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Resumo 

Este trabalho tem por objetivo traduzir e comentar o diálogo de Platão 

denominado Protágoras tomando como referencia primordial o próprio 

texto. A proposta tem como fundamento unir pensamento e linguagem 

do ponto de vista da semântica das palavras gregas. 

Abstract 

The objective of this thesis is to transiate and comment Plato's dialog 

called Protágoras taking the text itself as a prime reference. The essence 

of this proposal is to join thought and language according to the point 

of view of the semantic content of the greek words. 
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Parte 1: 

Introdução 



Introdução 

Pistão foi um dos maiores filósofos e literatos do mundo ocidental. Atesta isto 

não só a atualidade de suas obras, apesar da distância cronológica em relação aos nossos 

dias mas, principalmente, o vigor mental do que ele pensou. Desta maneira, pode-se 

afirmar que ainda hoje, sua obra apresenta dificuldades para ser entendida em virtude da 

grande prof9indidade e complexidade de seu texto. Talvez, a maior dificuldade para a 

realização de tal estudo seja permanecer no que o próprio autor diz. Por isso, é mais 

que necessário uma leitura e compreensão que se vincule ao texto original pois que ele é 

a fonte mais rica e mais significativa, servindo como modelo para o agir e refletir. 

Da obra de Platão, que nos foi legada pela tradição, chegaram até nós diálogos e 

cartas. Este trabalho tem por objetivo estudar um dos diálogos de Platão: Protágoras. 

Apesar das controvérsias quanto a cronologia, esta parece ser um obra que separa os 

primeiros trabalhos dos últimos feitos por Piatão, daí, a importância que nela reside, 

pois pertence aos dois períodos e contém idéias pertinentes a toda sua obra. 

A forma do trabalho foi estruturada de modo a combinar pensamento e 

linguagem, tendo como método primordial o próprio texto. Isto significa, deixar o texto 

falar. Os comentadores e outras obras terão papel secundário. Trata-se de descobrir a 

trama no próprio texto e fazer dele a armação principal que sustentará o estudo. 

A semântica das palavras é, no meu entender, aquilo que hoje em dia mais pode 

contribuir para o entendimento do texto grego. A grande quantidade e qualidade de 

comentadores é indiscutível, mas é incontestável também o quanto se distanciaram do 

próprio texto e assim o perderam de vista. Desta forma, se preconizará o aspecto da 

língua como o elemento que sustentará o pensamento da própria obra. O processo de 

formação do significado das palavras, os seus temas e desinências, o verbo e seus 

aspectos assim como o significado de preposições, pronomes que fazem parte do 

repertório de Platão. 

É preciso ressaltar que Platão compôs diálogos. Compôs para pessoas. Mas no 

que no diz respeito à semelhança, pelo menos, com o drama, que é o eixo eu/tu de 

enunciação, existe uma diferença fundamental. No drama o que se ressalta, ou seja, o 

estímulo da ação ou interação das personagens, é mais o fato de elas estarem juntas e 

divergirem existencialmente do que o fato de divergirem por causa de um ponto de vista 

qualquer. Isto significa que no diálogo platônico há também um forte interesse 

interpessoal. 

Diz Lucien Goldmann em seu livro "Ciências Humanas e Filosofia": 
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Nos nossos dias, um dos maiores revolucionários, B. Brechi, formulou essa 

posição em lermos que, sem querer, retomam a frase de Bruneau, invertendo os 

acentos. Ao capitalista colonial que lhe pede sacrficar-se por sua empresa, 

apresentada como obra civilizadora comum, o operário responde: Nós e eu e tu não 

são a mesma coisa. O que significa : somente há "Nós" quando há comunidade 

autêntica. Ora, na empresa dita comum, o operário procura seu salário, o capitalista 

seu lucro. A passagem da falsa situação do "Eu" e 'Tu" para o "Nós" autêntico e 

consciente é a questão dos fundamentos epistemológicos da história. 

É a partir daí que se faz mister encarar o problema de onde partirmos. O 

fundamento ontológico da história é a relação do homem com os outros homens, o fato 

de que o "eu" individual só existe como pano de fundo da comunidade. O que 

procuramos no conhecimento do passado é a mesma coisa que procuramos no 

conhecimento dos homens contemporâneos. Primeiro, as atitudes fundamentais dos 

indivíduos e dos grupos humanos em face dos valores, da comunidade e do universo 1  

Desta forma a importância do diálogo "Protágoras" não é o resumo de imagens 

que colocariam a figura de Sócrates em evidência e por conseqüência em detrimento da 

figura do sofista. A importância do diálogo Protágoras é que ele se coloca dentro de 

uma filosofia de valores que norteia toda a nossa cultura. 

Certamente os gregos sabiam, e sabiam, porque discutiam e refletiam, com 

firmeza e determinação, o porquê de seus valores. Quando o filósofo alemão Martin 
Heidegger diz: Os Gregos tinham um termo apropriado para as coisas: JVpáy,ua'ra, 

isto é, aquilo com que se lida (,rp&zç) na ocupação. Eles, no entanto, deixaram de 

esclarecer ontologicamente, o caráter 'pragmático' dos rrpáy,ua'ra, determinando-os 

'imediatamente ' como 'meras coisas ,2,  o filósofo comete um grande erro, porque aquilo 

que percorre toda a cultura grega é justamente o entendimento ontológico de tal palavra. 
A palavra irpáy.ta1xx tem sua origem no verbo 1cp'c'tw, se ocupar, que tem por raiz 

ltpa'y-. Para os gregos a contemplação das coisas jamais foi um ato desligado delas. O 

se ocupar está nas coisas, e participa nelas. Não existe para o grego uma mera coisa. Já 

que para ele os seus valores estão impregnados na ação e a ação está impregnada nas 

coisas. A grande discussão grega é a discussão dos valores, porque isso expressa o 

coração do povo. A discussão ontológica grega é uma discussão concreta e não abstrata, 

pois trata-se da própria sociedade e da cultura grega. Na nossa cultura de hoje, parece 

que se dispensa tal esforço. 

