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O PERCURSO DO LÓGOS EM GÓRGIAS DE PLATÃO:  

DO DIÁLOGO AO ANÁLOGO 

Edmilson Carvalho Barbosa1 

 

RESUMO: Em Górgias, Platão descreve Sócrates dialogando com o personagem homônimo na 
expectativa de que este defina e delimite bem a atividade que ele exerce: a retórica. Para que esta 
definição seja obtida, Sócrates dialoga. No entanto, ao longo do diálogo, o filósofo insistentemente 
compara a retórica com diversas outras atividades até que toda esta comparação realizada se consagra 
ὀaΝ “falaΝ ἶὁὅΝ gἷômἷtὄaὅ”μΝ umaΝ falaΝ cujaΝ ὀatuὄἷὐaΝ éΝ ἷxplicitamἷὀtἷΝ aὀalógicaέΝ Ν ἢὄὁcἷἶἷὀἶὁΝ aὅὅim,Ν
através de um diálogo comparativo que por fim se consolida sob a forma do que é análogo, o filósofo 
consegue definir a natureza de cada atividade pelos limites que elas mesmas possuem e compartilham 
em comum, demonstrando o perímetro e o lugar muito próprio que cada uma exerce e ocupa dentro 
deste campo ὃuἷΝéΝὁΝtἷὄὄitóὄiὁΝpὄópὄiὁΝἶὁΝ ,ΝὁὀἶἷΝὁὅΝἶivἷὄὅὁὅΝἶiὅcuὄὅὁὅΝἷmἷὄgἷmΝἷΝὅἷΝἶifἷὄἷὀciamέΝ
Estando a demonstrar através da fala analógica dos geômetras os limites e as fronteiras que estas 
atividades compartilham em comum, o filósofo está, nada mais, nada menos do que agindo como um 
legítimo geômetra, já que a geometria desde a sua origem é aquela arte que por excelência se ocupa 
em estabelecer limites e fronteiras.   
Portanto, no diálogo Górgias, Sócrates procede como um geômetra: ao dialogar, compara; ao 
comparar, estabelece analogias; ao estabelecer analogias, demonstra os limites que as atividades têm 
entre si e que ao mesmo tempo as definem mutuamente. Eis o propósito deste artigo: descrever como 
este procedimento se realiza ao longo desta obra, particulaὄmἷὀtἷΝὀὁΝὃuἷΝtaὀgἷΝaὁΝmὁἶὁΝcὁmὁΝὁΝ Ν
caminha e avança na forma do diálogo até se constituir na forma do análogo.  
 
PALAVRAS-CHAVE: νΝἶiὠlὁgὁνΝaὀalὁgiaνΝἶἷfiὀiὦὤὁνΝgἷὁmἷtὄiaνΝPlatão. 
 
ABSTRACT: At Gorgias, Plato describes Socrates dialoguing with the eponymous character with the 
expectation that he define and well delimit the activity that he exercises: the rhetoric. For this 
definition be obtained, Socrates dialogues. However, during the dialogue, the philosopher repeatedly 
compares the rhetoric with various other activities until all this made comparison is consecrated in the 
"speech of geometers": a speech whose nature is explicitly analogical. By doing so, through a 
comparative dialogue that finally is consolidated in the form of what is analogical, the philosopher 
can define the nature of each activity by the limits that they themselves have and share in common, 
demonstrating the perimeter and the very own place that each exercises and occupies within this field 
thatΝiὅΝthἷΝὁwὀΝ ’ὅΝtἷὄὄitὁὄy,ΝwhἷὄἷΝthἷΝvaὄiὁuὅΝἶiὅcὁuὄὅἷὅΝἷmἷὄgἷΝaὀἶΝἶiffἷὄέΝἐἷiὀgΝtὁΝἶἷmὁὀὅtὄatἷΝ
through the analogical speak of geometers the limits and boundaries that these activities share in 
common, the philosopher is no more and no less than acting as an authentic geometer, since the 
geometry from its origin is that art par excellence engaged in setting limits and boundaries. 
Therefore, in the Gorgias dialogue, Socrates proceeds as a geometrician: dialoguing, he compares; 
comparing, he establishes analogies; establishing analogies, he demonstrates the limits that the 
activities have each other and that at the same time define them mutually. This is the purpose of this 
article: to describe how this procedure is made along this work, particularly with respect to way how 
thἷΝ ΝwalkὅΝaὀἶΝaἶvaὀcἷὅΝiὀΝthἷΝfὁὄmΝὁfΝdialogue until to be constituted in the form of analogy. 
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Desde o início da obra, Sócrates impõe uma condição às respostas que espera obter 

através das perguntas feitas ao longo do diálogo que entabula com seus interlocutores: elas 

deverão ter concisão Χ α Ψ,Ν pois com tal concisão se consegue dizer qual a arte de 

Górgias e como se pode chamá-lo: ela, de retórica; ele, de retórico (448e-449a). A concisão, 

portanto, figura desde o primeiro momento como uma exigência que procura delimitar o 

discurso até que uma coisa possa ser chamada e assim definida: quanto maior for a 

delimitação, melhor será a definição. É, aliás, o que se vê logo depois de Górgias ter definido 

concisamente o objeto específico da retórica, quando Sócrates admite que sobre o que parece 

evidente há de se perguntar e se perguntar, tendo perguntado para que se pudesse delimitar 

(π α α ) o discurso ( ) passo a passo (454b-c). 

Como se vê, a definição que Sócrates almeja obter da retórica depende do ato de 

delimitar Χπ α Ψ,ΝἷmΝimpὁὄΝ limites (π α ). Aliás, em grego, o próprio verbo empregado 

para designar o ato de definir é Ν ὃuἷΝ aἶvémΝἶὁΝ substantivo  que significa termo, 

fronteira, confim ou limite, traduzindo assim a ação de fixar um limite, através do qual a 

própria coisa é delimitada e diferenciada. E aqui, a concisão Χ α ΨΝ apaὄἷcἷΝ cὁmὁΝ umaΝ

exigência explícita para realizar uma delimitação. Aliás, assim Olimpiodoro já compreendia 

esta exigência, ao analisar este diálogo no século VI da nossa era. Ao investigar o modo como 

o filósofo particularmente compara os discursos grandes com os concisos nesta obra, ele dirá 

ὃuἷΝ “ὀaΝ vἷὄἶaἶἷ,Ν éΝ ἷὅpaὀtὁὅὁΝ abaὄcaὄΝ muitas (π ὰ) coisas com poucas ( Ψ”,Ν

“agὄaciaὀἶὁΝ cὁmΝ poucas ( ΨΝ ὄἷὅpὁὅtaὅ”Ν ΧἡδYεἢIἡἒἡRUἥ,Ν Commentary on Plato’s 

Gorgias, 3.12, 4-5 e 3.13, 11-12), deixando a entender assim o quão surpreendente é poder 

reduzir o muito ao pouco e que o discurso conciso é exatamente aquele que justifica sua 

surpresa: ele se limita a pouco, ou seja, ao menor número de termos possíveis. Portanto, para 

este comentador antigo, a concisão implica uma delimitação que é obtida através do uso de 

poucos termos, poucas palavras. Um discurso conciso seria, sob este ponto de vista, um 

discurso curto, enxuto, como habitualmente dizemos.  

É o que se percebe quando se considera justamente a passagem 449b-c que 

Olimpiodoro estava a analisar, quando Sócrates pergunta a Górgias se ele não estaria disposto 

a dar cabo das perguntas com respostas tal como agora dialogavam, reservando para mais 

tarde os discursos extensos Χ ΨΝ cὁmΝ aΝ ὃualiἶaἶἷΝ ὃuἷΝ ἢólo empregou, se dispondo a 

responder com concisão ( α ὺ) o que lhe fosse perguntado. Górgias responde então que, 

apesar de algumas respostas necessitarem de discursos grandes ( α ), não há como deixar 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=perai%2Fnesqai&la=greek&can=perai%2Fnesqai0&prior=e(/neka
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=lo%2Fgon&la=greek&can=lo%2Fgon0&prior=to/n
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=pe%2Fras&la=greek&can=pe%2Fras0&prior=dikai/wn
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de experimentar maior concisão ( α υ ), pois isto é uma das coisas de que ele se 

vangloria, já que ninguém faz o mesmo com mais concisão ( α υ ) do que ele. 

