anything else) 
except by way of dialectic, a convenient fiction and lucrative advertising for Plato’s Academy” 
(McCOMISKEY, 1997, p. 5). 
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Além disso, Política e Direito são campos do saber humano que não se fundam 

em verdades absolutas e universais: vide as leis, que são feitas para melhor 

organizarem a sociedade, elas não são promulgadas com base em verdades 

absolutas, tão pouco, universais, ao invés disso, dependem de serem acatadas por 

toda uma coletividade para vigorarem no campo da eficácia; vide o processo, que, 

também, não se funda em verdades absolutas e universais, mas depende de uma 

larga inquirição a respeito da justiça e injustiça das ações humanas para depois 

associá-las a uma lei que prevê punições para as ações consideradas injustas.  Por 

isso mesmo, os supracitadas campos do saber, têm, em comum, a necessidade de 

uma arte como a retórica, que realça os prós e contras de inúmeras deliberações de 

destaque tomadas nesses meios: 

E a prática da retórica como uma arte da probabilidade, apoia-se em políticas 
democráticas e instituições legais, porque importantes decisões requerem 
articulações de múltiplas perspectivas e debates críticos a respeito das 
vantagens e desvantagens de cada perspectiva (McCOMISKEY, 1997, p. 
6).49 

 

Essas características da retórica gorgiana já demonstram o quão negligente foi 

Platão ao descaracterizar a retórica gorgiana sem levar em conta fatores tais como a 

impossibilidade de estabelecer verdades absolutas em campos como a Política e o 

Direito.  

No tocante ao ensinamento de sua retórica: 

Muitos dos estudantes de Górgias, provavelmente, procuravam-no para 
adquirir a arte da persuasão para assim conseguirem fazer uma defesa legal 
convincente. Outros, talvez, queriam dar discursos inspiradores durante 
funerais. Outros, ainda, podiam simplesmente desejar construir bonitos 
discursos sonoros que os trariam honra como prosadores (MARLER, 2012, 
p. 9).50 

 

Uma das principais razões de a retórica gorgiana funcionar tão bem com a 

multidão é o seu caráter poético, que os gregos já estavam tão acostumados. Eric 

Havelock afirma que a principal função dos poemas de Homero era a de preservar 

mecanismos culturais que eram convencionados no mundo grego, que era 

dependente da passagem de conhecimento oral.  

                                                           
49 “And the practice of rhetoric as an art of probability supports democratic political and legal institutions 

since important decisions require articulations of multiple perspectives and critical debates about the 
advantages and disadvantages of each perspective” (McCOMISKEY, 1997, p. 6). 

50 “many of Gorgias' students probably sought to acquire the art of persuasion so that they could give a 
convincing legal defense. Others perhaps wanted to give stirring speeches during state funerals. Still 
others may have simply wished to construct beautiful sounding speeches that would bring them 
honour as prose stylists” (MARLER, 2012, p. 9). 
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A métrica e a construção formulada da poesia, ele diz, eram partes da 
“tecnologia“ mnemônica que permitiu o compêndio enciclopédico de 
convenções sociais de Homero (nomoi),e ética (ethea), assim como os 
aspectos técnicos (technai), serem precisamente preservados e passados 
para as próximas gerações. [...] A musicalidade da poesia engajava todo o 
sistema nervoso dos recitadores e ouvintes, o que reforçavam 
comportamentos convencionados por influência de memória muscular 
inconsciente e os hábitos linguísticos, os quais, acabavam condicionando o 
pensamento e o julgamento (HAVELOCK apud MARLER, 2012, p. 7).51 

 

Indubitavelmente, Górgias, de maneira perspicaz, tirou vantagem da inclinação 

dos gregos para os poemas, com a finalidade de acessar suas memórias musculares 

e gostos estabelecidos em ordem de atingir mais facilmente suas almas, com o 

discurso, e obter o resultado almejado por ele.   

A inovação estilística pela qual ele se tornaria tão famoso foi a introdução de 
palavras e frases poéticas dentro dos discursos orais da cidade. Essa 
importação, é justo especular, tornou possível operacionalizar as respostas 
psicológicas inerentes às experiências poéticas com o propósito de manipular 
os julgamentos políticos (MARLER, 2012, p. 9).52  

 

Como dito por Marler (2012, p. 14), quando Górgias fazia suas performances 

orais, ele usava vestes roxas, assim como os rapsodos que recitavam Homero. E usar 

essas vestes funcionava mais do que um mero gesto simbólico, vez que fazendo uso 

dos estímulos visuais, acontecia uma associação inconsciente das experiências 

poéticas que os atenienses tinham com o que Górgias estava dizendo. Essa 

associação condicionava inconscientemente o público a esperar uma exibição poética 

e permitia que interpretassem a apresentação oral de Górgias, também como um 

poema épico.  

É possível dizer que preparando o terreno contextual através do uso de 
vestimentas roxas e remetendo às performances dos rapsodos em seus 
discursos, Górgias adaptou as características formais do “feitiço” de Homero 
que fizeram seu público escapar do mundo real que regula suas vidas 
ordinárias para adentrar um mundo feito por ele (MARLER, 2012, p. 16). 

 

                                                           
51 “The metrical and formulaic construction of the poetry, he states, were parts of a mnemonic 

"technology" that allowed Homer's encyclopedic compendium of social conventions (nomoi) and 
ethics (ethea), as well as technical practices (technai), to be accurately preserved and passed on to 
the next generation. [...] The musicality of the poetry engaged the entire nervous systems of the 
reciters and listeners, which bolstered conventional behaviors by influencing unconscious muscle 
memory and the corresponding language habits, which, ultimately, served to condition habits of 
thought and judgment” (HAVELOCK apud MARLER, 2012, p. 7). 

52  “The stylistic innovation for which he would become most famous was the introduction of poetic words 
and phrasings into the prose speeches of civic oratory. This importation, it is fair to speculate, made 
it possible to operationalize the psychological responses inherent to poetic experience for the sake 
of manipulating political judgments” (MARLER, 2012, p. 9). 
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A passagem de conhecimento para seus alunos, muito provavelmente, 

acontecia da maneira padronizada pelos mestres oradores da época, através de um 

discurso oral que servia de base para os alunos decorarem e imitarem.  

O método de discurso modelo, as evidências sugerem, costumeiramente 
aconteciam com os estudantes ouvindo a performance do discurso de seu 
professor, depois lhes era provida uma cópia escrita que eles memorizariam 
através da recitação oral. A performance original provavelmente municiava 
os estudantes com exemplos de ritmo oral, cadências, e tonalidades, como 
também os gestos físicos, faciais, expressões, e linguagem corporal que 
ajudava na congruência com as palavras (MARLER, 2012, p. 2).53 

 

Esse tipo de metodologia de ensino é visto no Fedro de Platão, quando antes 

de Sócrates encontrar Fedro, este havia assistido a um discurso do sofista Lísias que 

assistira com a intenção de decorar (PLATÃO, 2000, p. 12) (228a-b), tanto que 

Sócrates o pede para repetir tal discurso.  

Para complementar o entendimento sobre o pensamento de Górgias acerca da 

retórica, sigamos, no subcapítulo seguinte, para uma análise do texto Elogio de 

Helena, tido como uma das mais importantes obras do leontinense que chegaram até 

nosso tempo. 

 

4.1 Elogio de Helena: o brinquedo retórico de Górgias 

 

Nesse texto, Górgias se propõe a fazer uma defesa de Helena perante a sanção 

social que lhe era direcionada, à época. Helena, personagem da mitologia grega tida 

como a mais bela das mulheres, era filha de Zeus e da rainha Leda, de Esparta. 

Casou-se com Menelau, todavia, fugiu com Paris para Tróia, enfurecendo seu marido 

e ocasionando a guerra de Tróia. Conquanto, haja divergências quanto ao modo que 

Helena tenha fugido com Paris para Tróia — seja por desejo ou por intermédio da 

violência — há que se ressaltar o fato de Paris ter contado com a ajuda da deusa 

Afrodite para o feito de levar Helena consigo. Essa parceria com a deusa deu-se no 

casamento de Tétis com o rei Peleu, no qual, Éris (deusa da discórdia) não fora 

convidada, mas apareceu com uma maça de ouro destinada à mais bela das deusas, 

o que instigou a competição entre Hera, Atena, e Afrodite. Paris foi instituído como o 

                                                           
53 “The model speech method, the evidence suggests, customarily began with students listening to their 

teacher perform a speech, after which they were provided with a written copy that they would 
memorize through oral recitation. The original performance likely furnished the student with an 
example of the oral rhythms, cadences, and tonalities, as well as the physical gestures, facial 
expressions, and general bodily bearing that suited the delivery of the words” (MARLER, 2012, p. 2).  
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juiz da disputa, assim, cada uma pretendendo ser escolhida fez uma proposta a Paris: 

a primeira (rainha dos deuses), faria dele o rei mais poderoso do mundo; a segunda 

(deusa da sabedoria), prometera-lhe sabedoria para prosperar em todas as batalhas; 

Afrodite (deusa da beleza), por sua vez, prometeu a Paris o casamento com a mulher 

mais bonita do mundo, que, na época, era Helena. Paris, como sabido, escolheu 

Afrodite, dando ensejo a todos os fatos ocorridos posteriormente.  