O embate entre Protágoras e Sócrates, a reunião de ambos, não é nada mais do 

que o embate e a reunião de duas escolas que formam em grande parte o pensamento 

que trata dos valores da época e que permeia a nossa época. As mudanças ocorridas 

1  GOLDMANN, Lucien. Ciências Humanas e Filosofia. São Paulo, Difel, p. 22. 
2  HEIDEGGER,M. Ser e Tempo. Petrópolis, Vozes, 1988, p. 109. 
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nesse período e sua transformação científica e cultural expressam de maneira concreta 

este embate e talvez até que rumo seguirão a cultura e a vida. 

"En effet ia pensée et la parole ne s'opposent pas comme une activité et sa création. Les 

arts et le sciences sont des creations de l'esprit; ils peuvent donner des indications sur la 

pensée, mais ils s'en distinguent. Au contraire pensée et langage sont deux aspects 

d'une même activité. Comme dit Platon, la pensée est 'le dialogue silencieux de l'ame 

avec elie même'. On voit cette unité de la pensée et du langage dans le mots suivants: 
Xàyoç parole, pensée; lat. intel+legere comprendre, loqui parier; agere penser, débattre 

agere secum ou cum populo, etc). De même les mots dérives de la R. mn - 'penser, 
parler': skr, manas, lat. mens faculté de penser, meminisse, p..ep..vrwun se souvenir, 

mentionemfacere faire mention, monere faire penser en avertissant, ali. Mahnen avertir, 

exhorter, skr. Manati mentionner, manis inteiigence, mantras conseil, mi-man-as 

examen, attestent i'union de la pensée et de la parole." 3  

O estudo consta de duas partes: A primeira contém um pequeno histórico 

das personagens e um comentário do texto. A maneira escolhida para fazer o comentário 

foi a de divisão por seções. Esta escolha ocorreu devido à ordem do próprio texto. Este 

não se interliga diretamente por um assunto primordial, mas tem amarração na dialética 

que se totaliza e se estabelece por jogos opostos de conceitos múltiplos que se opõem. 

Verifiquei que a maioria dos comentaristas não optou por esse modo, muito 

embora outros grandes comentadores como Stokes, Friedlánder e Bodin tenham 

escolhido esse método e tenham chegado a conclusões nem sempre próximas à minha. 

A escolha por um texto aparentemente inteiro e abstrato, que não segue passo a 

passo os seus elementos, não leva ao jogo dialético, mas a determinações e imposições 

que são mais da filosofia do autor. Do meu ponto de vista o texto não se constitui como 

um todo único, mas como discussão de partes, um todo fragmentado que contém 

diversas mudanças e alterações pertinentes ao diálogo e é da sua própria natureza não se 

chegar a conclusões, mas sim demonstrar o próprio jogo dialético. 

O que resulta da sua própria amarração é ser constituído por separações e 

interrupções. Dentro de um estudo que não respeita o próprio jogo dialético de 

contraposições, o fio condutor se perde por completo, muito embora do ponto de vista 

contrário à análise detalhada das palavras, interrompa a toda hora a própria unidade 

textual e torne densa e maçante a leitura. Por último, o comentário só se presta a quem 

está acompanhando o texto primordialmente passo a passo, pois uma leitura rasa 

certamente enganará e cairá nas armadilhas das aparências de falsos conceitos e 

estruturas. A segunda parte é uma tradução direta do texto grego em que segui a opção 

JURET. A. Les Ideès et les Mots. Paris, Librairie Philosophique, J. Vrin. 1960, pág. 12. 
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de ficar ao lado de Platão e não de optar por formas mais elaboradas, mas ao mesmo 

tempo menos significativas e verdadeiras. 

As principais personagens do diálogo são: 

Amigo - É uma das palavras-chave de todo o texto. Friediander já tinha notado que 

este trecho inicial corresponde à moldura de todo o texto. Mas a própria palavra 
'taipoç não foi desenvolvida por ele. Prellwitz em um artigo na revista Glotta 

desvenda o significado da palavra. Ele indica a sua perspectiva da visão do processo de 

formação desta palavra e tenta relacioná-la com algumas palavras fundamentais do texto 
como cpE't1j, Ooç e KcXXXÓÇ. 

Hipócrates - Não tem importância enquanto pessoa propositadamente, mas sim 

enquanto pretexto para que o diálogo se desenvolva. Homônimo do grande médico 

Hipócrates de Cós, representa a juventude ignorante e leiga que quer galgar cargos sem 

fazer esforço. Procura um método que possibilite a ele adquirir cargos públicos. Com  o 

decorrer do diálogo, fica em silêncio pois não consegue entender a discussão. 

Sócrates - Nascido em Atenas 470 ou 469 a.C., na época em que findava a guerra 

entre os gregos e os persas (guerras médicas) e quando a vilória da Grécia marcaria o 

início da fase áurea da democracia ateniense Sócrates era filho de um escultor, 

Sofronisco, e de uma parteira, Fenareta. Teria seguido, durante algum tempo, a 

profissão paterna e é provável que tivesse recebido a educação dos jovens atenienses 

de seu tempo, aprendendo música, ginástica e gramática. Além disso beneficiou-se da 

própria atmosfera cultural da época, das mais brilhantes da cultura grega. Morreu em 

399 a. C. devido a um processo por impiedade. 