Sócrates diz então que é disto que ele necessita e pede para Górgias fazer uma exibição da 

breviloquência ( α υ α ), deixando a grandiloquência ( α α ) para mais tarde, o 

que Górgias confirma que irá fazer, para que o filósofo viesse a afirmar que não havia ouvido 

ninguém discursar mais concisamente ( α υ υ). Como se vê, nesta passagem em 

que os interlocutores entram num acordo sobre o tamanho e a extensão do discurso que 

deverão empregar, a contraposição dos termos é notória e revela que a concisão é justamente 

o atributo que se opõe ao que é extenso Χ ΨΝἷΝgrande Χ α Ψ,ΝὅἷὀἶὁΝpὁὄtaὀtὁΝὅiὀôὀimaΝ

ou equivalente daquilo que é curto e pequeno, vindo a caracterizar assim os discursos 

enxutos, aqueles que se delimitam a poucos termos e cuja delimitação tanto espantou 

Olimpiodoro.   

Já para Dodds (DODDS, 1990, pp. 195-196, 198, 200 e 203), a exigência de concisão 

implica também uma delimitação. Porém, uma delimitação que acaba levando Górgias a ver 

aquilo que diz respeito especificamente à retórica dentre todas as artes exemplificadas: afinal, 

ὃuaὀἶὁΝἕóὄgiaὅΝἶὠΝὅuaΝpὄimἷiὄaΝἶἷfiὀiὦὤὁΝfὁὄmalΝἶἷΝὄἷtóὄica,ΝἶiὐἷὀἶὁΝὃuἷΝἷlaΝ“diz respeito a 

ἶiὅcuὄὅὁὅ”Ν ΧἂἂλἷΨ,Ν talΝ ἶἷὅcὄiὦὤὁΝ ὅἷΝmὁὅtὄaΝ aiὀἶaΝmuitὁΝ “ampla”ΝpaὄaΝ ἷὅtἷΝ cὁmἷὀtaἶὁὄ,Ν viὅtὁΝ

que ela se aplica também a outras artes como o próprio Sócrates irá demonstrar. O mesmo 

ocorre, aliás, com as definições subsequentes que Górgias irá fornecer: quando ele afirma por 

umaΝ ὅἷguὀἶaΝ vἷὐΝ ὃuἷΝ aΝ ὄἷtóὄicaΝ “ἶiὐΝ ὄἷὅpἷitὁΝ ὡΝ maiὁὄΝ ἶaὅΝ ativiἶaἶἷὅΝ humaὀaὅΝ ἷΝ ὡΝ maiὅΝ

ἷxcἷlἷὀtἷ”Ν Χἂἃ1ἶ-e), o filósofo precisa demonstrar que outras artes também creem que 

procedem deste modo. E antes mesmo de alcançar a definição concisa do objeto próprio da 

ὄἷtóὄicaΝἷΝἷmΝὄaὐὤὁΝἶἷlἷΝtἷὄΝἶitὁΝὃuἷΝὅuaΝaὄtἷΝἶiὐΝὄἷὅpἷitὁΝ“aὁΝatὁΝἶἷΝpἷὄὅuaἶiὄ,ΝpὁὄΝmἷiὁΝἶὁΝ

discurso, os juízes no tribunal, os senadores no conselho, os cidadãos nas assembléias ou em 

toda outra reunião que seja uma reuὀiὤὁΝpὁlítica” (452e), o filósofo tentará sintetizar tudo que 

este interlocutor dissera, observando que ele parecia ter esclarecido mais aproximadamente 

aquilo que acreditava ser a arte da retórica mas que, se o compreendera bem, ele estava a dizer 

que a retórica era uma artesã da persuasão  e que toda sua atividade tinha, como principal, este 

fim (452e-453a). 

Percebe-se assim que, se a exigência de concisão, sob a perspectiva de Olimpiodoro, 

implica somente em reduzir o discurso a poucos elementos, tornando-o enxuto, já sob a 

perspectiva deste comentador moderno tal exigência permite que se passe de um discurso 
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mais amplo e genérico para outro que é mais específico, traduzindo de modo conciso 

justamente aquilo que é próprio da coisa que se pretende definir. Sob este ponto de vista, um 

discurso conciso seria aquele que se reduz na medida em que traduz as características 

próprias e essenciais da coisa que se pretende definir. Um discurso desta natureza seria 

aquele que talvez pudéssemos chamar de essencial, de modo que uma definição não seria 

outra coisa senão isso: um discurso que traduz e diz aquilo que uma coisa propriamente é. 

χὅὅimΝpἷlὁΝmἷὀὁὅΝjὠΝaΝcὁmpὄἷἷὀἶiaΝχὄiὅtótἷlἷὅ,ΝpaὄaΝὃuἷmΝ“umaΝἶἷfiὀiὦὤὁΝéΝumΝἶiὅcuὄὅὁΝὃuἷΝ

ἶἷὅigὀaΝὁΝὃuἷΝumaΝcὁiὅaΝé”ΝΧχRIἥἦÓἦEδEἥ,ΝTópicos, 101b38). 

E talvez não possa ser mesmo de outro modo. Afinal, uma definição não pode ser feita 

por quaisquer termos, por mínimos que sejam: tais termos devem ser capazes de traduzir 

aquilo que a coisa é. A concisão, portanto, não pode implicar somente uma delimitação feita 

com poucas palavras: ela tem que se delimitar ao essencial, àquilo que é próprio da coisa que 

se pretende definir; senão, não temos uma boa definição. Como Irwin observa (IRWIN, 1995, 

pp. 112-113), a busca de Sócrates por uma definição implica dizer o que uma coisa 

propriamente é, sendo para isso necessário se reportar a uma propriedade sua que seja ao 

mesmo tempo fundamental e explicativa: fundamental na medida em que abarca todos os seus 

casos e explicativa na medida em que explica todas as outras propriedades suas. A concisão, 

portanto, exige que se delimite e reduza o discurso àquilo que é próprio da coisa e que por fim 

irá defini-la, vindo a caracterizar o procedimento que desde o início do diálogo o filósofo 

impõe a cada resposta dada. Com tal procedimento, ele espera vir a alcançar no fim uma 

definição concisa, reduzindo assim tudo o que foi conversado anteriormente com o 

interlocutor a um mínimo essencial. 

A concisão está presente assim na última resposta dada e traduz aquilo que Górgias 

acredita que a retórica tem de mais específico, sendo alcançada por uma delimitação que se 

subordina fundamentalmente àquilo que uma coisa tem de mais próprio e essencial, como 

Dodds e Irwin observam. Todavia, apesar da concisão vir a caracterizar mais apropriadamente 

o resultado final que se obtém através deste procedimento, há de se observar que ela 

caracteriza também suas etapas anteriores, garantindo assim sua consecução. E, de fato, as 

etapas anteriores deste procedimento são compostas justamente por perguntas e respostas 

elaboradas com poucos termos – com concisão, como havia dito Olimpiodoro. Tal concisão 

de termos é quem acaba por indicar desde o início que o interlocutor terá que proceder 

inevitavelmente a uma redução do próprio discurso, estando por isso presente em algumas 
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perguntas que o filósofo elabora, bem como em algumas respostas dadas pelo seu interlocutor, 

sejam na forma de um simples sim, sejam na forma de frases que expressam concordância em 

relação ao que foi dito. 