Não se faz demasiado lembrar que Górgias era um professor de retórica, e o 

seu método de ensino acontecia como o dos outros sofistas contemporâneos, “A 

intenção desse programa educacional, como sabidamente clamava Górgias, era para 

acostumar seus estudantes a usar a caixa de ferramentas de dispositivos retóricos” 

(MARLER, 2012, p. 3)54. 

O Elogio de Helena, acredita-se, funcionava como um texto base que deveria 

ser memorizado, tanto textualmente quanto com os trejeitos da fala. Este texto base 

contém técnicas neutras que deveriam ser aprendidas pelo estudante para poder 

servir de fundamentação para os assuntos mais específicos no ramo em que os 

estudantes gostariam de adentrar. “Por exemplo, o estudante que memorizasse 

Helena estaria habituado as técnicas de se arranjar um discurso, construindo uma 

prova lógica, e imbuindo uma afirmação com uma brilhante forma poética que 

agradava as multidões” (MARLER, 2012, p. 3).55 

Górgias (2009, p. 2) apresenta quatro causas prováveis para a ida de Helena 

para Tróia (por deliberação dos deuses, raptada à força, persuadida pelos discursos, 

ou surpreendida pelo amor), e em nenhuma delas, Helena, teria chance de ter agido 

de outra maneira, logo, ela não teve culpa e não merece a má-fama que a sucedeu 

após o ocorrido. 

 Um artificio que fica evidente nesse texto é o da probabilidade (eikos) que 

Górgias trabalha tão bem. Aceitar a probabilidade (ou verossimilhança) é admitir que 

o que ocorreu e ocorrerá não é tão fácil de ser descoberto e o uso da probabilidade 

vem nos ajudar nas situações em que a verdade não pode ser conhecida de todo. É 

possível ver no Fedro de Platão que Sócrates afirma que Górgias diz ser a 

probabilidade superior à verdade (PLATÃO, 2000, p. 102) (267a).  

                                                           
54 “The intention of this educational program, as Gorgias reportedly claimed, was 

to accustom his students to using a toolbox of rhetorical devices” (MARLER, 2012, p. 3). 
55 “For example, the student who memorized the Helen would be habituated to the techniques of 

arranging a speech, constructing a logical proof, and imbuing a statement with a crowd-pleasing 
poetic flourish” (MARLER, 2012, p. 3). 
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Górgias usa um método semelhante em seu texto filosófico Tratado do Não 
Ser, em que ele lança três sucessivas teses: nada existe; se algo existisse, 
não poderia ser pensado; se algo existisse e pudesse ser pensado, não 
poderia ser explicado. Antes de proceder de uma tese para outra, entretanto, 
ele, rapidamente, reestabelece cada afirmativa que ele argumentou contra, 
pois cada tese requer a verdade da afirmação que foi descreditada no 
argumento anterior. Esse jeito de desenvolvimento do raciocínio tem o efeito 
de contaminar cada afirmação subsequente com dúvida, o que significa que 
a fundação das teses posteriores está posta num terreno instável. Isso resulta 
em seu argumento fina, qual seja, que não se pode explicar o pensamento 
de algo que existe, tornando-se a tese mais forte, ou seja, mais destrutiva, 
não apenas devido a seus argumentos individuais, mas devido ao 
fundamento precário sobre o qual sua posição afirmativa correspondente foi 
estabelecida (MARLER, 2012, p. 40).56 

 

Num contexto forense, Marler afirma que a maior quantidade de prováveis 

causas (probabilidades) que uma parte trouxer para suportar sua tese de defesa, 

corroborará com a dúvida de quem o julgará, sendo um fator de grande importância 

numa defesa legal: 

Não importa onde a verdade esteja, quanto mais probabilidades forem 
estabelecidas, mais convincente será o caso. Isso, com certeza, é 
especialmente útil em defesas legais, e Górgias demonstra sua aplicação 
usando desse artifício para livrar Helena de culpa (MARLER, 2012, p. 38).57 

 

A primeira causa que Górgias traz é a dos deuses, e nesse caso, quem merece 

ser acusado é a própria Afrodite. Ora, como poderia Helena insurgir contra a vontade 

de um deus? “Pois não é natural o mais forte ser impedido pelo mais fraco, mas o 

mais fraco pelo mais forte ser governado e conduzido, e o mais forte conduzir, mas o 

mais fraco seguir. Um deus é mais forte do que o homem em força e em sabedoria e 

nas outras coisas” (GÓRGIAS, 2009, p. 2). Logo, Helena deveria ser absolvida da 

infâmia, pois ser-lhe-ia impossível ir contra a vontade de uma deidade. Entretanto, 

levando-se em conta o aspecto retórico desse primeiro argumento:  

O aspecto mais importante de se começar com essa provável causa é o fato 
de que permite a Górgias estabelecer uma lei da natureza ampla que servirá 

                                                           
56 “Gorgias uses a similar method in his philosophical speech, On What is Not or On Nature, in which 

he forwards three successive theses: nothing has being; even if it did, we could not have knowledge 
of it; and, even if we could have knowledge of it, we could not communicate it. Before proceeding 
from one thesis to the next, however, he briefly reestablishes each affirmative position he formerly 
argued against, for each successive thesis requires the stability of the affirmative position that was 
discredited in the preceding argument. This manner of development has the effect of tainting each 
subsequent affirmative position with doubt, which means that the foundations of later theses are 
planted on unsteady ground. This results in his final argument, i.e. that we cannot communicate a 
knowledge of being, becoming the strongest thesis, i.e. most destructive, not solely due to its 
individual arguments, but due to the precarious foundation that its corresponding affirmative position 
has been established upon” (MARLER, 2012, p. 40). 

57 “No matter what the truth is, the more probabilities that are established, the more convincing a case 
will be. This is, of course, especially useful and common in legal defenses, and Gorgias demonstrates 
this application by using this device to exonerate Helen” (MARLER, 2012, p. 38). 
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como moldura implícita para as outras causas que seguem. Desse jeito, a 
primeira causa estabelece uma formula básica, uma espécie de gênero, para 
manifestações particulares da estrutura causal dada nas causas precedentes 
(MARLER, 2012, p. 41).58 

 

A segunda causa trazida, é o rapto forçado causado por Paris. Nesse caso, 

mais uma vez, Helena não teria culpa. Pois, como pode alguém ter culpa por ser vítima 

de um crime? “Mas a que foi forçada e privada da pátria e orfanada dos queridos, 

como poderia não ser, naturalmente, mais digna de comiseração do que de 

maledicência? Pois ele cometeu atos terríveis, ao passo que ela sofreu; justo, então, 

lamentá-la, mas odiá-lo” (GÓRGIAS, 2009, p. 3). 

A terceira causa é, deveras, intrigante. Pois é a que supõe que Helena foi 

levada à Tróia pela persuasão, arte em que o próprio Górgias é porta-voz, inclusive, 

nesse mesmo discurso, ele está persuadindo o público de que Helena não teve culpa, 

pois: 

Têm a mesma relação tanto o poder do discurso para o ordenamento da alma, 
quanto o ordenamento dos fármacos para a natureza dos corpos. Pois assim 
como alguns dos fármacos expulsam alguns humores do corpo e fazem 
cessar uns, a doença, outros, a vida, assim também dentre os discursos uns 
afligem, outros deleitam, outros atemorizam, outros conferem ousadia aos 
ouvintes, outros, por alguma má persuasão , drogam e enfeitiçam 
completamente a alma (GÓRGIAS, 2009, p. 5). 

 

O discurso comporta várias formas (poética, política, jurídica) e é sempre 

filtrado de modo a prover os melhores resultados para aquilo que foi designidado, seja 

convencer, cativar, ou qualquer outro objetivo. Como diz Marler (2012, p. 48): “Parece 

que assim como poesia é produzida adicionando ‘métrica’ ao ‘discurso’, argumento 

racional é produzido adicionando ‘lógica’ à ‘linguagem’”59, e, assim, modifica-se o 

discurso para que com o seu poder, ele atinja o que se busca. E poesia, em particular, 

canaliza esse poder em sua forma menos filtrada e aumenta a sua potência, não 

somente comunicando com a alma, mas, também, diretamente impactando o corpo 

através da natureza visceral de seu ritmo e entonação dramática, que reflete a 

experiência humana (MARLER, 2012, p. 48).  O próprio Górgias fala da poesia nesse 

texto: 

                                                           
58 “The most important aspect of beginning with this likely cause is the fact that it allows Gorgias to posit 

an all-embracing law of nature that will serve as the tacit framework for all the causes that follow. In 
this way, the first cause establishes the basic formula, a kind of genus, for the particular 
manifestations of the causal structure given in the preceding causes” (MARLER, 2012, p. 41).  