Prolágoras - Nasceu na cidade de Abdera, uma das colônias de Clazomenes na costa 

sul da Trácia perto da foz do rio Nestos. Nesta cidade tinham se estabelecido também 

habitantes de Teos (na Lídia na montanha Mimas ao norte de Lebedos) para escapar 

da sen'idão dos persas. De uma famiia de Teos descende afamiia de Protágoras. O 

nome do pai é desconhecido; por uns é tido como filho de Artemon e por outros 

Maiandros. Também o ano de nascimento de Protágoras não é conhecido com certeza. 

Conforme um cákulo teria ocorrido entre os anos de 480 e 485 a. C., mas talvez ainda 

mais cedo.. Sobre sua juventude e sua história deformação nada é conhecido. Dos seus 

trinta anos até sua morte, quarenta anos ele atravessou corno professor de sabedoria os 

estados gregos na Grécia, na Sicília e magna Grécia. Apesar de ele cobrar pela sua 

aula um honorário significativo, conforme Diogenes Laercio cerca de cem drachrnas 



qflufram para ele em todo lugar uma grande quantidade de jovens. Assim ele adquiriu 

ao lado de grande fama e admiração geral, extraordinária riqueza, conforme Menon 

911) mais do que Fídias e dez outros escultores. Também em Atenas ele encontrou uma 

recepção entusiástica. Cá/ias, o cidadão mais rico de Atenas, considerou uma honra 

alojar em sua casa ele com seu séquito de disciulos e estudiosos; jovens e homens de 

nascimento ilustre e alta posição se aglomeraram para ele; Eurípides e Péricles 

procuraram sua amizade. Estes confiaram a ele a tarefa de elaborar as leis de Turioi 

com a participação dos colonos atenienses no ano de 443 uma nova fundamentação da 

colônia. Neste tempo estava também Protágoras pela primeira vez em Atenas: uma 

suposição que não entra em desacordo com Protágoras 310E. Nós encontramos a ele 

de novo lá no início da guerra do Peleoponeso. Nesta época ele parece se deter por 

muitos anos lá e ter freqüentado muito a casa de Péricles. Por sua vez estava 

Protágoras conforme uma insinuação nos Kó2aiceç dos poetas comediantes de 

Eupolis no ano de 422 em Atenas e finalmente também em seus últimos anos de vida. 

Por causa de seus escritos sobre os deuses foi instaurado processo de ateísmo contra 

ele por um certo Pitodoro que pertenceu a oligarquia dos quatrocentos. Provavelmente 

Protágoras não esperou o fim do processo, mas fugiu em meio a condenação que o 

ameaçava. Seus escritos foram queimados em Atenas por ordem jurisdicional. Ele 

mesmo encontrou na travessia de barco para a Sicília sua morte, com 70 anos 

conforme o Menon 91 E. 

Pródico - É natural de Julis na ilha de Céos, famosa pela austeridade e pureza de seus 

habitantes e também pelos poetas Simônides e Bachilides, cuja pátria foi igualmente 

Julis. Conforme as explicações de Platão ele tinha aproximadamente a mesma idade de 

Sócrates, tendo nascido por volta de 470 a. C. 

Hzias É natural de E/is, filho de Diopheites, tinha aproximadamente a mesma idade 

de Pródico. Em seu estado natal ele teve influência política. Teve um cargo semelhante 

a ministro de estado representando Esparta. 

Cá/ias - Hospedeiro dos sofistas e estrangeiros pertence a uma linhagem antiga 

sacerdotal dos Kipviceç, oradores, que remonta em sua origem da época mítica até 

Triptolemos. O nome desta linhagem indica o oficio de arauto nos mistérios de Eleusis, 

que nestes era hereditário. A famiia que Cá/ias pertencia tinha hereditariamente ainda 

o oficio de porta-facho nas festas de Eleusis. Já cedo esta ordenação religiosa uma 

significativa reputação no estado proporcionou para ela o acesso a altos cargos. 

Parente próximo de Péricles. Sua mãe se separou de Hipônico e se casou com Péricles. 

A irmã de Cá/ias, Hiparete, casou com Alcibíades. 
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Xántipo e Pára/o - Meio-irmão de Protágoras, filhos de Péricles. Ambos não tiveram 

grandes dons. Morreram na peste de Atenas em 429. 

Alcibíades 	(450 a. C. -404 a. C) político ateniense e general, sobrinho de Sócrates. 

Seu paifoi Clínias, que morreu na batalha de Queroneia. Depois de sua morte Péricles 

assumiu a tutela de seus dois filhos, o jovem Alcibíades e o jovem Clínias. 

Crítias - Alguns anos mais velho que Alcibíades. Filósofo, Orador, Poeta e Político, 

amigo de Sócrates. 4  

4. PLATONS. Ausgewõlte Schrflen. Leipzig, Verlag von B. G. Teubner, 1884, p. 3 - 8. 
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Parte II: 

Comentário 



Comentário 

Seção 1 (309a1-310a6) 

O diálogo se inicia com a interlocução entre Sócrates e um amigo. Este insinua 

que Sócrates vem de um encontro com Alcibíades. A caça pela beleza corporal. Para 

justificar, o amigo diz que recentemente viu Alcibíades e o caracterizou como um belo 

homem, rosto de um adolescente já apresentando barba. Assim se identificam no texto o 
significado da estação, primavera, dpav, com a significação da quase barba, um tempo 

mais suave e estação de caça não propriamente de animais. 