É, aliás, o que se pode ver desde o no início do diálogo, na passagem 449a, quando 

ἥócὄatἷὅΝ pἷὄguὀtaΝ aΝ ἕóὄgiaὅμΝ “ἶἷΝ ὃuἷΝ vὁcêΝ ἶἷvἷΝ ὅἷὄΝ chamaἶὁΝ ἷΝ ὃualΝ aΝ aὄtἷΝ ἶἷΝ ὃuἷΝ tἷmΝ

cὁὀhἷcimἷὀtὁς”,Ν aὁΝ ὃuἷΝ ἕóὄgiaὅΝ ὄἷὅpὁὀἶἷΝ ἶἷΝ fὁὄmaΝ cὁὀciὅaμΝ “ἶἷΝ ὄἷtóὄica,Ν ὁhΝ ἥócὄatἷὅ”έΝ ἡΝ

filósofo então lhe endereça uma pergunta menor e mais concisa, para que ele complete a 

pἷὄguὀtaΝ aὀtἷὄiὁὄμΝ “ἷὀtὤὁΝ ἶἷvἷ-se chamar-tἷΝ ἶἷΝ ὄἷtóὄicὁς”έΝ ἢἷὄguὀtaΝ ὃuἷ,Ν ὀὁΝ ἷὀtaὀtὁ,Ν éΝ

respondida quase concisamente, já que seu interlocutor se estende, acrescentando algumas 

obseὄvaὦõἷὅΝ ὃuἷΝ paὄἷcἷmΝ maiὅΝ apêὀἶicἷὅμΝ “ἷΝ ἶἷΝ bὁmΝ ὄἷtóὄicὁ,Ν ὁhΝ ἥócὄatἷὅ,Ν ὅἷΝ ἶἷὅἷjaΝ mἷΝ

chamaὄΝ‘ἶὁΝὃuἷΝἶἷΝfatὁΝmἷΝgabὁ’,ΝcὁmὁΝἶiὅὅἷΝώὁmἷὄὁ”έΝἦalΝpὄὁcἷἶimἷὀtὁΝéΝὁΝὃuἷΝὅἷΝὄἷpἷtἷΝἷΝ

se reafirma através das perguntas e respostas que se sucedem ao longo do diálogo, quando o 

filósofo volta a tomar as artes como exemplos – exemplos que, cabe lembrar, ajudam ao 

iὀtἷὄlὁcutὁὄΝ aΝ ἶἷlimitaὄΝ ὅuaὅΝ ὄἷὅpὁὅtaὅέΝ σaΝ paὅὅagἷmΝ ἂἂλἶ,Ν ἥócὄatἷὅΝ pἷὄguὀtaμΝ “ὁcὁὄὄἷΝ ὡΝ

retórica dizer respeito de que coisas? Por exemplo, a tecelagem diz respeito à manufatura de 

ὄὁupaὅ,ΝὀὤὁΝἶiὐς”έΝἑὁmpaὄaὦὤὁΝcὁmΝὃuἷΝὁΝpὄὁfἷὅὅὁὄΝἶἷΝὄἷtóὄicaΝcὁὀcὁὄἶa,ΝjὠΝὃuἷΝὄἷὅpὁὀἶἷΝἶἷΝ

fὁὄmaΝcὁὀciὅaΝcὁmΝumΝὅimplἷὅΝ“ὅim”,ΝἶaὀἶὁΝὁpὁὄtuὀiἶaἶἷΝpaὄaΝἥócὄatἷὅΝὅἷguiὄΝmaiὅΝaἶiaὀtἷΝ

cὁmΝὁutὄὁΝἷxἷmplὁΝἷxpὄἷὅὅὁΝἶἷΝmὁἶὁΝcὁὀciὅὁμΝ“ἷΝaΝmúὅicaΝὀὤo diz respeito à composição de 

mἷlὁἶiaὅς”έΝἢἷὄguὀtaΝὃuἷΝἕóὄgiaὅΝὄἷὅpὁὀἶἷΝὀὁvamἷὀtἷΝcὁmΝumΝcὁὀciὅὁΝ“ὅim”,ΝaΝpὁὀtὁΝἶἷΝὁΝ

filóὅὁfὁΝ ἷxclamaὄμΝ “pὁὄΝ ώἷὄa,Ν ἕóὄgiaὅΞΝ ἦuaὅΝ ὄἷὅpὁὅtaὅΝ mἷΝ agὄaἶam,Ν pὁiὅΝ ὄἷὅpὁὀἶἷΝ ἶἷΝ umΝ

modo muito conciso ( α υ Ψέ” 

Mas além da concisão caracterizar algumas perguntas e respostas afirmativas ao longo 

do diálogo, ela caracteriza também algumas sínteses que o filósofo elabora a meio caminho e 

que passam a servir como um exemplo a ser seguido e tomado pelo seu interlocutor para 

alcançar a concisão final. Como vimos, depois de Górgias ter dito que a retórica diz respeito 

“aὁΝatὁΝἶἷΝpἷὄὅuaἶiὄ,ΝpὁὄΝmἷiὁΝἶὁΝἶiὅcuὄὅὁ,ΝὁὅΝjuíὐἷὅΝὀὁΝtὄibuὀal,ΝὁὅΝὅἷὀaἶὁὄἷὅΝὀὁΝcὁὀὅἷlhὁ,ΝὁὅΝ

cidadãos nas assembléias ou em toda outra reunião que seja uma reunião pὁlítica”Ν ΧἂἃἀἷΨ,Ν

acὄἷὅcἷὀtaὀἶὁΝ lὁgὁΝ ἷmΝ ὅἷguiἶaΝ ὃuἷΝ “cὁmΝ talΝ tipὁΝ ἶἷΝ pὁἶἷὄ,Ν faὄὠΝ ἷὅcὄavὁΝ ὁΝ méἶicὁΝ ἷΝ

escravizará o ginasta, tornando-se manifesto para os outros que o financista acumula riquezas 

não para si, mas para aquele que tem o poder de falar e persuaἶiὄΝ aΝ multiἶὤὁ” (452e), o 

filósofo dirá que  ele parecia ter esclarecido mais aproximadamente aquilo que acreditava ser 

a arte da retórica mas que, se o compreendera bem, ele estava a dizer que a retórica era uma 
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artesã da persuasão  e que toda sua atividade tinha, como principal, este fim (452e-453a). Ao 

se expressar assim, empregando o advérbio próximo no grau superlativo ( α Ψ,Ν ὁΝ

filósofo admite que a resposta dada se aproxima da definição concisa que espera obter – 

proximidade que no entanto poderá ser mais estreitada se o seu interlocutor vier a proceder tal 

como ele próprio procedeu ao reduzir todo o discurso anterior a uma expressão mais sintética 

que inclusive passa a servir de exemplo para o interlocutor se expressar do modo mais conciso 

possível. É o que se percebe pela resposta dada por Górgias ao afirmar que lhe parecia que 

Sócrates definira ( α ) suficiententemente ( α ), pois isto era o que ela, a retórica, 

tinha mesmo por principal (453a). Ao se expressar assim, o professor de retórica concorda 

com a síntese que o filósofo fez sobre o que ele próprio havia dito anteriormente, indicando 

que ela conseguiu definir suficientemente o que pretendiam.  

Entretanto, nem sempre o interlocutor concorda com o que filósofo diz e tal 

discordância será expressa também de forma concisa, seja na forma de um simples não ou 

através de uma curta expressão que indica negação. É o que vemos acontecer quando Sócrates 

decide saber a respeito de quê o indivíduo considerado melhor terá que ficar com mais, 

retomando os exemplos das artes para que o seu interlocutor pudesse delimitar suas próprias 

respostas a ponto de alcançar maior concisão. Na passagem 490d-e do diálogo, Sócrates 

pἷὄguὀtaΝaΝἑὠliclἷὅμΝ“ἶἷΝumΝmὁἶὁΝὁuΝἶἷΝὁutὄὁ,ΝvὁcêΝὀὤὁΝἶiὅὅἷΝὃuἷΝὁΝmaiὅΝἷὀtἷὀἶido é melhor? 