59 “It seems that just as poetry is produced by adding "meter" to "speech", rational argument is produced 
by adding "logic" to "language".” (MARLER, 2012, p. 48) 



49 
 

Toda poesia, tanto julgo, quanto nomeio, um discurso que tem metro, pela 
qual vem aos ouvintes um tremor que rodeia o medo, uma compaixão que 
abunda em lágrimas e uma saudade que se compraz no lamento. Diante de 
coisas alheias — dos feitos e dos corpos com boas sortes e reverses — uma 
certa afecção particular, por meio dos discursos, a alma experimenta 
(GÓRGIAS, 2009, p. 3). 

 

Embora não seja poesia, o Elogio de Helena faz uso das mesmas influências 

no corpo com as reações físicas que ele extrai. 

A situação fica ainda mais intrigante quando o próprio Górgias alega não ser 

difícil defender Helena de ter sido persuadida, pois, como ele mesmo diz: “Um discurso 

é um grande senhor que, por meio do menor e mais inaparente corpo, leva à cabo as 

obras mais divinas. Pois é capaz de fazer cessar o medo, retirar a dor, produzir alegria 

e fazer crescer a compaixão” (GÓRGIAS, 2009, p. 3). 

Que motivo, então, impede de julgar que também Helena, semelhantemente, 
foi subjugada pelos discursos, não voluntariamente, mas como se tivesse 
sido arrebatada por força das mais fortes? Pois a disposição da persuasão, 
por um lado, de maneira nenhuma parece com a necessidade; por outro lado, 
tem o mesmo poder. Com efeito, o discurso que persuadiu a alma 
constrangeu a que persuadiu tanto a acreditar nas coisas ditas, quanto a 
concordar com as coisas feitas. Então, o que persuadiu, como constrangeu,  
comete injustiça; mas a que foi persuadida, como foi constrangida 
pelo discurso, em vão é mal falada (GÓRGIAS, 2009, p. 4). 

 

Lembremos, aqui, do texto Górgias de Platão, no qual, o Górgias, personagem 

de Platão, afirma que um orador não age injustamente por, necessariamente, ter que 

saber o que é a justiça antes de se tornar um orador (PLATÃO, 1967, p. 460) (460b–

c8). A incongruência de Górgias implantada por Platão residia no fato de Górgias ter 

afirmado que o orador - por saber o que é justiça – não age injustamente. Quando no 

Elogio de Helena Górgias afirma que Paris deve ser o culpado (maldito) e não Helena. 

Repise-se, que o Elogio de Helena é tido por nós (contemporâneos) como um texto 

anterior ao Górgias o que deixa a cilada de Sócrates para Górgias ainda mais 

infundada. Pois Górgias já afirmara, antes mesmo da personagem de Platão, que o 

orador pode agir com injustiça e deve ser culpado por isso, diferentemente do que 

Platão colocou na boca de sua personagem, Górgias.  

A quarta causa é a de que por amor fugiu com Paris para Tróia. Para embasar 

sua defesa de Helena nessa hipótese, Górgias argumenta das imagens que são 

formadas em seu cérebro, a partir de uma visão, que já lhe dão uma ideia do que irá 

acontecer.  

Imediatamente, pois, quando quer que corpos inimigos e formação bélica 
sobre inimigos, com equipamento de bronze e de ferro – tanto de proteção, 
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quanto de ataque a vista os contemplar, é perturbada e perturba a alma, de 
modo que, frequentemente, do perigo do porvir, como se fosse presente, 
fogem sobressaltados. Pois o forte costume da lei é banido pelo medo 
proveniente da visão, a que vindo faz descuidar tanto do belo, julgado 
segundo a lei, quanto do bom, advindo da vitória (GÓRGIAS, 2009, p. 6). 

 

De outro modo, Górgias fala de um soldado que avista a formação das tropas 

inimigas e seus equipamentos. Essas imagens afetam a moral do soldado de modo 

que delas ele consiga apenas saber que está em perigo iminente e morrerá.  

Os gregos eram bem conscientes dos efeitos que uma demonstração militar 
poderia ter na moral do inimigo. Por exemplo, parece que a reputação e 
consequente medo das proezas espartanas, foram em parte, conseguidas 
pela aparência impressionante de seus escudos de bronze polidos e suas 
capas escarlate. De acordo com antigos relatos, era sabido que os soldados 
abandonavam seus postos quando avistavam o espetáculo visual de uma 
falange espartana avançando lentamente (MARLER, 2012, p. 63).60 

 

Os espartanos sabiam que criar uma identidade visual era importante no 

imaginário dos inimigos que os viam, pois, assim, criavam uma experiência de morte 

iminente associada com a sua identidade visual. Do mesmo modo, Górgias vestia-se 

de roxo quando fazia apresentações ao público aludindo aos rapsodos nos contos 

poéticos e criando uma conexão com seu público antes mesmo de começar a falar.  

Nesse momento, posto os impactos dos efeitos visuais negativos na mente 

humana, Górgias tece comentários a respeito dos impactos visuais positivos, como os 

pintores e escultores que produzem belos corpos, produto de desejo das mentes 

humanas, é o amor definido por Platão como “eros”: 

De fato, os pintores, quando de muitas cores e corpos um só corpo e figura 
realizam perfeitamente, deleitam a vista, pois a criação de estátuas de 
homens e a fabricação de imagens de deuses oferecem aos olhos uma 
contemplação agradável. Assim, naturalmente, umas coisas afligem, outras 
provocam desejo à vista. Muitas coisas, em muitos, produzem amor e desejo 
de muitos feitos e corpos (GÓRGIAS, 2009, p. 6). 

  

Se os próprios deuses gregos — que possuem diversas características 

humanas — se descontrolam em virtude do “eros”, logo, ser-lhe-ia impossível exigir 

de Helena que não de descontrolasse sob o efeito de tal.  

Se o que é deus tem o divino poder dos deuses, como o mais fraco seria 
capaz de o pôr para correr e se defender? Se, porém, é uma doença humana 
e um desconhecimento por parte da alma, não se deve imputar como erro, 
mas se deve julgar como infortúnio. Pois veio, como veio, pela armadilha da 

                                                           
60 “The Greeks were very conscious of the effect military pageantry could have on enemy morale. For 
example, it seems that the reputation and consequent fear of Spartan prowess was in part established 
by the striking appearance of their polished bronze shields and scarlet cloaks. According to ancient 
accounts, soldiers were known to abandon their posts when they encountered the visual spectacle of 
the Spartan phalanx slowly advancing” (MARLER, 2012, p. 63). 
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sorte, não pela deliberação do juízo; pelas necessidades do amor, não pelos 
preparativos da arte (GÒRGIAS, 2009, p. 7). 

  

Bom, essa, juntamente com a de ser persuadida pelos discursos, é uma das 

causas mais difíceis de se argumentar contra. Mas Górgias em seu texto, faz com que 

qualquer das quatro causas que tenha dado ensejo à fuga de Helena, torne a 

resistência desta irrisória para o ocorrido. Górgias transforma Helena, figura central 

na mitologia grega para o acontecimento da guerra, em mera passageira do curso da 

história. Destarte, os argumentos de Górgias fazem com que toda a culpa da guerra 

de Tróia seja tirada de Helena e posta em outros, seja Afrodite, em Paris, ou na 

natureza humana que é facilmente convencida por discursos e por amor.  

O sofista cria uma estrutura de causalidades, na qual, Helena fica à mercê de 

forças externas. E o fato de o amor (eros) ser a última das causas, dá ao discurso um 

sentido  de completude entre as causas, pois o última, é, ainda, mais forte do que a 

primeira, que foi colocada nesta posição, justamente, para servir de fundação na 

impotência de agir de Helena frente à estrutura. Ressalte-se, ainda, a observação de 

Marler sobre o assunto:  

Lembre-se que as duas causas do meio, as quais acabam por ser colocadas 
por Górgias como uma noção singular da coerção humana, foram instigadas 
pela determinação de Paris pelo eros em virtude da beleza de Helena. Eros, 
então, pode ser considerado como uma causa não dita das duas causas do 
meio. De fato, se Górgias embarcasse em uma defesa de Paris, certamente, 
um argumento sobre eros como uma provável causa teria um papel 
fundamental (MARLER, 2012, p. 68).61 

 

Para além do aspecto retórico do Elogio de Helena, Górgias, nesse texto, nos 

dá quatro exemplos de excludente de culpabilidade que possivelmente seriam aceitos 

pelos cidadãos de Atenas do século V AEC. Mais, especificamente, excludente de 

culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa por coação moral irresistível. 