Para o encontro com Alcibíades, o amigo na sua primeira participação utiliza o 
particípio aoristo t&vti., que viu, que indica anterioridade em relação à oração 

principal, ou seja, um tempo relativo que ele utiliza pai ra justificar mais à frente o que 
seria importante para ele por sua vez o verbo €píjOat, dizer, no perfeito indica um 

aspecto já acabado, como uma justificação patente e definitiva de por que motivo ele 

seria um homem belo, a quase barba, o corporal. 

Há uma insinuação de que também Sócrates entenderia assim. Os próprios 

platônicos chamam os sofistas de caçadores de jovens e o significado de caça aqui seria 

um contraponto a essa definição, que seria imputada a Sócrates. Indica-se já com 

bastante precisão que está em jogo aqui o belo. 
A pergunta socrática na seqüência Eita 'ti. 'toíïto remete à pergunta posterior 

do amigo, tí ov 'td vv. A primeira pergunta seria traduzida literalmente como: e 

então o que é isso?, e remete à seção 19, sugerindo como em 33 lc XX&. 'tí 'toí?rto 
6tapei., mas o que isso d4fere? , e quem faz essa pergunta é Protágoras. Sócrates diz 

que o amigo é admirador de Homero e que este dizia ser a quase barba a mais graciosa 

idade. 

Sócrates cita o poeta Homero, Odisséia canto X, 279 e 1/lada canto XXIV, 348. 

A primeira citação refere-se à aparição de Hermes junto de Ulisses quando se afastava 

do barco e ia em direção ao palácio de Circe: "Hermes me veio encontrar, o imortal que 

o bastão de ouro leva, antes de à casa chegar, na figura de um moço radiante a quem o 

buço começa a apontar na sazão mais grandiosa" 5, e na última: "Hermes chega a Tróia e 

ao Helesponto e transforma-se num jovem príncipe, com o buço surgindo entre os 

lábios, na quadra mais encantadora da juventude" 6 . Em ambas as citações a comparação 

é feita por Sócrates com relação ao amigo insinuando que quem estava interessado era 

ele. Portanto insinua que o amigo é quem estaria interessado nos jovens. Essas citações 

HOMERO. A Odisséia. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995. 
HOMERO. A luada. Rio de Janeiro: Ediouro, 1995. 
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em várias partes do texto já colocam a posição contrária de Sócrates com relação aos 

poetas que seriam vistos como dissimuladores. 

A segunda pergunta que remete à questão de Sócrates seria traduzida 

literalmente como: o que são então as coisas agora? Como que precisando a pergunta e 

a levando para o agora. O amigo sugere que o que importa é o agora se referindo ao 

encontro de Sócrates com Alcibiades. No embate entre o passado e o presente, Sócrates 

é irônico e desfaz a importância do presente e remete ao passado, contrariamente ao 

amigo que releva o presente. 

O amigo se esquiva claramente da colocação socrática, e levando a questão para 

o agora, força novamente a questão, como se Sócrates estivesse interessado em 

Alcibíades, já que Sócrates esteve há pouco com ele. Aqui aparece como importante o 
verbo &cXKE1.I.tat.  Esse verbo é composto de &a + ici.J.at. Nos verbos compostos, 

nos casos que os gramáticos chamam de prevérbios ou prefixos, &a significa 

movimento, extensão até o fim do ato verbal e também de fusão no espaço e no tempo, 
uma espécie de divisão, que podemos ver com o dis latino." 7  O verbo iElj.tcn tem 
como raiz KE1.-, e significa estar deitado, posto. Portanto estar dis-posto. Há, aqui, 

uma clara insinuação, pois 1o1.11ãw, repousar, dormir, io'rtr, cama. Um verbo médio 

indica envolvimento com o sujeito e portanto claramente envolvimento com os dois, 

Sócrates e Alcibíades. 
A partícula pvtoi, é claro, certamente, tem importância na medida em que ela 

é uma partícula intensiva-confirmativa que vem acompanhada de um enfoque negativa e 

portanto se configura como uma afirmação negativa. A partícula caracteriza tanto a 

posição do amigo quanto a de Sócrates. 

Sócrates responde: àT=OV p.v'cot ú oi. 'COÉXW utítv, entretanto algo 

estranho quero te dizer. Frase irônica que expressa uma afirmação negativa que se 

explica pela junção da frase seguinte, na qual Sócrates diz que não dirigia a Alcibíades o 
voíç e se esquecia dele freqüentemente, com a frase anterior em que ele fora de grande 

ajuda. O verbo Xavevco, esquecer e também passar despercebido, tem como raiz 

Xcte-, que indica o latente. Na sua forma média que indica envolvimento, é acrescido 

da preposição ic't, e da preposição irpóç com significado de direção e assim se 

configura a confirmação irônica do encontro, mas que na verdade mostra a negação da 
confirmação. 