χfiὄmaὅtἷΝ ὁuΝ ὀὤὁς”έΝ σἷὅtἷΝ mὁmἷὀtὁ,Ν ἑὠliclἷὅΝ cὁὀcὁὄἶa,Ν ἶiὐἷὀἶὁΝ cὁὀciὅamἷὀtἷμΝ “ἶaΝ miὀhaΝ

paὄtἷ,Ν ὅim”έΝ ἢὁὄém,Ν ὀaΝ ὅἷὃuêὀciaΝ ἶὁΝ ἶiὠlὁgὁ,Ν ὃuaὀἶὁΝ ἥócὄatἷὅΝ pἷὄguὀtaΝ ὅἷΝ ἷlἷΝ ὀὤὁΝ haviaΝ

afirmado que é necessário ao melhor ter mais, Cálicles nega concisamente e se reexplica, 

ἶiὐἷὀἶὁμΝ“ὀὤὁΝἶἷΝcὁmiἶa,ΝὀἷmΝἶἷΝbἷbiἶaὅ”έΝἡΝfilóὅὁfὁΝἷὀtὤὁΝiὀὅiὅtἷΝἷmΝmaὀtἷὄΝὅἷuὅΝἷxἷmplὁὅ,Ν

na expectativa de que seu interlocutor viesse a dizer, de modo conciso, a respeito de quê o 

homem considerado melhor deve ter mais. Ele pergunta: “maὅΝ ἷὀtὤὁΝ ἶἷΝ ὄὁupaὅ,Ν jὠΝ ὃuἷΝ éΝ

necessário ao maior tecelão ter a maior roupa e andar vestido com as mais variadas e as mais 

bἷlaὅς”έΝἑὠliclἷὅ,Ν pὁὄém,ΝὀἷgaΝmaiὅΝumaΝvἷὐΝἶἷΝ fὁὄmaΝ cὁὀciὅaΝ ἷΝ ἷὀfὠticaΝὁΝ ἷxἷmplὁΝὃuἷΝὁΝ

filóὅὁfὁΝ ὄἷitἷὄὁuΝ aὁΝ ἶiὐἷὄμΝ “ὃuἷΝ ὄὁupaΝ ὁΝ ὃuêΞ”έΝ ἥócὄatἷὅ,Ν ὀὁΝ ἷὀtaὀtὁ,Ν ὀὤὁΝ abaὀἶὁὀaΝ ὅἷuΝ

procedimento e insiste em levar o seu interlocutor por este caminho até alcançar a definição 

ἶἷὅἷjaἶa,ΝἶiὐἷὀἶὁμΝ“maὅΝἷὀtὤὁΝἶἷΝὅapatὁὅ,ΝpὁiὅΝéΝclaὄὁΝὃuἷΝὁΝmaiὅΝἷὀtἷὀἶiἶὁΝἷΝmἷlhὁὄΝtἷὀhaΝ

mais. E assim o sapateiro necessita dos maiores sapatos e caminha calçado com os mais 

vaὄiaἶὁὅ”έΝ ἑὁὀtuἶὁ,Ν pὁὄΝ maiὅΝ umaΝ vἷὐ,Ν ὅἷuΝ iὀtἷὄlὁcutὁὄΝ ὄἷὅiὅtἷΝ ἷΝ ὀἷgaΝ cὁὀciὅamἷὀtἷΝ ὁΝ

ἷxἷmplὁΝpὄὁpὁὅtὁΝpἷlὁΝ filóὅὁfὁΝaὁΝἶiὐἷὄΝ“ὃuἷΝὅapatὁΝὁΝὃuê,ΝἶiὐἷὅΝbἷὅtἷiὄaὅΞ”,Νὁbὄigaὀἶὁ-o a 
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empregar outro exemplo de arte - agora a do lavrador com suas sementes - para que Cálicles 

viesse pelo menos a dizer, de forma concisa e bem definida, quem é afinal o indivíduo por ele 

considerado melhor: os que entendem das atividades públicas e têm um modo próprio de bem 

administrá-las.  

Vemos assim que a concisão, apesar de caracterizar o resultado final que se obtém 

através deste procedimento comparativo, caracteriza também suas etapas anteriores que são 

compostas de algumas perguntas e respostas concisas, algumas sínteses, vindo a constituir os 

passos com que o diálogo propriamente caminha, o próprio ato de dialogar.  Como diz Kahn, 

“ἥócὄatἷὅΝ fὁiΝ ὁΝ mἷὅtὄἷΝ ἶaΝ aὄtἷΝ ἶaΝ cὁὀvἷὄὅaὦὤὁΝ filὁὅóficaΝ pὁὄΝ pἷὄguὀtaΝ ἷΝ ὄἷὅpὁὅta,Ν cὁmὁΝ

iluὅtὄaἶὁΝὀὁὅΝἶiὠlὁgὁὅ”ΝΧKχώσ,Ν1λλλ,ΝpέΝἁίἀΨέΝἒixὅautΝὅubὅcὄἷvἷΝtalΝcὁmἷὀtὠὄiὁμΝ“ὁΝἷὅpaὦὁΝ

platôὀicὁΝ ἶὁΝ α α Ν éΝ aὃuἷlἷΝ ἶiὀâmicὁΝ ἶὁΝ pἷὄguὀtaὄΝ ἷΝ ὄἷὅpὁὀἶἷὄ”Ν ΧἒIXἥχUἦ,Ν ἀί1ἀ,Ν

p.73), acrescentando que ele virá a se transformar na dialética tal como apresentada na 

República.  Olimpiodoro mesmo já havia deixado entender situação semelhante ao analisar 

especificamente o diálogo Górgias ἷΝἶiὐἷὄΝὃuἷ,Νὀἷlἷ,Ν“algumas perguntas são dialéticas e tem 

ὅὁmἷὀtἷΝ umΝ ὅimΝ ὁuΝ ὀὤὁΝ cὁmὁΝ ὄἷὅpὁὅta”Ν ΧOLYMPIODORUS, Commentary on Plato’s 

Gorgias, 3.11, 1-2). Kahn e Benson (KAHN, 1999, pp. 294-296, 300-304; BENSON, 2011, p. 

93) serão, no entanto, mais cautelosos do que Dixsaut e Olimpiodoro ao atribuir às perguntas 

deste diálogo um caráter eminentemente dialético, já que o ato de dialogar não é apresentado 

aqui com toda a especificidade técnica com que a dialética será caracterizada na República, 

vindo a constituir somente o modo muito próprio como o filósofo emprega o discurso por 

oposição ao modo como o retórico o emprega e que são inicialmente distinguidos por sua 

extensão, caracterizados respectivamente por sua breviloquência Χ α υ αΨΝ ἷΝ pὁὄΝ ὅuaΝ

grandiloquência Χ α αΨέΝἒἷΝ fatὁ,Ν éΝ ὁΝ ὃuἷΝ vἷmὁὅΝ ὁcὁὄὄἷὄΝ ὀaΝ paὅὅagἷmΝἂἂκἶ,Ν ὃuaὀἶὁΝ

ἥócὄatἷὅΝ aἶmitἷΝ ὃuἷΝ “éΝ ἷviἶἷὀtἷ,Ν pἷlὁΝ ὃuêΝ ἢólὁΝ falὁu,Ν ὃuἷΝ ἷὅtἷΝ tἷmΝ ὅἷΝ ἶἷἶicaἶὁΝ maiὅΝ ὡΝ

chamada retórica do que a dialogar Χ α α Ψ”,ΝbἷmΝcὁmὁΝὀaΝpaὅὅagἷmΝἂἂλb-c, quando 

pergunta a Górgias se ele não estaria disposto a dar cabo das perguntas com respostas tal 

como agora dialogavam ( α α), reservando para mais tarde os discursos extensos com 

a qualidade que Pólo empregou, se dispondo a responder com concisão ( α ὺ) o que lhe 

fosse perguntado, solicitando-ὁΝ ὀaΝ ὅἷὃuêὀciaΝ aΝ faὐἷὄΝ “umaΝ ἷxibiὦὤὁΝ ἶaΝ breviloquência 

( α υ α ), deixando a grandiloquência ( α α ΨΝpaὄaΝmaiὅΝtaὄἶἷέ” 

Contudo, por mais que o ato de dialogar não tenha aqui toda a especificidade técnica 

com que a dialética será caracterizada na República, há de se observar que isto não significa 
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que ele não tenha qualquer tipo de atributo técnico. Aliás, é exatamente o contrário: ele possui 

atributos altamente técnicos, mesmo não tendo sido explicitados formalmente por Sócrates. 