Claro que incorreremos em anacronismo ao fazer uma análise como essa, mas é, 

apenas, um exercício mental que nos possibilita relacionar os argumentos utilizados 

pelo sofista com o nosso ordenamento penal pátrio atual.  

Como, então, considerar justa a reprimenda à Helena? Esta que, ou 
enamorada, ou persuadida pelo discurso, ou raptada à força, ou constrangida 
pela necessidade divina, fez o que fez? De todo modo escapa à acusação. 
Afastei com este discurso a infâmia de uma mulher, permaneci na regra que 

                                                           
61 “It will be recalled that the two middle causes, which themselves are collapsed by Gorgias into a 
singular notion of human coercion, were instigated by the determination of Paris by eros following an 
encounter with Helen's beauty. Eros, then, can be regarded as the unstated cause of the two middle 
causes. Indeed, if Gorgias were to embark upon a defense of Paris, surely an argument for eros as a 
likely cause would play a fundamental part” (MARLER, 2012, p. 68). 
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estabeleci no início do discurso; tentei dissipar a injustiça da reprimenda e a 
ignorância da opinião (GÓRGIAS, 2009, p. 7). 

 

Inobstante tudo o que já foi dito sobre o texto — e o que o torna ainda mais 

interessante de ser estudado — é o aspecto lúdico que Górgias dá a esse escrito, e a 

última frase nos dá uma pista de que o sofista se divertiu enquanto escrevia esse 

discurso: “quis escrever o discurso, por um lado, como um elogio de Helena, por outro 

lado, como um brinquedo” (GÓRGIAS, 2009, p. 7). 

 

5. Comparação entre Apologia de Sócrates e Defesa de Palamedes  

 

Esse capítulo se dedica à comparação dos textos dos filósofos que mais se 

aproximam do mundo jurídico. Ambos, ocorrem num suposto tribunal de Atenas no 

século V AEC, e ocupam-se com a defesa de suas personagens. Platão toma 

Sócrates e Górgias toma Palamedes, e ambos fazem sua própria defesa, como era a 

praxe da época. Forçoso destacar que o texto gorgiano é mais antigo do que o 

platônico62.  

Diversos acadêmicos já compararam essas duas retóricas a partir desses 

textos, a maioria, como Coulter e Seeskin favorecem a retórica platônica em 

detrimento da gorgiana. Todavia, Biesecker-Mast afirma que os supracitados autores 

analisam a questão como se a retórica platônica fosse uma evolução natural da 

gorgiana, melhor e mais sofisticada.   

Essa abordagem implica em três suposições críticas sobre a relação entre 
história e retórica: primeiro, diferentes momentos culturais produzem 
diferentes retóricas; segundo, diferentes momentos culturais produzem 
critérios diferentes para uma boa retórica; e, terceiro, julgar uma retórica em 
termos de outra obscurece diferenças históricas. Mais concretamente, avaliar 
a retórica gorgiana de acordo com os critérios platônicos é privilegiar a visão 
de mundo de Platão e cobrir as circunstâncias históricas da qual o discurso 
de Górgias emergiu (BIESECKER-MAST, 1994, p. 149).63 

 

Biesecker-Mast argumenta que a estratégia comum entre ambos os réus é o 

apelo ao caráter, embora, eles tomem caminhos diferentes a partir da mesma 

                                                           
62 (BIESECKER-MAST, 1994, p. 148) 
63 “This approach implies three critical assumptions about the relationship between history and rhetoric: 

first, different cultural moments produce different rhetorics; second, different cultural moments 
produce different criteria for good rhetoric; and, third, judging one rhetoric in terms of another 
obscures historical differences. Put more concretely, to evaluate Gorgias' rhetoric according to 
Plato's criteria is to privilege Plato's world view and to cover over the historical circumstances out of 
which Gorgias' speech emerged” (BIESECKER-MAST, 1994, p. 149). 
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estratégia. O caráter da personagem gorgiana é atestado pelo conhecimento do 

público sobre a personagem; já o platônico, é o inverso, seu caráter é atestado por 

sua higidez moral. 

Conste-se, primeiramente, antes de adentrar nas tecnicidades dos discursos 

forenses, que Palamedes é uma figura da mitologia grega, que foi acusado 

injustamente por Odisseu de ter traído o exército grego, fazendo um acordo com 

inimigos. Todavia, pelo que se sabe, essa traição nunca ocorreu, na verdade, não 

passa de uma vingança tramada por Odisseu para com Palamedes. Tendo em vista 

que quando a Grécia entrou em guerra com Tróia e Odisseu fora ser chamado para 

compor as colunas gregas, fingiu loucura, e teria sido acreditado por quase todos, 

menos Palamedes, que o desmascarou. Destarte, efetuando sua vingança, Odisseu 

enterrou um pote de ouro perto da barraca de Palamedes e forçou um prisioneiro a 

entregar uma carta que incriminasse Palamedes de traição. Este, foi injustamente 

acusado e apedrejado até a morte. Diferentemente, de Palamedes, Sócrates foi uma 

pessoa existente, que revolucionou o modo de pensar a filosofia em Atenas, dizia ter 

uma missão dada pelo deus de Delfos de confirmar se era de fato o homem mais 

sábio da época, e para constatar tal, errava por Atenas inquirindo a todos que 

gozavam de algum prestígio de sabedoria e os questionava até descobrir que de 

sábios não tinham nada. Esse comportamento, certamente lhe gerou ressentimento e 

inimigos na cidade, tanto é que foi acusado por Meleto, Anitos, e Lição de corromper 

a juventude ateniense e não acreditar nos deuses, por fim, foi condenado à morte por 

meio da ingestão de cicuta.  

O texto de Górgias já começa com uma frase de efeito, e que caracteriza bem 

a alcunha de “niilista” que os autores modernos deram pra ele. Mas nessa frase, 

especificamente, ele usa de seu niilismo como uma ferramenta para ressaltar a 

injustiça que está para acontecer naquele tribunal caso a verdade não triunfe:  

A acusação e a defesa não constituem uma sentença a respeito da morte, 
pois a natureza condenou todos os mortais à morte com um voto evidente, 
no dia mesmo em que surgiu. O perigo está em torno da honra e da desonra, 
se devo morrer justamente ou morrer violentamente, coberto dos maiores 
ultrajes e da mais vergonhosa culpa (GÓRGIAS, 2016, p. 205) (1). 

 

Posteriormente, afirma que a acusação que pesa sobre ele é falsa e que 

Odisseu fala mentiras frente ao tribunal.  

Que o acusador me acusa sem saber claramente, claramente sei; pois sei 
claramente nada ter feito dessas coisas; nem sei como alguém poderia saber 
o que não aconteceu. Mas se ele fez a acusação supondo que as coisas se 
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passaram assim, vos mostrarei de dois modos que não fala a verdade, pois, 
nem querendo eu poderia, nem podendo eu quereria empreender tais feitos 
(GÓRGIAS, 2016, p. 206) (5). 

 
Daí em diante (6-11), Palamedes começa com uma série de usos do argumento 

ex concessis (que concede a verdade a uma certa parte do discurso adversário, para 

formular sua própria tese em cima daquela verdade).  

O primeiro uso de tal argumento ocorre em  (GÓRGIAS, 2016, p. 206) (6), 

quando ele afirma que não aconteceu nenhuma conversa com os inimigos e não 

houve nenhum princípio de traição, todavia, com o uso do ex concessis, concede esse 

suposto ocorrido à acusação para poder falar das impossibilidades posteriores ao 

primeiro contato com os inimigos: “Mas admitamos isso, que possa ter acontecido pela 

conversa” (GÓRGIAS, 2016, p. 206) (7).  

O segundo uso vem logo em seguida, no mesmo parágrafo, pois, sendo 

bárbaros os inimigos e falantes de outra língua, nenhuma comunicação, entre eles, 

poderia ser feita sem o intermédio de um intérprete (que funcionaria como mais uma 

testemunha que a acusação teria o ônus de apresentar) e Palamedes concede 

também esse ocorrido para atacar a impossibilidade de outros pontos, posteriores: 

“Mas admitamos que isso também aconteceu, embora não tenha acontecido” 

(GÓRGIAS, 2016, p. 206) (8). 