O amigo insiste ironicamente perguntando que coisa teria acabado de acontecer 

entre Sócrates e Alcibíades? Algo teria acontecido para que Sócrates não ligasse para 
Alcibíades. É importante aqui a preposição itpt seguida de acusativo, indicando um 

movimento para cercar, envolver. O dêitico 'coao'rtov, desse tipo, valor, indicaria mais 

uma insinuação, que se completa na frase seguinte, Oi.) yp 17t01) C1Vl. KaXXLOVt 

7. MTJIRACHO, Hennque. Língua grega, visão semântica, lógica efuncional. v. 3, pp. 497-8. 

8 



bv'tueç &XXcp VCV  'ye 'cf6e 'cj itóXe., pois com certeza algum outro mais belo 

encontraste nesta cidade. Sócrates não ligou para Alcibíades pois encontrou um outro 

mais belo. 
Aqui destaca-se o comparativo icúXow 	outro mais belo, e a 

conjunção 8i1tou, com certeza. A partícula 6r acrescenta um tom confirmativo, com 

um leve toque de ironia. Quer dizer, com certeza, &ptoo, a outro, &XXcp, mais belo, 

iXX'tovt, e finalizando o verbo 'cvv..r1'%vw,v+wydww, encontraste por acaso, 

'v 'ye tfl6e 'tj itóXe, em que o dêitico 'tfi&  significa aqui, neste lugar; e 'ye, 

partícula átona enclítica e pospositiva que significa pelo menos e chama atenção para a 

palavra anterior, ev, que retoma o verbo e o relaciona com 'cf icóXci, nesta cidade. O 

embate entre o meramente corporal e a t8i.ç indica o caminho do diálogo. 

A resposta de Sócrates é icat itoX ye. Quer dizer encontrei um mais belo e 

muito mais. Aqui se encontra novamente a recusa socrática de que a beleza sej a 

referente às insinuações, mas muito mais. Sócrates encontrou um estrangeiro de Abdera. 

Certamente, o muito mais é irônico, pois Protágoras seria a beleza sábia!? 

O diálogo continua agora com o amigo perguntando e utilizando o infinitivo 

aoristo passivo 4xxvfvat, aparecer, com a idéia absoluta pura do ato verbal, e pergunta 

se Sócrates teria encontrado tal beleza com o estrangeiro. A relação de absolutidade é 

clara. 

A resposta de Sócrates é mais uma vez irônica. Ele responde com o infinitivo 

médio, xx'tvaOai., aparecer, indicando a realidade e o envolvimento desse aparecer 

relacionado a cà c$dca'cov içdcXtov, o mais sábio tanto mais belo, e utilizando a 

construção icáç 6' oi .tXXgi., e, como não está a ponto, mostra-se aí a realidade 

indubitável, mas irônica. 

O amigo retruca, afirmando que a sabedoria está naquele que Sócrates encontrou 

casualmente e não no próprio Sócrates, v+yvw, tendo encontrado, indicando 

anterioridade em relação a 1tpEt, estas presente. 

A sabedoria está no encontro com quem? De novo aparece a partícula 617t01), 

mostrando a ironia da frase seguinte que é uma condicional. Sócrates responde se tu 

consideras Protágoras o mais sábio. A referência a Protágoras sugere o clima de ironia 

e rivalidade que está relacionado com os sofistas. 

Segundo Friedlander, esta primeira seção é a moldura principal de todo o 

diálogo. Sócrates então passará a narrar o encontro com Protágoras como o que está 

dentro da moldura e a estrutura principal serve como o sustentáculo de todo o conteúdo 

subseqüente. 
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Seção 2 (310a7 até 311a7) 

A narrativa de como aconteceu o encontro de Sócrates com Protágoras começa 

com o genitivo absoluto, indicando a separação com a oração principal. O verbo 
EapeXOoxç, que passou, indicando anterioridade, e como dali ocorreu a situação, 

'ci. BaOoç ôpOpoo, ainda profunda madrugada. 

Toda a dramaticidade e ironia se expressa através dessa situação. Hipócrates 

chegando de madrugada batendo na porta com um bastão e acordando Sócrates para 

contar da vinda de Protágoras. Na verdade a narrativa ocorre do começo da noite 

quando Hipócrates toma conhecimento até a madrugada quando acorda Sócrates. 

A luz do dia é característica do discurso socrático. Protágoras é a escuridão. O 

jogo é teatral. Luz e sombra. A ironia aparece novamente na medida em que Sócrates 
reconhece em Hipócrates 'tv &vpE'1.cXv KU 'tV 7t1Jl.T1V, a coragem e movimento 

impetuoso. Todo o movimento de Hipócrates é desproporcional ao fato da chegada de 

Protágoras, segundo Sócrates. 

Nesse diálogo não há nada que esteja ao acaso e então Sócrates pergunta a 

Hipócrates qual é o motivo de tanta 
1
agitação. Nesse momento há uma analogia entre 

Protágoras e o escravo que fugiu. O nome do escravo é Sátiro. O nome é sugestivo. 

Sátiro é um semideus companheiro de Dioniso, representado com orelhas, rabo e pés de 

cabra. 
A forma da pergunta é bastante interessante. Móv oe à&içei flporcct'yópaç, 

Protágoras te é injusto por acaso em alguma coisa? Dito de outra maneira: assim como 
o escravo que cometeu um delito, Protágoras faltou com alguma coisa para você? Mci3v, 

é + o4v, por acaso não?, espera-se um resposta negativa. 