Afinal, como vimos, é esta mesma breviloquência ou concisão que ele impõe às suas 

perguntas para que, de passo a passo ( ), se possa delimitar o discurso (454b-c) a ponto de 

alcançar uma definição. E tais perguntas sempre tomam uma arte como um exemplo a ser 

seguido; procedimento que, cabe lembrar, Górgias chega a adotar, dizendo que fora conduzido 

( φ ) belamente (455d-e), o que indica quão metódico este procedimento é, sobretudo 

se considerarmos que a palavra método Χ Ψ significa através de um caminho Χ Ν+Ν

ΨμΝpalavὄaΝὃuἷΝimplicaΝa rota que se toma em uma investigação, como bem observa Gill 

(GILL, 2010, p. 172). Tais condições demonstram claramente o quanto o ato de dialogar, 

descrito nesta obra, se desenvolve atendendo a exigências bastantes técnicas, mesmo que estas 

não tenham toda a especificidade técnica com que a dialética será caracterizada na República.  

Irwin (IRWIN, 1995, pp. 110-111ΨΝchἷgaΝaΝὁbὅἷὄvaὄΝὃuἷΝὁΝtἷὄmὁΝ α α ΝéΝmuitὁΝ

pouco especializado para ter uma tradução precisa, uma vez que ele tem um alcance muito 

geral, podendo por isso mesmo ser traduzido como conversação ou discussão. Contudo, 

acrescenta acertadamente que o termo tem um uso bastante especializado em Górgias, pois se 

refere a um tipo de discussão que segue regras bastante definidas por Sócrates e que não são 

válidas para qualquer tipo de conversa, dentre as quais a exigência de se dizer o que uma 

coisa é e que, como vimos, leva o professor de retórica a buscar e encontrar uma definição 

concisa sobre aquilo que diz respeito a sua arte, passo a passo e por condução. Robinson, 

aliὠὅ,Ν chἷgaΝ aΝ lἷmbὄaὄΝ ὃuἷΝ umΝ métὁἶὁΝ cὁὀὅiὅtἷΝ ἷxatamἷὀtἷΝ ὀiὅὅὁμΝ “ὁΝ métὁἶὁΝ ὁcὁὄὄἷΝ ὅóΝ ὀaΝ

buὅcaΝἷΝaΝbuὅcaΝὅóΝpὁὄΝmἷiὁΝἶὁΝmétὁἶὁ”ΝΧRἡἐIσἥἡσ,Ν1λἃἁ,ΝpέΝἅ1ΨέΝσὁΝἷὀtaὀtὁ,ΝὀὤὁΝfaὐΝtalΝ

observação sem acὄἷὅcἷὀtaὄΝ maiὅΝ aἶiaὀtἷΝ ὃuἷΝ ὁΝ pὄὁcἷἶimἷὀtὁΝ baὅἷaἶὁΝ ἷmΝ “pἷὄguὀta-e-

ὄἷὅpὁὅtaΝ éΝ ἷὅὅἷὀcialΝ paὄaΝ aΝ ἶἷὅcὁbἷὄtaΝ filὁὅófica”Ν ΧRἡἐIσἥἡσ,Ν 1λἃἁ,Ν pέΝ κίΨ,Ν jὠΝ ὃuἷΝ aὅΝ

perguntas são feitas justamente pelo filósofo e não pelo seu interlocutor, servindo-lhe assim 

de guia. E isto ocorre porque os parceiros neste empreendimento não são idênticos em função: 

um lidera e outro segue; o líder questiona e o seguidor responde – exceto ou pelo menos em 

certa medida nos casos em que um homem desempenha ambos papéis de uma única vez, 

indicando justamente como exemplo deste caso uma passagem de Górgias (ROBINSON, 

1953, p. 77-78). 

Nesta passagem, em que Cálicles resiste em concordar com as conclusões a que fora 

lἷvaἶὁ,Ν ἷlἷΝpἷὄguὀtaΝ aΝἥócὄatἷὅμΝ “vὁcêΝmἷὅmὁΝὀὤὁΝpὁἶἷΝpἷὄcὁὄὄἷὄΝὁΝἶiὅcuὄὅὁ,Ν tanto falando 

http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=e%28ch%3Ds&la=greek&can=e%28ch%3Ds0&prior=tou=
http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=u%28fhgh%2Fsw&la=greek&can=u%28fhgh%2Fsw0&prior=kalw=s
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pὁὄΝ ὅiΝ mἷὅmὁΝ ὃuaὀtὁΝ ὄἷὅpὁὀἶἷὀἶὁΝ pὁὄΝ ὅiΝ mἷὅmὁς”Ν ΧἃίἃἶΨέΝ ἥócὄatἷὅΝ faὐΝ ἷὀtὤὁΝ alguὀὅΝ

comentários e atende ao pedido do seu interlocutor, executando exatamente o que ele havia 

pedido. Ele diz: 

 

“EὅcutaΝἷὀtὤὁΝὁΝἶiὅcuὄὅὁΝὃuἷΝéΝὄἷviὅaἶὁΝἶἷὅἶἷΝaΝὁὄigἷm. O prazer e o bem são a 
mesma coisa? Não são idênticos, como eu e Cálicles concordamos. Dos dois, é o 
prazer realizado por causa do bem ou o bem por causa do prazer? O prazer por 
causa do bem. E o prazer não é isto cuja presença nos dá prazer, e o bem não é isto 
cuja presença nos faz bons? Totalmente. Mas não somos bons, nós e todas as outras 
coisas que são boas, pela presença de alguma excelência? É o que me parece 
ὀἷcἷὅὅὠὄiὁ,ΝὁhΝἑὠliclἷὅ”ΝΧἃίἄc-d). 

  

Tal passagem, sem sombra de dúvida, levanta questões importantes sobre um diálogo 

realizado entre duas pessoas e um diálogo que uma pessoa trava consigo própria, sobretudo 

porque o primeiro tem um cunho iminentemente social e o segundo, individual, sendo o 

segundo o recurso de que o filósofo se viu forçado a lançar mão para chegar a alguma 

conclusão em função de tudo o que fora perguntado e respondido anteriormente, levando por 

fim o seu interlocutor a reconhecê-la e admiti-la, mesmo que a contragosto. Contudo, desta 

passagem indicada por Robinson, gostaria de me apropriar particularmente do modo como o 

ἶiὠlὁgὁΝfὁiΝ ὄἷpὄἷὅἷὀtaἶὁ,ΝὅὁbὄἷtuἶὁΝpὁὄὃuἷΝaΝἷtimὁlὁgiaΝἶὁΝ tἷὄmὁΝgὄἷgὁΝ Ν implicaΝὁΝ

fatὁΝἶἷΝὃuἷΝὁΝἶiὅcuὄὅὁ,ΝὁΝ ,Ν taὀtὁΝὅἷΝdivide quanto é atravessado de um lado a outro - 

mὁvimἷὀtὁὅΝ ἷxpὄἷὅὅὁὅΝ pἷlaΝ pὄἷpὁὅiὦὤὁΝ ,Ν cὁmὁΝ ἷὅclaὄἷcἷΝ ἑhaὀtὄaiὀἷΝ ΧἑώχσἦRχIσE,Ν

1977, pp. 275-276) e que se encontram devidamente representados nesta passagem.  