O terceiro uso se dá nos parágrafos seguintes (GÓRGIAS, 2016, p. 207) (8-

11), nos quais Palamedes tece comentários sobre a impossibilidade de o acordo 

ocorrer devido às características das garantias. Pois, quem confiaria em Palemedes, 

um traidor de seu próprio povo, sem garantias robustas? A troca de familiares se 

apresenta como uma opção viável, mas seria visível para todos. O uso do dinheiro 

poderia ocorrer, mas, por tal serviço, deveria ser uma quantidade grande, de modo 

que, seria impossível carrega-lo sozinho, acarretando em mais testemunhas oculares. 

“que seja então, admitamos que aconteceu o que não aconteceu. Encontramo-nos, 

falamo-nos, ouvimo-nos, recebi o dinheiro da parte deles, passei despercebido ao 

receber e o escondi” (GÓRGIAS, 2016, p. 207) (11). 

Mais à frente, Palamedes traz ao texto o instituto do ônus da prova que recai 

sobre a acusação. E invoca Odisseu para apresentar provas da traição, se foi por ter 

visto “indica a estes o modo, o lugar, o tempo, quando, onde e como viste” (GÓRGIAS, 

2016, p. 2011) (22); se foi por ter participado conjuntamente com Palamedes “és 

suscetível às mesmas acusações” (GÓRGIAS, 2016, p. 211) (22); e, se foi por ter 
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ouvido de quem participou “que ele venha, se mostre e testemunhe” (GÓRGIAS, 2016, 

p. 211) (22).  

Dirás talvez que é o mesmo nem tu apresentar testemunhas de coisas que, 
como tu dizes, aconteceram, e nem eu de coisas que não aconteceram. Mas 
não é o mesmo: pois o que não aconteceu é impossível se testemunhar de 
qualquer modo, mas acerca do que aconteceu não só não é impossível, mas 
fácil, não só fácil, mas necessário. Mas tu não encontraste testemunhas, nem 
sequer falsas testemunhas, enquanto a mim não é possível encontrar 
nenhuma das duas coisas (GÓRGIAS, 2016, p. 211) (23). 

 

Após isso, Palamedes torna Odisseu o centro de seu discurso “Que, portanto, 

não conheces aquilo de que me acusas, é evidente” (GÓRGIAS, 2016, p. 211) (24). 

No que pode se entender como um uso acertado do ad hominem (que consiste em 

atacar o autor do argumento e não o argumento em si), pois este argumento é usado 

como falácia em muitas ocasiões, tirando o foco do debate da argumentação e 

levando para as partes que se confrontam. Para além de esse é um caso de plenitude 

de defesa, o bom uso se dá pelo fato de Palamedes atacar a lógica no discurso do 

acusador, colocando dúvidas quanto a credibilidade de se tomar a palavra deste como 

fundamentação para a pena capital:  

Acusaste-me, pelas palavras que foram proferidas, de duas coisas muito 
opostas, sabedoria e loucura, que a mesma pessoa não pode possuir. Pois 
quando dizes que sou engenhoso, terrivelmente astuto e cheio de recursos, 
me acusas de sabedoria, mas quando falas que traí a Hélade, de loucura. 
Pois é loucura empreender atos impossíveis, inconvenientes, vergonhosos, 
com os quais prejudicaria os amigos e ajudaria os inimigos e tornaria a própria 
vida reprovável e perigosa. e como se deve confiar em tal homem que, no 
mesmo discurso, falando aos mesmos homens acerca das mesmas coisas, 
fala coisas tão opostas? (GÓRGIAS, 2016, p. 212) (25). 

 

Mais uma evidência do bom tom do uso do ad hominem é visto quando 

Palamedes escolhe não se alongar nos argumentos contra Odisseu por não interessar 

ao propósito da discussão, a pinçada na lógica da acusação foi necessária pois 

compromete, de fato, o convencimento do juiz acerca de uma sentença “Embora 

possa te contra-acusar de teres cometido muitos e grandes erros, antigos e novos, 

não quero: pois quero escapar dessa acusação não por tua malevolência, mas pela 

minha benevolência. Para ti, era isso” (GÓRGIAS, 2016, p. 213) (27).  

Depois, Palamedes investe seus esforços na exortação do júri quanto a uma 

sentença justa, e como ela ecoará na história. Não apenas pela injustiça que viria a 

ser cometida no julgamento, mas, também, levando-se em conta o fato de Palamedes 

ser um grande inventor e benfeitor para os gregos.  
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Eu diria e, ao dizer, não mentiria nem seria refutado, que não apenas sou 
irrepreensível como também um grande benfeitor vosso, dos helenos e de 
todos os humanos, não somente dos que existem agora como também dos 
que virão. Pois quem tornou a vida humana cheia de recursos a partir do que 
carecia e a ordenou a partir da desordem ao inventar táticas de guerras, algo 
importantíssimo para a supremacia; e as leis escritas, guardiãs da justiça; as 
letras, instrumento de memória; os pesos e medidas, facilitadores de trocas 
comerciais; o número, guardião das riquezas; os sinais de fogo, mensageiros 
poderosíssimos e os mais velozes; o jogo de dados, passatempo inofensivo 
dos tempos livres? Por que vos recordei isso então? Para deixar claro que 
dedico a mente a tais coisas e para fornecer indício de que me mantenho 
afastado de atos maus e vergonhosos. Pois é impossível que quem dedica a 
mente àquelas coisas se dedique a estas. e penso que, se eu próprio em 
nada vos prejudico, em nada devo ser prejudicado por vós (GÓRGIAS, 2016, 
p. 213) (30-31). 

 

Como visto, a estratégia de Palamedes consiste em quatro elementos: um 

argumento de probabilidade quanto a traição ter acontecido; um ataque ao caráter de 

seu acusador; sua reputação e seus feitos como forma de demonstrar sua lealdade 

com Atenas; e sua exortação quanto à repercussão que uma decisão injusta traria ao 

júri.  

Note-se, que Górgias não apresenta nenhuma evidência ou prova em seu 

discurso. Muito porque até seu álibi teria que ser contestado com o que afirma a 

acusação. Desta feita, sua tese central de defesa baseia-se na probabilidade ou 

verossimilhança.  

Quando ele pede ao júri para considerar a probabilidade de que alguma coisa 
aconteceu, ele não está providenciando informação nova, mas convidando-
os a decidir o caso baseado em seus preconceitos acerca do caso. Para 
estabelecer um fato, alguém tem que apresentar evidências; mas para 
estabelecer probabilidade, ele precisa somente contar uma história ou uma 
piada. Então, destreza retórica é, extremamente, importante para quem use 
esse argumento. Um bom orador pode persuadir sua audiência sem 
conhecimento do que realmente aconteceu. Isso, mais do que qualquer outra 
coisa, é a lição do discurso de Górgias (SEESKIN, 1992, p. 96).64 

 

Já o discurso de Sócrates começa de uma maneira diferente da de Palamedes, 

ao invés de uma frase de efeito, Sócrates começa se dizendo impressionado com a 

qualidade dos discursos proferidos por seus acusadores, mesmo que deles faltasse 

completamente a verdade: “como vocês, homens de Atenas, reagiram aos meus 

acusadores, eu não sei; mas eu, devido a eles, quase esqueci da minha própria 

                                                           
64 “When he asks them to consider the probability that something might happen, he is not providing new 

information but inviting them to decide die case on die basis of the prejudices they already have. To 
establish a fact, one has to present evidence; but to establish probability, he need only tell a story or 
crack a joke. Thus, rhetorical dexterity is extremely important to one who uses this argument. A good 
orator can persuade his audience with no knowledge of what actually happened. This more than 
anything else is the lesson of Gorgias' speech” (SEESKIN, 1992, p. 96). 
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identidade, tão persuasivo era o jeito que eles falavam; e ainda assim, não há uma 

palavra de verdade no que disseram”65 (PLATÃO, 1966, p. 17) (17a). Depois, 

desculpa-se ao público por ser estranho ao ambiente do tribunal e por não saber falar 

como os oradores que ali frequentam:  

Com certeza, não conviria alguém de minha idade, apresentar-se perante vós 
como um jovenzinho que estuda seus discursos. E, homens de Atenas, eu 
suplico, vos peço que se me ouvirem  fazer minha defesa com as mesmas 
palavras as quais estou acostumado a falar tanto nas feiras como nos bancos, 
onde muitos de vocês já me ouviram, ou outro lugar, não se surpreendam ou 
façam caso disto. Pois é a minha primeira vez que sou trazido à corte, embora 
tenha setenta anos de idade; sou, portanto, um forasteiro na maneira de falar 
aqui (PLATÃO, 1966, p. 17) (17c-d).66 

 
Após isso, começa a refutar a acusação de corromper a juventude. Sócrates 

explica que em suas andanças e questionamentos sobre a sabedoria de seus 

contemporâneos, os jovens de Atenas — especialmente, os ricos — o acompanhavam 

e gostavam tanto de seu método, que o reproduziam com outros, de modo que os 

inquiridos pelos jovens, voltavam-se contra Sócrates por terem sua ignorância 

revelada (PLATÃO, 1966, p. 23) (23c). Daí surgem os acusadores da corrupção de 

Sócrates para com a juventude ateniense. 