Curioso é o uso do verbo &&i'uj, é injusto, referindo-se a Protágoras, pois 

Protágoras é considerado sábio ou o único que detém a sabedoria bela. Nesse caso ele 

seria então alguém que é injusto e ao mesmo tempo sábio. A resposta, ao contrário do 

que se poderia supor, é positiva. 
Hipócrates diz que só Protágoras é sábio, mas não faz, 7tol.Ei, Hipócrates sábio, 

e nisso consiste a falta de Protágoras. O fazer protagórico indica passividade para 

Hipócrates, pois ele quer tornar-se sábio não através da sua atividade. Certamente o 

aprendizado dependeria muito mais de Protágoras do que de Hipócrates. 
A seqüência é esclarecedora, Sócrates utiliza as palavras pyúptov, moedas de 

prata e o verbo itat8ç, convenceres. Dinheiro, moedas de prata estão associadas a 

convencimento. O convencimento para Sócrates tem uma valoração muito mais baixa 

do que a verdade, que então completa, iroi.iaet iú cè ao4óv, então ele te fará 

sábio também. Há como uma transferência do saber pelo dinheiro, que Hipócrates nega, 

dizendo que seria bom se fosse assim, mas embora ele desejasse que fosse, não é assim 
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que acontece. O verbo utilizado por Hipócrates para esse sentido é ictXeutc:o no 

optativo, no qual X'i.itw, deixar, raiz XEUC-, indica resto, sobra, junto à preposição 

itt, indicando acréscimo, acentuando que se ele precisar, fornece tantos os seus 

recursos quanto os dos amigos. Mas só os recursos não são suficientes; é preciso alguém 

que compreenda o que Protágoras diz. Por isso, Hipócrates quer que Sócrates o ajude. 
Ele quer que Sócrates dialogue com Protágoras, u1tp tíi &aXOç a&Ytcp, de 

que tu fales a ele por mim. A transferência do conhecimento agora tem que ser feita 

através de Sócrates. 

Hipócrates justifica que é muito jovem, e nem nunca ouviu Protágoras. Além 

disso, todos elogiaram Protágoras e disseram que só ele é sábio. Hipócrates justifica o 

seu desejo através da opinião da maioria, o que certamente não efetiva em nada o que 

quer mostrar, ao contrário parece já indicar sua ignorância. Deve-se ressaltar que o 

papel da maioria tem uma função relevante no diálogo. O final da seção mostra toda a 

ansiedade de Hipócrates para o encontro com Protágoras e a recusa socrática. Mas antes 

é preciso que chegue à luz. Mais uma insinuação é feita, a de que Protágoras fica 

fechado o tempo inteiro dentro da casa de Cálias, o homem mais rico da cidade, dando a 

entender a estagnação e a escuridão. 8  

Seção 3 (3 11 a8-3 12b5) 

O movimento de circulação pelo pátio é a expressão de uma metáfora que 

mostra como funciona o reconhecimento da verdade no pensamento socrático, ao 

contrário do movimento de Protágoras, como veremos mais adiante. Sócrates pergunta a 

Hipócrates quem ele acha que vai encontrar e o que é essa pessoa. O que e quem são 

fundamentais para Sócrates. Na verdade, isto faz parte da prova que Sócrates estabelece 

para mostrar que o nível de consciência que Hipócrates tem a respeito daquilo que ele 

procura é muito baixo. Toda argumentação se baseia em saber se Hipócrates sabe quem 

é o sofista e o que faz. 

Hipócrates vai pagar a quem e para que fim? Surgem vários exemplos para 

esclarecer a questão. Sócrates força Hipócrates a afirmar que Protágoras é um sofista e 

8.Cf. ABDERA, Protágoras. Dissoi Logol: textos relativistas. Madrid: Akal, 1996. 

Protágoras é um dos grandes sofistas. Como tal, temos que enfrentar primeiramente as conotações aderidas a este 

termo (ao4itoc1ç) que, se bem teve em princípio uma significação positiva, com Platão e Aristóteles vai sofrer uma 

autêntica mudança semântica. Segundo Elio Arístides (DK79,1), 'Platão parece que dá sempre ao sofista' um sentido 

pejorativo; precisamente ele é quem, segundo minha opinião, de um modo particular se levantou contra o nome'. 

Admitido o fato, como poderíamos explicá-lo? 
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isso significa algo diferente do que procurar e pagar um médico ou um escultor. A 
diferenciação é posta como t't tvi, com arte e Elti. ito com cultura. Eiti. 

'tá%vfl é a arte que segue o demiurgo, procura o modelo ideal mental a partir do qual 

ele executaria o seu trabalho. Elr't ita&ia seria a educação que convém tàv 't61.dYcflV 

Kc. XEEpov, ao particular e livre, ao professor de letras, ao citarista e ao professor 

de ginástica, mais próxima da cultura, da educação sofistica e por oposição ao homem 

público. Sócrates acredita no público e os sofistas no particular. Sócrates acredita na 

arte e Hipócrates procura a cultura. A arte está vinculada aos objetivos específicos como 

o escultor está vinculado à escultura ou o médico à medicina. Parte de modelos ideais. 

O sofista, ao contrário, parte do particular e do cotidiano. 

A denominação dada por Sócrates a Hipócrates por ele procurar Protágoras é a 
palavra atcYivw, desonrar, envergonhar-se, tornar feio, é da mesma família que 
atopóç, feio, e se opõe a icaXàç, belo. Nota—se isso na construção, c &, fjv 6 

yb, tpà Oeáv, o&ic c&v ctavoto €tç coç" EXX'rvaç cdxtàv cYo4t'tiv 

iixxpw? E tu, disse eu, pelos deuses, não te envergonharias estando presente tu 

mesmo em relação aos Helenos como sofista? A resposta de Hipócrates é de confusão, 
mas de qualquer maneira afirmativa. Sócrates responde com ãXX' á pa, mas então, se 

Protágoras não é KcxXóç e sim a1.cpóç, sua aprendizagem deve ter essas 

características. 