Na primeira passagem, Cálicles solicita o filósofo a percorrer ( ῖ ) o discurso 

( ), tanto falando quanto respondendo por si mesmo, tal como os dois vinham fazendo 

juntos anteriormente: em um diálogo composto por perguntas e respostas concisas. Sob esta 

condição, percebe-se que ato de dialogar consiste em um movimento que percorre e atravessa 

todo um discurso que parte de uma pergunta e alcança uma resposta que, por sua vez, gera 

outra pergunta que leva à outra resposta e assim sucessivamente, demarcando todo um 

compasso que divide o próprio discurso em perguntas e respostas concisas. Noção, aliás, que 

se reitera na passagem seguinte, quando o filósofo atende à solicitação do seu interlocutor, 

pedindo para que ele ouvisse o discurso ( ) que vai ser revisado ( α α ) desde a 

origem ( ), passando a recapitular e resumir justamente em seguida as perguntas e 

respostas anteriormente formuladas. Sob esta condição, percebe-se que o diálogo compõe um 
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discurso que tem uma origem e um fim: ele se origina com uma pergunta e conclui-se com 

uma resposta, ressurgindo até mesmo a cada pergunta feita e a cada resposta dada, visto que 

se manifesta reincidentemente através de cada pergunta que procura se concluir com uma 

resposta que lhe satisfaça. Contudo, como o discurso volta pra trás, procurando revisar tudo o 

que foi conversado ao longo das perguntas e respostas anteriores, há de se compreender 

também que o diálogo consiste em movimento cruzado que, depois de ter ido inicialmente de 

cá para lá, retorna de lá pra cá, buscando relembrar e sintetizar tudo o que foi a cada passo 

aἶmitiἶὁΝ ἷΝ ataὀἶὁΝ aὅὅimΝ aΝ ὁὄigἷmΝ ὡΝ cὁὀcluὅὤὁ,Ν mὁὅtὄaὀἶὁΝ ὃuἷΝ ὁΝ Ν ὅἷΝ cὁmplἷtaΝ ἷΝ ὅἷΝ

realiza na medida em que atravessa as partes que o constituem. Neste sentido, entende-se que 

o ato de dialogar compõe-ὅἷΝ ἶἷΝ umΝ Ν ὃuἷΝ ὅἷΝ ἷὀcὁὀtὄaΝ ἶiviἶiἶὁΝ ἷὀtὄἷΝ aΝ pergunta do 

inquiridor e a resposta do interlocutor e que, por sua vez, é levado de cá para lá e de lá pra cá, 

entrecruzando o que cada um diz e dando um curso muito próprio ao que se diz, já que as 

perguntas e respostas concisas de que se compõe o diálogo constituem propriamente os passos 

cὁmΝ ὃuἷΝ ὁΝ Ν avaὀὦaΝ ἷΝ camiὀhaΝ atéΝ alcaὀὦaὄΝ umaΝ ἶἷfiὀiὦὤὁΝ ἷ,Ν maiὅΝ aἶiaὀtἷ,Ν aΝ falaΝ ἶὁὅΝ

geômetras, na qual as atividades se definem mutuamente em função de sua fórmula analógica 

e à qual o filósofo atribui também concisão.  

Afinal, antes de Sócrates demonstrar resumidamente tudo o que dissera através desta 

fóὄmulaΝ aὀalógica,Ν ἷlἷΝὁbὅἷὄvaὄὠμΝ “paὄaΝὀὤὁΝἶiὅcuὄὅaὄΝἶἷΝmὁἶὁΝ prolixo ( α ), quero 

falaὄΝ cὁmὁΝ ὁὅΝ gἷômἷtὄaὅ,Ν pὁiὅΝ aΝ paὄtiὄΝ ἶἷΝ agὁὄaΝ talvἷὐΝ pὁὅὅaΝ acὁmpaὀhaὄέ”Ν ΧἂἄἃcΨ. Ao se 

expressar assim, entendemos que o filósofo veio discursando de modo prolixo ou 

grandiloquente – prolixidade ou grandiloquência pela qual inclusive virá a se desculpar ao 

encerrar sua fala geométrica, dizendo que talvez não seja um procedimento descabiἶὁ,Ν“ὀὤὁΝ

ter te permitido falar através de grandes discursos Χ α ὺ Ν υ Ψ,ΝὃuaὀἶὁΝἷuΝmἷὅmὁΝmἷΝ

estendi em discursos longos Χ υ ΨέΝεaὅΝvἷjaΝὅἷΝὀὤὁΝtἷὀhὁΝumaΝἶἷὅculpaΝἶἷΝvalὁὄμΝὃuaὀἶὁΝ

falei com concisão ( α αΨ,ΝὀὤὁΝmἷΝcὁmpὄἷἷὀἶἷu”ΝΧἂἄἃἶ-e). Ao introduzir e encerrar a fala 

típica dos geômetras deste modo, conseguimos compreender que ela é concisa por não ter 

justamente o atributo a que se opõe, uma longa extensão, tal como Olimpiodoro já havia 

deixado entender o que é a concisão ao analisar a passagem desta obra em que o discurso 

grande se antepõe ao conciso e que, como vimos, é aquele que se limita ao menor número de 

termos. 

Bicudo muito provavelmente subscreveria tal interpretação: ao comentar sua tradução 

dos Elementos de Euclides, observa que a prática deste matemático contempla com frequência 
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a concisão, pois ao invés dele dizer “ὁΝὃuaἶὄaἶὁΝὅὁbὄἷΝaΝχἐ”ΝpaὄaΝὅἷΝὄἷfἷὄiὄΝaὁΝὃuaἶὄaἶὁΝὃuἷΝ

tἷmΝpὁὄΝlaἶὁΝaΝὄἷtaΝχἐ,Νἶiὐ,ΝὀaΝmaiὁὄiaΝἶaὅΝvἷὐἷὅ,Ν“ὁΝὅὁbὄἷΝaΝχἐ”,ΝἶἷΝmὁἶὁΝὃuἷΝaΝcὁὀciὅὤὁΝ

implicaΝ claὄamἷὀtἷΝ umΝ “ἷὀcuὄtamἷὀtὁΝ ἶaὅΝ ἷxpὄἷὅὅõἷὅ”Ν ΧἐIἑUἒἡ,Ν ἀίίλ,Ν pέΝ 1ἀΨέΝ EΝ paὄaΝ

fundamentar sua posição, este tradutor se utiliza de uma passagem em que Proclo comenta a 

ὁbὄaΝἶὁΝmatἷmὠticὁμΝ“éΝpὄἷciὅὁΝaΝtalΝὁbὄaΝἶἷὅἷmbaὄaὦaὄ-se de todo o supérfluo, pois isso é um 

obstáculo à instrução... Muita preocupação deve ter sido efetuada em relação às clarezas e, ao 

mesmo tempo, às concisões ( υ α Ψ,ΝpὁiὅΝὁὅΝcὁὀtὄὠὄiὁὅΝἶἷὅtaὅΝtuὄvamΝὀὁὅὅaΝiὀtἷligêὀcia”Ν

(PROCLUS, A Commentary on the First Book of Euclid’s Elements, 73.25 a 74.5). No 

ἷὀtaὀtὁ,Ν cὁmὁΝ ὅἷΝ vê,Ν ὁΝ tἷὄmὁΝ gὄἷgὁΝ ὀὁΝ ὃualΝ ἐicuἶὁΝ baὅἷiaΝ ὅuaΝ iὀtἷὄpὄἷtaὦὤὁΝ éΝ υ αέΝ

Porém, ele pode ser tomado, sim, como um significador de concisão, já que deriva do verbo 

υ ΝὃuἷΝiὀἶicaΝὁΝatὁΝἶἷΝcortar em pequenos pedaços e reduzir, abreviar o tamanho, mas 

que Platão não emprega em Górgias, nem mesmo para se referir à concisão do discurso. No 

entanto, o filósofo emprega tal verbo na passagem 334d do diálogo Protágoras para se referir 

justamente ao diálogo conciso, quando Sócrates pede ao interlocutor para reduzir ( ) 

as respostas, tornando-as mais concisas ( α υ α ): um indício expressivo de que o 

discurso que possui tal atributo é aquele que se reduz a poucos termos. Proclo mesmo 

ἷmpὄἷgaΝὁΝtἷὄmὁΝ α ΝpaὄaΝὅἷΝὄἷfἷὄiὄΝaΝumΝἶiὅcuὄὅὁΝἶἷὅtaΝὀatuὄἷὐaΝaὁΝpὄὁpὁὄΝaὁΝlἷitὁὄΝὃuἷΝ

“ὄἷviὅaὅὅἷm,Ν pὁὄΝ agὁὄa,Ν cὁmΝ concisão ( α ὺ) os discursos sobre teoremas e problemas e 

cὁmὁΝἷlἷὅΝpὄópὄiὁὅΝὅἷΝἶifἷὄἷὀciam”ΝΧἢRἡἑδUἥ,ΝA Commentary on the First Book of Euclid’s 

Elements, 200, 6-8). 