E quando alguém os pergunta “fazendo ou ensinando o quê?” eles não têm 
nada a dizer, mas eles não sabem, e eles podem não parecer estarem 
perdidos, mas dizem todas essas coisas que são convenientes de dizer 
contra todos os filósofos [...] Desde, então, eles estão invejosos de sua honra, 
que energética, numerosa, e persuasivamente falam sobre mim, eles enchem 
vossas orelhas já há muito tempo e agora com calúnias duras [...] assim, 
como eu disse no começo, eu ficaria surpreso se eu conseguisse remover o 
preconceito de vocês em tão pouco tempo, quando ele tem crescido por tanto 
mais. Aí vocês têm a verdade, homens de Atenas, e eu faço sem esconder 
nada de vocês, grande ou pequeno. E ainda assim, eu sei muito bem que 
estou me fazendo odiado por essa conduta; que é exatamente a prova de que 
estou falando a verdade e que esse preconceito contra mim é a causa. E caso 
investiguem agora ou depois, acharão que é o que vos falo (PLATÃO, 1966, 
p. 23) (23d-24b).67 

                                                           
65 “How you, men of Athens, have been affected by my accusers, I do not know; but I, for my part, almost 

forgot my own identity, so persuasively did they talk; and yet there is hardly a word of truth in what 
they have said” (PLATÃO, 1966, p. 17) (17a). 

66 “For surely it would not be fitting for one of my age to come before you like a youngster making up 
speeches. And, men of Athens, I urgently beg and beseech you if you hear me making my defence 
with the same words with which I have been accustomed to speak both in the market place at the 
bankers tables, where many of you have heard me, and elsewhere, not to be surprised or to make a 
disturbance on this account. For the fact is that this is the first time I have come before the court, 
although I am seventy years old; I am therefore an utter foreigner to the manner of speech here” 
(PLATÃO, 1966, p. 17) (17c-d). 

67 “And when anyone asks them “by doing or teaching what?” they have nothing to say, but they do not 
know, and that they may not seem to be at a loss they say these things that are handy to say against 
all the philosophers […] Since, then, they are jealous of their honor and energetic and numerous and 
speak concertedly and persuasively about me, they have filled your ears both long ago and now with 
vehement slanders. […] so that, as I said in the beginning, I should be surprised if I were able to 
remove this prejudice from you in so short a time when it has grown so great. There you have the 
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E, assim, como Palamedes, ataca seu acusador — no caso, Meletus — 

enquanto se defende da acusação de não crer em deuses.   

Ele me acusa de malfeitor porque corrompo a juventude de Atenas, mas eu, 
homens de Atenas, digo que Meletus que é o malfeitor, porque ele brinca de 
verdade, envolvendo as pessoas em um processo, fingindo ser zeloso e 
preocupado com as coisas das quais ele nunca se preocupou realmente. E, 
por isso, vou tentar deixar claro para vocês (PLATÃO, 1966, p. 24) (24c).68 

 

Logo após, utiliza a dialética para ridicularizar as acusações de Meletus, num 

bom uso do argumento ad hominem. Este, se mostra confuso e, muitas vezes, 

relutante em responder os questionamentos de Sócrates, talvez, por saber que esse 

debate de perguntas e respostas é, precisamente, a especialidade do filósofo. De toda 

forma, Meletus ratifica sua acusação de que Sócrates é ateu. Todavia, as acusações 

de Meletus ficam, ainda, mais ridículas quando ele se manifesta afirmando “por Zeus, 

senhores juízes, ele disse que o sol é pedra e a lua é terra” (PLATÃO, 1966, p. 26) 

(26d), pois esta não é uma teoria de Sócrates, e, sim, de Anaxágoras como o próprio 

Sócrates não pode deixar passar  

Tu supões estar acusando o Anaxágoras, meu caro Meletus, dessa forma, 
subestimas os presentes, julgando-os tão iletrados que ignorem que os livros 
de Anaxágoras de Clazômenas é que andam cheios dessas teorias. Logo de 
mim é que os moços aprendem ligações que eles podem, vez por outra, 
comprar na orquestra, quando muito por um dracma (PLATÃO, 1966, p. 26) 
(26d-e).69 

 

Em seguida, fala de sua vida pregressa e das benfeitorias que fez para Atenas, 

principalmente, fazendo o serviço que deus o ordenou, pois, em suas palavras “eu 

acredito que nenhum bem maior alguma vez recaiu sobre essa cidade do que meu 

serviço dado por deus” (PLATÃO, 1966, p. 30) (30a)  

E  se algum de vós argumentar que se importa, não me irei embora deixando-
o, mas o hei de interrogar, examinar e confundir e, se me parecer que afirma 
ter- adquirido a virtude e não  a  adquiriu,  hei  de  repreendê-lo  por  estimar  
menos  o  que  vale  mais  e  mais  o  que vale  menos.  É o que hei de fazer 

                                                           
truth, men of Athens, and I speak without hiding anything from you, great or small or prevaricating. 
And yet I know pretty well that I am making myself hated by just that conduct; which is also a proof 
that I am speaking the truth and that this is the prejudice against me and these are its causes. And 
whether you investigate this now or hereafter, you will find that it is so” (PLATÃO, 1966, p. 23) (23d-
24b). 

68 “He says I am a wrongdoer because I corrupt the youth. But I, men of Athens, say Meletus is a 
wrongdoer, because he jokes in earnest, lightly involving people in a lawsuit, pretending to be 
zealous and concerned about things or which he never cared at all. And that this is so I will try to 
make plain to you also” (PLATÃO, 1966, p. 24) (24c). 

69 “Do you think you are accusing Anaxagoras, my dear Meletus, and do you so despise these gentlemen 
and think they are so unversed in letters as not to know, that the books of Anaxagoras the 
Clazomenian are full of such utterances? And forsooth the youth learn these doctrines from me, 
which they can buy sometimes [26e] (if the price is high) for a drachma in the orchestra” (PLATÃO, 
1966, p. 26) (26d-e). 
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a quem eu encontrar, moço ou velho, forasteiro ou cidadão, principalmente 
aos cidadãos, porque me estais mais próximos no sangue. Tais são as ordens 
que o deus me deu (PLATÃO, 1966, p. 29) (29e-30a).70 

 

Um paralelo possível com o nosso direito atual presente no texto de Platão, é 

o devido processo legal que Sócrates pede para o júri em determinado momento, pois, 

de fato, um dia para tomar uma decisão de pena capital é de demasiado curto espaço 

de tempo para tal.  

A verdade é que estou convencido de nunca ter intencionalmente prejudicado 
ninguém; mas eu não posso convencer-vos disso, pois, temos conversado 
por muito pouco tempo. Eu acredito se fosse norma entre vós, como é para 
outros povos, que os casos de pena capital não deveriam ser decididos em 
um dia, mas, somente, depois de muitos dias, vocês estariam convencidos; 
mas, agora, não é fácil tirar de vocês todo o preconceito em um curto período 
(PLATÃO, 1966, p. 37) (37a-b).71 

 

Sócrates externaliza suas preocupações para com a decisão injusta do júri e 

como ela ecoará pela história e que implicações tal condenação pode vir a ter para a 

cidade: 

Por não terdes esperado mais um pouco, Atenienses, aqueles que desejarem 
injuriar a cidade vos lançarão a fama e a acusação de haverdes matado 
Sócrates, um sábio.  Sim, dir-me-ão sábio, embora não o seja, os que vos 
quiserem malsinar.  Se aguardásseis mais algum tempo, a natureza mesma 
satisfaria a vossa vontade.  Bem vedes a minha idade, já distante da vida e 
próxima da morte (PLATÃO, 1966, p. 38) (38c).72 

 

Por fim, já condenado, retorna a criticar os discursos forenses dos sofistas e 

atribui a sua derrota por não ter usado de tal artifício, ojerizando, uma vez mais, a 

técnica forense e retórica que tanto criticou durante sua vida. 

Talvez vós penseis, senhores, que fui condenado devido a falta de discursos 
com que vos poderia convencer. Se eu pensasse que fosse a coisa certa a 
fazer qualquer coisa para ser declarado inocente. Longe disso, e ainda assim, 
é por uma falta que fui condenado, não, no entanto, falta de palavras, mas de 

                                                           
70 “And if any of you argues the point, and says he does care, I shall not let him go at once, nor shall I 

go away, but I shall question and examine and cross-examine him, and if I find that he does not 
possess virtue, but says he does, I shall rebuke him for scorning the things that are of most 
importance and caring more for what is of less worth. This I shall do to whomever I meet, young and 
old, foreigner and citizen, but most to the citizens, inasmuch as you are more nearly related to me. 
For now, that the god commands me to do this” (PLATÃO, 1966, p. 29) (29e-30a). 