Ora o modelo não é o ideal, mas algum outro. A palavra p.á8ai.ç, o ato verbal 

de aprender caracterizado por Sócrates mais à frente como o ato da vontade, aqui é 

designado para Protágoras especificamente como determinada característica. 

Seção 4 (3 12b6-3 12e7) 

Inicia-se com o verbo dj&x, saber como, resultado de ver, propriamente ligado 

à parte mental. Sócrates pergunta a Hipócrates se ele sabe a quem ele vai entregar sua 

alma. E afirma que ele se espantaria muito se ele soubesse o que é então um sofista. O 

que é um sofista? Pergunta ele a Hipócrates. Como poderia Hipócrates entregar sua 
alma a alguém que ele não sabe o que é? Hipócrates então diz: O'ipÁxi. 

'' 
6vcu, 

pelo menos eu imagino saber. 

É certamente proposital o uso do verbo dip.ai em vez de fryotai.. Este último 

tem por significação pensar, julgar. Hipócrates apenas imagina saber e se opõe 
frontalmente ao verbo utilizado no início por Sócrates. O saber aqui é t&vcu, 

infinitivo de dt&x, resultado da pergunta inicial de Sócrates. 

Sócrates então pergunta: AEyE &íi, 'ci. fiyà EiVcU 'càv ao'c'íiv, dize-me 

então, o que tu julgas ser o sofista? A pergunta foi feita com fryei, presente indicativo 

médio, indicando o envolvimento, e se diferenciando do verbo o14tcu. A resposta de 
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Hipócrates é: tôv tïw coxv 	ta'ciova. Hipócrates vincula sofista a 	e a 
o sabedor das coisas sábias. 

A etimologia da palavra sofista é obscura, uma hipótese é que tenha se 
originado do verbo ao4gw, tornar hábil, engenhoso. Ciência, tem a sua 
origem provavelmente em tí+ícYtcqica>'E- tYtc4tal, se colocar em cima de 

alguma coisa. 

Sócrates refuta a definição de Hipócrates, pois, segundo ele, isso seria possível 

tanto para pintores quanto para carpinteiros. Pois se sabe que em função da produção de 

imagens são os pintores e carpinteiros sabedores das coisas sábias. Mas e o sofista, seria 

possível dizer em que medida são sabedores das coisas sábias? De qual realização é 
epístata, lto'i.aç p'yaaí.(Xç 1rt'cá'crç; bu- c&crç. Epístata é em Atenas o 
presidente dos prítanes. Hipócrates responde, iEntarãcM to toi.facx. &i.vóv 
XyElv, epístata de fazer o dizer engenhoso. 

LCU)óÇ tem como raiz &t, que causa medo, 6Fei.- voç, &i.&o. Diz 
Chantraine: &vóç, igualmente conhece um desenvolvimento semântico original: 

"terrível, temível ", da onde "potente, extraordinário ", etc., da onde "hábil ", 
empregado ao lado de croØóç; particularmente "eloqüente, de uma eloquência eficaz ", 

termina por se especializar como termo técnico da retórica, que diz da potência, da 
veemência. A tradução tradicional de &vóç por terrível pode induzir ao erro do 

julgamento moral, por isso uma tradução que leva a menos equívocos é a que significa 
engenhoso. 

Sócrates diz que essa definição não é suficiente, pois ltEpï &too b aou'ttç 
&i.vàv itoi.ei Xyeiv, de que, o sofista faz engenhoso o dizer? O próprio Sócrates 

responde: da mesma forma que o citansta faz engenhoso o dizer do que é ciência, a 

respeito do tocar cítara. E assim tenta colocar a relação com o saber como a relação 
primordial, fj &Xov b'ti. itEpi. 0)1tEp ica't 'eiicca'tcu, então é evidente que a 

respeito do que precisamente ele também sabe. O verbo utilizado é o verbo 
'ircY'tcq.tat, saber, intransitivo, no sentido do que não passa. 

Sócrates diz que o citarista tem uma relação com a ciência, com o saber. E o 
sofista? O que ele conhece? Ilepi. o4. &.YCÓÇ 7E titwv 'eaifi.v b oa'tfç 
iccu 'tàv .ia6tv itoii, a respeito do que ele mesmo o sofista é sabedor efaz sábio 

o aluno? Novamente a palavra utilizada, e.twv, tem relação com o saber. 

Hipócrates diz que não pode dizer mais. 

Seção 5 (313a1-314c2) 

Não é por acaso que Sócrates alerta para o perigo, Kív&uvoç, bnoffilcFcov 'cv 

't4ni1v, havendo de submeter a alma, k»toOipcov, particípio futuro do verbo 
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o'cíOr.u, que indica sempre posterioridade em relação ao verbo principal, não 

exprime a idéia de tempo absoluto, mas relativo. O perigo está no que acontecerá com a 

alma posteriormente. 

Sócrates questiona se Hipócrates sabe para quem ele confiará sua alma. Se ele 

não sabe isso, deveria examinar 1 cuidadosamente e aconselhar-se com parentes, amigos, 
examinando por muitos dias. Para Sócrates a alma é maior que o corpo, b 6è itept 
itX'tovoç toí cbic'toç fyye'i, 'tv i.jDyrv. O conhecimento sofistico envenenaria 

o corpo através da alma. Sócrates reafirma que Hipócrates desconhece o que vai fazer e 

que também desconhece quem e o que é o sofista. Então passa a definir quem é o 

sofista. 