Contudo, este comentador antigo também emprega este termo num âmbito 

exclusivamente matemático ao se reportar ao conhecimento da geometria, estereometria, 

aritmética e astronomia:  

 

“éΝἶifícil,ΝpaὄaΝcaἶaΝcὁὀhἷcimἷὀtὁ,ΝἷὅcὁlhἷὄΝἷΝaὄὄaὀjaὄΝὁὅΝἷlἷmἷὀtὁὅΝἶἷΝacὁὄἶὁΝcὁmΝ
uma direção, já que uns conduzem ao todo enquanto outros deste retornam. E há os 
que operam com muitos e com poder de juntar-se; outros, com poucos. Há os que 
empregam demonstrações mais concisas; outros estendem suas teorias em uma 
ἷxtἷὀὅὤὁΝilimitaἶa”Ν(PROCLUS, A Commentary on the First Book of Euclid’s 
Elements,73.15-22). 

 

Sob a perspectiva deste comentador da obra euclidiana, vemos que certos 

conhecimentos matemáticos possuem mais concisão ( α υ α ) quando não estendem 

( α ) suas demonstrações e suas teorias em uma extensão Χ ΨΝilimitada ( π α ), 
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ou seja, quando estas são curtas, compostas com poucos termos e, por consequência, que a 

concisão típica da fala dos geômetras caracteriza uma demonstração feita com poucos termos. 

EΝἶἷΝfatὁΝἷlaΝὁΝéμΝaὁΝἶiὐἷὄ,Ν juὅtamἷὀtἷΝὀaΝὅἷὃuêὀciaΝἶaΝfalaΝὃuἷΝ“aΝiὀἶumἷὀtὠὄiaΝἷὅtá para a 

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

paὄaΝ aΝ juὅtiὦa”Ν Χἂἄἃb-c), percebe-se que a demonstração feita constitui-se de termos que se 

reduzem à nomenclatura de certas artes, já que não há qualquer tipo de discurso, ao longo da 

sua sintaxe, que explique a natureza da relação existente entre elas. Contudo, como algumas 

destas artes já haviam sido tomadas anteriormente como exemplo ao serem comparadas com a 

retórica - a saber, a medicina e a ginástica - e como estas passam a fazer parte desta fórmula 

analógica com que toda esta comparação por fim se estrutura e se consagra, há de se entender 

que a analogia acaba por resumir – de maneira bastante concisa – tudo o que foi discutido 

longamente desde o início do diálogo, quando já se procurava aquilatar toda semelhança e 

diferença que há entre elas. Neste sentido, percebe-se que a concisão, característica da 

demonstração propriamente analógica dos geômetras, não se refere somente aos poucos 

termos de que ela é constituída, já que a analogia formulada passa a sintetizar e traduzir 

também todas as relações que se dão entre estes. A concisão, portanto, atribuída à fala 

analógica dos geômetras se refere substancialmente ao que aqui vou chamar de condição 

estrutural, já que ela não caracteriza somente as suas partes, mas também um todo que abarca 

e delimita um certo número de termos e como estes estão a se relacionar.  

Termos e relações, aliás, que já se encontram expressos no sentido próprio da palavra 

α α,Ν ὅὁbὄἷtuἶὁΝ ὅἷΝ cὁὀὅiἶἷὄaὄmὁὅΝ ὃuἷΝ ἷlaΝ fὁiΝ ἶἷfiὀiἶaΝ pὁὄΝ χὄiὅtótἷlἷὅΝ cὁmὁΝ “umaΝ

igualἶaἶἷΝ ἶἷΝ ὄaὐõἷὅ”Ν ΧχRIἥἦÓἦEδEἥ,Ν Ética a Nicômaco, 1131a 31), por Euclides como 

“gὄaὀἶἷὐaὅΝ ὃuἷΝ tἷmΝ aΝ mἷὅmaΝ ὄaὐὤὁ”Ν ΧEUἑδIἒEἥ, Elementos, Livro V, definição 6) e por 

ἦhἷὁὀΝἶἷΝἥmiὄὀaΝcὁmὁΝ“aΝmaiὁὄΝὅἷmἷlhaὀὦaΝἷΝiἶἷὀtiἶaἶἷΝἶἷΝὄaὐõἷὅ”ΝΧTHEON DE SMIRNA, 

Da Utilidade Matemática, 82.6), demonstrando o sentido profundamente matemático da 

palavra e que ela já era entendida como proporção, onde se percebe claramente a relação que 

se dá entre termos. Mas uma relação salvaguardada pelo ,Ν pὁὄΝ umaΝ razão, tal como 

figura no fragmento DK A2 do filósofo-matemático Arquitas e que constitui o testemunho 

mais antigo que temos do emprego desta palavra com tal significado. Ao analisar a natureza 

dos três tipos de médias existentes na música, Arquitas observa que a média é aritmética 

“ὃuaὀἶὁΝtὄêὅΝtἷὄmὁὅΝὅἷΝἷxcἷἶἷmΝpor uma razão ( ὰ ) de tal modo: o primeiro excede o 

segundo como esse segundo excede o terceiro. Nessa proporção ( α ᾳ), ocorre que o 
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iὀtἷὄvalὁΝἶὁὅΝmaiὁὄἷὅΝtἷὄmὁὅΝὅἷjaΝmἷὀὁὄΝἷΝὁΝἶὁὅΝmἷὀὁὄἷὅ,Νmaiὁὄ”έΝσἷὅtἷΝfὄagmἷὀtὁ,ΝcὁmὁΝὅἷΝ

vê, a palavra α αΝapaὄἷcἷΝaὅὅὁciaἶaΝὡΝἷxpὄἷὅὅὤὁΝ ὰ ,Νindicando explicitamente o 

que se entendia por analogia: a razão que certos termos compartilham em comum quando são 

comparados, sendo todos evidenciados – termos e razão – simultaneamente e em conjunto de 

maneira bastante concisa. 

Do ponto visto etimológico, é possível chegar também à mesma conclusão, já que o 

prefixo ΝimplicaΝumΝmὁvimἷὀtὁΝἶἷΝcompletude, como indica o verbo α ΝΧἷxamiὀaὄΝ

profunda e completamente), usado como exemplo por Liddell e Scott em seu dicionário 

(LIDDELL, SCOTT, 1888, pp. 214-215). Chantraine (CHANTRAINE, 1977, p. 82) também 

lembra que este prefixo implica uma noção de completude, tal como ocorre em Ν

(completamente cheio), π Ν ΧὃuaὅἷΝ chἷiὁΨΝ ἷΝ π Ν ΧmuitὁΝ fἷὄiἶὁΨέΝ ἑὁὀtuἶὁ,Ν ὅἷΝ

considerarmos, como Liddell e Scott fazem, os movimentos de repetição e de retorno que este 

prefixo implica, tal como ocorre respectivamente nos verbos α α ΝΧcὄἷὅcἷὄΝὁuΝὅuὄgiὄΝ

gradualmente), α Ν ΧὄἷcὁὀhἷcἷὄΨΝ ἷΝ α Ν Χvὁltaὄ-se, retirar-se, reverter) e se 

atentarmos para o seu sentido acentuadamente ascensional que por várias vezes Chantreine 

observa e que acaba por indicar como uma coisa se coloca sobre a outra, tal como ocorre na 

expressão ὰ ῳ,ΝΧὅὁbὄἷΝὁΝὁmbὄὁΨΝἷΝὅἷΝaplicaὄmὁὅΝtὁἶὁὅΝἷὅtἷὅΝmὁvimἷὀtὁὅΝaὁΝtἷὄmὁΝ ,Ν

poderíamos supor o movimento de um discurso que se volta sobre si mesmo de modo 

completo e que acaba demarcando intervalos - umaΝ ὄaὐὤὁΝ cὁmΝ ὃuἷΝ ὁΝ pὄópὄiὁΝ Ν ὅἷΝ

manifesta. Tal sentido, aliás, fica mais claro se considerarmos em particular o significado 

propriamente distributivo desta preposição como estes dois autores salientam, tal como ocorre 

na expressão ὰ πᾶ α Ν α ΝΧἶiaΝaΝἶiaΨΝἷΝ ὰ α ὸ Ν α ΝΧaΝcaἶaΝcἷmΝhὁmἷὀὅΨΝὃuἷΝ

denotam uma proporção, onde as relações existentes entre os termos através de uma razão se 

estruturam e se tornam evidentes por completo.   