71 “The truth is rather that I am convinced that I never intentionally wronged anyone; but I cannot 
convince you of this, for we have conversed with each other only a little while. I believe if you had a 
law, as some other people have, that capital cases should not be decided in one day, but only after 
several days, you would be convinced; but now it is not easy to rid you of great prejudices in a short 
time” (PLATÃO, 1966, p. 37) (37a-b). 

72 “It is no long time, men of Athens, which you gain, and for that those who wish to cast a slur upon the 
state will give you the name and blame of having killed Socrates, a wise man; for, you know, those 
who wish to revile you will say I am wise, even though I am not. Now if you had waited a little while, 
what you desire would have come to you of its own accord; for you see how old I am, how far 
advanced in life and how near death” (PLATÃO, 1966, p. 38) (38c). 
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atrevimento e sem-vergonhice, por me recusar a proferir o que mais gostais 
de ouvir, lamentos e gemidos, fazendo e dizendo uma multidão de coisas que 
declaro indignas de mim, tais como costumais ouvir dos outros (PLATÃO, 
1966, p. 38) (38d-e).73 

 

Comparando-se os textos de Górgias e Platão, tem-se uma estrutura — que se 

não presente na maioria dos discursos forenses da época — presente em dois dos 

maiores textos forenses dos séculos V e IV AEC, qual seja: 1) argumentar sobre a 

impossibilidade de o crime ter sido cometido pelo acusado; 2) um ataque ao caráter 

do acusador, com o uso do argumento ad hominem;  3) uma explanação de sua vida 

pregressa e exposição das benfeitorias que fez para a cidade; 4) uma exortação para 

o júri sobre as consequências que uma decisão injusta terá para o futuro da cidade. 

Como visto, os textos de Górgias e Platão têm diversas semelhanças, mais do 

que um texto forense da época teria, apenas, por coincidência. O que não é estranho 

devido à importância que Platão dava para Górgias, tamanha era, que até um texto a 

ele dedicou.  

Mas apesar de muitas semelhanças entre os textos, Palamedes e Sócrates 

tratam a questão do júri enquanto seu julgador de formas distintas. Palamedes, 

durante seu discurso, relembra sua trajetória e boa-fama na pólis grega, além, de 

alertar ao júri da repercussão que uma sentença injusta traria sobre eles, fazendo com 

que o julgamento de sua inocência se baseie na reputação pública. Do mesmo modo 

que Palamedes, Sócrates, também, exorta o júri quanto a proferir uma sentença 

injusta. Todavia, desdenha desse mesmo júri, afirmando ter sido ordenado pelos 

Deuses a ser uma voz crítica em Atenas e que mesmo que lhe fosse oferecida a 

absolvição em troca de não mais desempenhar sua empreitada moral ateniense, não 

poderia aceita-la, pois, deve obediência maior aos deuses do que ao júri.  

Pois, em relação a tudo, os bons homens têm uma grande precaução em não 
errar, mais ainda nas coisas irremediáveis do que nas remediáveis: pois 
estas, tendo sido previstas, podem ser evitadas, mas, sendo vistas, depois 
são incorrigíveis. É disso que se trata quando homens decidem sobre a morte 
de um homem, como acontece agora diante de vós [...] Se injustamente me 
condenardes à morte, será evidente para muitos: pois eu não sou 
desconhecido, e a vossa maldade será bem conhecida e evidente para todos 
os helenos. vós tereis toda a culpa evidente, não o acusador: pois é em vós 
que está o poder do julgamento final. e não poderia haver erro maior que este. 

                                                           
73 “Perhaps you think, gentlemen, that I have been convicted through lack of such words as would have 

moved you to acquit me, if I had thought it right to do and say everything to gain an acquittal. Far 
from it. And yet it is through a lack that I have been convicted, not however a lack of words, but of 
impudence and shamelessness, and of willingness to say to you such things as you would have liked 
best to hear You would have liked to hear me wailing and lamenting and doing and saying many 
things which are, as I maintain, unworthy of me—such things as you are accustomed to hear from 
others” (PLATÃO, 1966, p. 38) (38d-e). 
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não só cometereis um erro comigo e com meus genitores ao julgardes 
injustamente, mas vós próprios tereis a consciência de haver cometido um 
ato terrível, ímpio, injusto e ilegal, condenando à morte um homem aliado, útil 
a vós, benfeitor da Hélade. Helenos contra um heleno, sem terdes 
demonstrado qualquer evidente injustiça ou acusação credível (GÓRGIAS, 
2016, p. 215) (34-36). 

 

te absolveremos, contando que não te ocupes mais dessas tais pesquisas e 
de filosofar, porque, se fores apanhado ainda a fazer isso, morrerás; se, pois, 
me absolvêsseis sob tal condição, eu vos diria: - Cidadãos atenienses, eu vos 
respeito e vos amo, mas obedecerei aos deuses em vez de obedecer a vós, 
e enquanto eu respirar e estiver na posse de minhas faculdades, não deixarei 
de filosofar e de vos exortar ou de instruir cada um, quem quer que seja que 
vier à minha presença [...] Assim justamente me parece que o deus me 
aplicou à cidade, de maneira que, despertando cada um de vós e 
persuadindo-vos e desaprovando-vos, não deixo de vos esporar os flancos, 
por toda a parte, durante todo o dia (PLATÃO, 1966, p. 29) (29c-31a).74 

 

A inocência de Sócrates, desse modo, não pode ser julgada meramente pela 

corte, uma vez que ele argumenta ter sido ordenado por Deus. “Claramente, dentro 

dessa lógica, nem a corte nem o público pode determinar inocência ou culpa; somente 

Deus pode decidir” (BIESECKER-MAST, 1994, p. 154). Sócrates eleva sua inocência 

a um patamar que a corte não pode inteiramente julgar e se distancia do público com 

isso. Diferentemente de Palamedes que busca, a todo momento, se conectar com o 

júri, através de sua vida pregressa e admiração do júri: “perante vós, que sois os 

primeiros dentre os helenos e reconhecidos, não é pelo socorro dos amigos nem pelas 

preces nem pelas lamentações que é preciso vos persuadir, mas preciso escapar 

dessa acusação pela máxima evidência do justo” (Górgias, 2016, p. 214) (33).   

Outra diferença significativa entre os textos é o fato Sócrates mudar o 

paradigma da probabilidade para sinceridade, não mais cabendo a júri determinar se 

o crime foi possível, mas, ao invés disso, julgar se Sócrates acredita que o que fez foi 

errado ou não. Dá-se essa mudança quando Sócrates se aparta dos — denominados 

por ele — discursos polidos e afirma fazer um discurso com as primeiras palavras que 

vierem em sua mente, do modo mais sincero, pois ele acredita que assim é o melhor 

jeito de contar a verdade, e, consequentemente, ser declarado inocente. De modo 

                                                           
74 “but we will let you go, on this condition, however, that you no longer spend your time in this 

investigation or in philosophy, and if you are caught doing so again you shall die”; if you should let 
me go on this condition which I have mentioned, I should say to you, “Men of Athens, I respect and 
love you, but I shall obey the god rather than you, and while I live and am able to continue, I shall 
never give up philosophy or stop exhorting you and pointing out the truth to any one of you whom I 
may meet […] I think the god fastened me upon the city in some such capacity, and I go about 
arousing, and urging and reproaching each one of you, constantly alighting upon you everywhere 
the whole day long” (PLATÃO, 1966, p. 29) (29c-31a). 
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totalmente diferente, Palamedes funda seu discurso na probabilidade, e chega a dizer 

— como parte da estratégia do discurso — que nem sabe por onde começar sua 

defesa devido à falta de provas da culpabilidade que está sendo imputada a ele.  

Mas, ao falar acerca disso, por onde começar? O que dizer primeiro? Para 
onde dirigir a defesa? É que a culpa indemonstrável produz evidente 
perturbação e, por causa da perturbação, o discurso fica necessariamente 
bloqueado, a não ser que eu aprenda algo a partir da própria verdade e da 
presente necessidade, tendo encontrado mestres mais perigosos que 
dotados de recursos. (GÓRGIAS, 2016, p. 205) (4). 

 

Meus acusadores, então, como eu mantenho, disseram pouco ou nada de 
verdade, mas, de mim, vocês ouvirão inteira verdade – não, eu posso 
assegurá-los, senhores, em linguagem polida como a deles, ornada com finas 
palavras e frases. Não, o que vocês ouvirão será um discurso direto, com as 
primeiras palavras que vierem a minha mente, confiante, como estou, na 
justiça da minha causa, e não quero que nenhum de vocês espere qualquer 
coisa diferente (PLATÃO, 1966, p. 17) (17b-c).75 

 
Essa separação entre os discursos polidos e Sócrates também é possível de 

ser visualizada em Górgias, como Biesesck-Mast nos mostra:  

De uma posição de certeza, Sócrates chega as seguintes conclusões no 
Górgias: 1) qualquer um que o acuse de malfeitos é uma pessoa maldosa; e 
2) tal acusação não merece uma defesa retórica mesmo que sua vida esteja 
em risco: “Mas isso ao menos eu sei bem, que se eu for levado a corte para 
encarar qualquer risco como mencionaste, será um homem mau que me 
acusará — pois nenhum homem bom levaria até a corte uma pessoa sem 
culpa — e não seria surpresa se eu for sentenciado à morte” (521d). Além 
disso, ele diz: “Mas se eu devo encontrar minha morte devido à falta de 
bajulação retórica, estou confiante que me achará tomando minha morte 
calmamente” (522d). Então, o sujeito platônico responde às acusações 
determinando a verdade de si próprio, e encontrando-se inocente, julga o 
acusador culpado de malfeitoria (BIESECKER-MAST, 1994, p. 158).76 

 
Outro ponto que podemos notar diferença, encontra-se no quesito de sabedoria 

trazida pelos dois autores em seus discursos forenses. Como já visto acima, para o 

Palamedes de Górgias, sabedoria é o oposto de loucura, não podendo serem 

atribuídos a mesma pessoa.  Já para o Sócrates de Platão, sua sabedoria é 

                                                           
75 “My accusers, then, as I maintain, have said little or nothing that is true, but from me you shall hear 

the whole truth - not, I can assure you, gentlemen, in flowery language like theirs, decked out with 
fine words and phrases. No, what you will hear will be a straightforward speech in the first words that 
occur to me, confident as I am in the justice of my cause, and I do not want any of you to expect 
anything different” (PLATÃO, 1966, p. 17) (17b-c).  

76 “From such a position of certainty, Socrates comes to the following conclusions in the Gorgias: 1) 
anyone who would accuse him of wrongdoing is an evil person; and 2) such an accusation does not 
merit a rhetorical defense even if his life is at stake: "But this at least I know well, that if I am brought 
into court to face any such danger as you mention, it will be an evil man who prosecutes me - for no 
good man would drag a guiltless person into court - and it would not be surprising if I were put to 
death" (521d). Furthermore, he says: "But if I should meet my death owing to a deficiency of flattering 
rhetoric, I am confident you would find me taking my death calmly". Thus, the Platonic subject 
responds to accusations by determining the truth of the self's intentions, and, finding the self-
innocent, judges the accuser guilty of wrongdoing” (BIESECKER-MAST, 1994, p. 158). 
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corroborada por uma deidade, por algo sobrenatural, o oraculo de Delfos que afirmou 

ser Sócrates o homem mais sábio da terra. Como afirma Biesceker-Mast (1994, p. 

159) “Sócrates sugere que seu crime é a sua sabedoria”, o que parece plausível, 

devido aos inimigos que vez inquirindo pessoas que se diziam inteligentes através do 

método socrático e descobrindo que, na verdade, não o são. Porque a sabedoria para 

Sócrates, encontra-se no plano dos deuses, “através da personagem de Sócrates, 

Platão aduz que somente os deuses têm conhecimento” (BISECKER-MAST, 1994, p. 

159), e Sócrates se descobriu mais sábio do que seus contemporâneos por saber que 

não sabia, enquanto, estes, acreditavam, de fato, saber algo que não sabiam. 

Gostaria que tu informasses se consideras os homens sábios néscios ou 
sensatos. Pois se os consideras néscios, o discurso é novo, mas não 
verdadeiro. Se os consideras sensatos, sem dúvida não é próprio dos que 
tem senso cometer os maiores erros e preferir grandes males aos bens 
presentes. Portanto, se sou sábio, não errei; e se errei, não sou sábio. então, 
dos dois modos, tu serias mentiroso (GÓRGIAS, 2016, p. 212) (26). 

 

De qualquer jeito, como eu refleti enquanto me afastava, bem, eu sou 
certamente mais sábio do que esse homem. É provável que nenhum de nós 
dois tenhamos qualquer conhecimento para se gabar, mas ele acha que sabe 
alguma coisa que não sabe, enquanto eu estou consciente da minha 
ignorância. Em qualquer comparação, parece, que eu sou mais sábio do que 
ele, por uma pequena margem, só por saber que sei que não sei (PLATÃO, 
1966, p. 21) (21d).77 

 

Desta feita, tem-se a comparação de dois dos maiores textos forenses que o 

período helênico nos presenteou, que apesar de muito parecidos e serem tidos por 

alguns acadêmicos (como Seeskin) por uma paródia um do outro, guardam evidentes 

diferenças, de modo, a serem extremamente importantes para o entendimento de um 

período tão rico, tanto para a filosofia quanto para o direito.  

 

6. Conclusão 

 

Buscou-se nesse trabalho, estabelecer uma relação mais estreita entre retórica 

e Direito, de modo, que a retórica possa estar mais presente na vida de juristas, pois, 

é, indubitavelmente, indispensável nas ciências jurídicas.  

                                                           
77 “However, I reflected as I walked away, Well, I am certainly wiser than this man. It is only too likely 
that neither of us has any knowledge to boast of, but he thinks that he knows something which he does 
not know, whereas I am quite conscious of my ignorance. At any rate it seems that I am wiser than he 
is to this small extent, that I do not think that I know what I do not know” (PLATÃO, 1966, p. 21) (21d). 
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No primeiro segundo, vimos que o surgimento da própria retórica está atrelado 

ao direito, e mais, especificamente, ao próprio período helênico. Seu estudo era tido 

em grande estima na Grécia antiga e de fundamental importância para a formação de 

juristas no Império Romano. E que, apesar, da ascensão do positivismo jurídico, 

muitos autores atuais estão enveredando esforços no sentido de trazer a retórica de 

volta ao escopo dos estudos jurídicos nas universidades.  

No capítulo seguinte, pudemos observar o que Platão acha da retórica gorgiana 

com a análise do texto que o filósofo cunhou com o nome do sofista, e que, para o 

ateniense, não passa de bajulação. Na verdade, a retórica do jeito que é praticada por 

Górgias não chega nem mesmo a poder ser chamada de arte. O que nos leva a 

averiguar, no Fedro, o que Platão tem por uma arte retórica. 

No capítulo dedicado a Górgias, fizemos uma explanação de como acontecia 

suas apresentações, que não se constituíam apenas de retórica propriamente, elas 

eram ligadas com a poesia e cheias de elementos visuais que faziam a experiência 

muito maior do que se fosse apenas ouvida. Quanto a retórica do sofista, 

propriamente, fez-se uma breve análise de seu texto Elogio de Helena, no qual 

Górgias ensinava seus alunos os aspectos básicos de sua retórica.  

No último capítulo, portanto, tivemos a comparação entre os textos forenses 

dos filósofos, quais sejam, Defesa de Palamedes e Apologia de Sócrates. 

Demasiadas são as semelhanças entre os textos, de modo que, nenhum autor 

estudado afirmou serem coincidência. Mas os textos, também, guardam 

peculiaridades de seus autores, o que torna a análise rica e iluminadora no sentido de 

compreender a diferença dos autores na perspectiva jurídica.  

Quanto a preferência de autores acadêmicos pela retórica platônica, ela não 

pode ser corroborada, nem no mundo jurídico, nem no retórico, devido a tantos 

dispositivos sofisticados e úteis serem encontrados na retórica gorgiana. Tanto é, que 

na confecção de seu texto, Apologia de Sócrates, indiscutivelmente, Platão usa o texto 

forense de Górgias como referência. Criando duas obras-primas da retórica forense 

no período clássico.    

Para além disso, muitos dos acadêmicos que votam pela preferência da retórica 

platônica, analisam a gorgiana por intermédio do texto platônico Górgias, o que é, no 

mínimo, ingenuidade, no que tange a fazer uma análise de algo somente do ponto de 

vista de quem critica. Górgias é um expoente da retórica mundial, e não há que se 
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falar na história da retórica sem passar por essa figura grandiosa. Infelizmente, pouca 

coisa de suas obras chegou até nós.  

Não obstante todo o esforço empreendido, ainda há muito o que se analisar e 

poder absorver das retóricas platônica e gorgiana, tão ricas são elas e tão importantes 

para o trabalho de filósofos e advogados.  
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