Mas se a concisão atribuída à fala dos geômetras se refere a uma condição 

propriamente estrutural, há de se pensar que a concisão atribuída às perguntas e respostas de 

que se compõe o diálogo se refere a uma condição que é de natureza processual, já que 

através de perguntas e respostas reincidentemente concisas o diálogo caminha passo a passo e 

avança até alcançar, por fim, uma definição concisa. Mccabe (MCCABE, 2011, pp. 62-63) 

mesmo deixa a entender isso ao observar que este procedimento implica um processo 

contínuo que avança em virtude de algum tipo de contraste entre dois pontos de vista, entre a 

asserção e a negação, fornecendo sua própria dinâmica. Neste sentido, entende-se que a 
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concisão característica da fala dos geômetras é de ordem estrutural, enquanto a concisão 

característica do diálogo é de ordem processual - umΝpὄὁcἷὅὅὁΝὁὀἶἷΝὁΝpὄópὄiὁΝ ΝavaὀὦaΝὀaΝ

fὁὄmaΝἶὁΝ ΝἷΝpὁὄΝfimΝὅἷΝἷὅtὄutuὄaΝὅὁbΝaΝfὁὄmaΝἶὁΝὃuἷΝéΝ έΝσὁΝἷὀtaὀtὁ,Νiὅto só é 

pὁὅὅívἷlΝ pὁὄὃuἷΝ aΝ fὁὄmaΝ pὄὁpὄiamἷὀtἷΝ ἶialógicaΝ ἶὁΝ Ν éΝ diacrônica: afinal, ele procura 

aquilatar, em dois tempos distintos e sucessivos, as diferenças e semelhanças que há entre as 

atividades quando passa a compará-las. Todavia, ao reduzir todas estas comparações a uma 

fórmula analógica, permite com que se perceba – em um único e mesmo momento – tanto as 

atividades quanto as relações que se dão entre elas, delimitando de modo muito conciso toda a 

estrutura deste conjunto. Por isso, se a forma propὄiamἷὀtἷΝἶialógicaΝἶὁΝ ΝéΝdiacrônica, já 

sua forma propriamente analógica é sincrônica, visto que dispõe os termos pelas relações que 

estes estabelecem entre si - termos e relações que são percebidos com um único golpe de 

visão, simultaneamente. 

Mas se o diálogo é composto de perguntas e respostas concisas que visam uma 

definição concisa de retórica e se este abandona a sua forma propriamente diacrônica para 

assumir a forma sincrônica e concisa do que é análogo tendo o mesmo objetivo, é porque o 

filósofo concebe que a analogia tem também por papel definir. Contudo, neste último caso, as 

definições só podem ser dadas aos seus termos em função de atributos que compartilham em 

comum, de modo que a definição e a delimitação própria de um termo permite que se 

delimite e se defina o outro. É esta condição própria da analogia que permitirá ao filósofo dar 

sua definição clássica da justiça neste diálogo: a justiça é a medicina da maldade (478d), já 

que a arte da justiça corresponde à arte da medicina (464b). E é assim que Platão responderá 

ao que o próprio Górgias histórico disse em seu Elogio de Helena: “a mesma razão que o 

poder do discurso tem em relação à disposição da alma, a disposição das drogas tem em 

relação à natureza dos corpos”Ν ΧἕÓRἕIχἥ,Ν Elogio a Helena, 11, 14). Para Platão, não: a 

retórica não pode ter a mesma razão ( ὸ Ν α ὸ Ν ὲΝ ) que as drogas aplicadas pela 

medicina, pois quem realmente trata e cura a alma humana é a arte da justiça e não a retórica 

como este professor de retórica crê, o que o filósofo se esforça por demonstrar ao longo de 

toda esta obra.  

É este poder que a analogia tem de delimitar e definir as atividades pelos limites que 

elas mesmas têm em comum e que por sua vez podem defini-las que está em jogo aqui, no 

diálogo Górgias. Tudo o que Platão quer, aos dispor estas ocupações sob a forma de uma 

analogia, é descobrir os limites que estas atividades tangenciam entre si, o perímetro muito 
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próprio de cada uma ao se confrontarem e se esbarrarem neste campo que é o território 

próprio do ,ΝὁὀἶἷΝὁὅΝἶivἷὄὅὁὅΝἶiὅcuὄὅὁὅΝἷmἷὄgἷmΝἷΝὅἷΝἶifἷὄἷὀciamέΝἦuἶὁΝὁΝὃuἷΝἢlatὤὁΝ

quer, nesta comparação entre vários gêneros de discursos – ἷὀtὄἷΝvὠὄiὁὅΝgêὀἷὄὁὅΝἶὁΝ Ν– é 

definir e delimitar o lugar de cada um, tal como são exercidos dentro da cidade. Como 

Nightingale observa, ao dialogar com outros gêneros de discurso, tais como a tragédia, a 

comédia e a lírica, o filósofo vai esculpindo e moldando o próprio discurso filosófico como 

outro gênero, se mostrando bastante preocupado em delimitar fronteiras e, por sua vez, com 

“aὅΝfὄὁὀtἷiὄaὅΝἶὁΝúὀicὁΝmὁἶὁΝἶἷΝpἷὀὅaὄΝἷΝἶἷΝὅἷΝvivἷὄ”μΝaΝfilὁὅὁfiaΝΧσIἕώἦIσἕχδE,Ν1λλἄ,ΝppέΝ

1-12). Portanto, se considerarmos que no diálogo Górgias esta preocupação em definir as 

atividades através de limites e fronteiras é levado ao extremo e se observarmos que é 

exatamente isto que se encontra em jogo na fala propriamente analógica dos geômetras, 

somos obrigados a considerar que o filósofo está agindo como um verdadeiro representante 

desta arte: uma arte que, como o próprio Proclo lembra, “chamaΝἶἷΝ fronteira ( ) o que 

circunda limitando cada área, e limite (π α ) é definido desta maneira. E o nome [da 

atividade] é próprio à geometria desde o começo, segundo a qual [os homens] mediam as 

áreas e conservavam as suas fronteiras ( υ ) não-confundidas, e a partir da qual vieram a 

cὁὀcἷbἷὄΝ ὁΝ pἷὀὅamἷὀtὁΝ ἶἷὅὅaΝ ciêὀcia”Ν ΧἢRἡἑδUἥ,Ν A Commentary on the First Book of 

Euclid’s Elements, 136, 4-6 e 8-12). 

Ao definir e delimitar as atividades pelos limites que elas tangenciam e compartilham 

em comum por uma fórmula analógica que se constela através da forma propriamente 

comparativa do diálogo, o filósofo demonstra todo o percurso que faz o Νἷ um interesse 

profundo pelos seus mais diversos gêneros ἷ,ΝἷmΝpaὄticulaὄ,ΝcὁmὁΝὅἷΝvê,ΝpἷlὁΝ ΝpὄópὄiὁΝἶaΝ

geometria. 
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