Curiosa é a aproximação do sofista com o ntopoç tç Ti iuti1Xoç 'c6v 

c.oy'ipxov, comerciante ou traficante de mercadorias, e Sócrates acrescenta, b 
otcciç 'Eitatvõ5v itwXci ea tfpfl it&ç, o sofista elogiando as coisas que 

vende nos enganará. 

O sofista engana, itpi. trv 'to acbta'toç 'tpouiv, sobre o alimento do 

corpo. Com  o quê? Ma9f.taoi 6iptoi, com lições, com certeza. A partícula 1LOU 

acrescenta um tom confirmativo, conclusivo. Sócrates novamente reafirma o perigo de 

travar contato com alguém e algo que Hipócrates não conhece, e expressa toda essa 
situação de desconhecimento aconselhando a ele, irpï tOtÇ tX'c'toi.ç iu3cç te 

Ki.v&)vEç, não jogues mais dados e ponhas em perigo o mais caro, a sua alma, 

se não é, octXç, seguro para ti quem ele é e o que é que lhe será transmitido. 

Há uma diferença entre a compra de mercadorias e a compra de conhecimento. 

A aquisição de conhecimento traz um beneficio ou prejuízo imediato, enquanto que a 

de mercadorias, há como remediar sem o maleficio imediato. 

Seção 6 (314c3-315b7) 

Esta seção se inicia com mais uma imagem socrática. Sócrates em seu método 

não coloca questões fora de ordem. Ele sempre discute uma questão até o final, antes de 

começar uma nova. 

'EnF_t8i1 6è 'ev 't43 itpoOpcp yevójteOcx, e quando nos encontramos no hall 

da porta, yevó.tOa, aoristo do verbo 'yvyvo.tat; totdv'ceç itcp 'ttvoç Xóyo'u 
&eXeyóieOa, ôç fíjv ica'ca 'cv b56v vitcacv, tendo parado nós discutíamos a 

respeito de alguma coisa que se nos ofereceu pelo caminho, ív' o6v ni rXç 
yvovco XXXà. &aicpavdqivot obtcoç a'totcv, a'cóv'CEÇ 'ev 'CcÕ icp09x0 

&eXeyóp.Oa, wç uvop.Xoy1pav &XXotç, a fim de que não ficasse sem 

fim, &'ceXiç, mas, tendo concluído, assim nós entraríamos.. 
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E curioso que Platão se sirva da imagem de um porteiro eunuco. A significação 

de eunuco refere-se àquele que é o guarda do quarto de dormir ou do harém. Portanto 

Platão parece insinuar que o local aonde estão os sofistas é um grande harém guardado 

por um castrado e impotente. 

A posição de Sócrates é clara. Ele se distingue dos sofistas. Ele não é sofista. 
A?X iya9, TlV OYCE ltapa KaXXav foev o aopta'cct 'ecYJ.,Ev, 

mas, bom homem, disse eu, não viemos para estar junto de Cá/ias, nem somos sofistas. 
A palavra tó'yç, com dificuldade, indica o estado do porteiro para com Sócrates e 

Hipócrates. 

Eles entram e encontram Protágoras passeando no pórtico. A palavra é 
iteputatoiw'ta, particípio presente do verbo itepuca'cw, aqui há um sentido 

depreciativo. Protágoras calca os pés, anda com os pés, mais próprio seria dizer que ele 

anda não pensando, mas pateando, a expressão quase que se refere a uma marcha. 

Diferente do circular socrático, o andar de Protágoras é uma marcha seguida de um 

séquito. Após a enumeração das pessoas que lá estavam com ele, surge como 
continuidade uma explicação. Protágoras oç ye1. '& 'tov 'tó3v itóXewv, 

como um mercador passa por cidades, &' ó5v Epta1., irc.í3v 'tfi txovfi 

ci)oltEp' Opeúç, e conduz estes estrangeiros cativando-os com sua voz, assim como 

Orfeu, e ali estes o seguem pelos seus passos, devendo iceKrru1vo1., estar 

encantados, particípio perfeito médio/passivo do verbo KIJUECO, de raiz iceX/ ioX, daí 

ióXa, adulador. 

A forma do séquito Sócrates caracteriza ironicamente como bela, pois eles se 
preocupam em jamais ser obstáculo, jjto&jv, literalmente pôr-se nos pés de, 

Protágoras. Mais irônica é a descrição de como eles seguem Protágoras, quando ele dá 
meia-volta. AX) iti& cti.rtàç &va po icai. di. ice.vou, itoç KOIt  

v içóaw1) ircpeíovto ofrcot 01 En11KOOt cOv, ic&i. 'ev 1COKXW 

irepuóv'tcç cï âç 'tà b1tt0Ev 9ttav'to 'ta, mas quando ele dava 

meia-volta, também e os que estavam com ele se dividiam os ouvintes de ambos os 

lados de algum modo bem em ordem e contornando em cfrculos sempre se colocavam 

por detrás com toda a destreza. 

É quase uma imagem circense, ou de algum programa de auditório no qual o 

público é guiado por uma animador e segue todos os seus sinais. O encantamento da 

voz, simplesmente do som, sem qualquer significado, como que um som oco, seduz os 

participantes. 
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Seção 7 (315b8-316a3) 

A sétima seção começa com a repetição de uma fórmula homérica com intuito 

de fazer uma paródia. É a evocação dos mortos que estão no reino das sombras e da 

aparência. "E depois reconheci Hércules com força enormíssima" 9 , isto é, somente sua 
sombra. Reconheci, Étaváilcm, aoristo do verbo tavoo, em que cç, preposição 
que tem como significado para dentro de, na direção de, na intenção de, e voco, > 

vóoç > voíç, de etimologia obscura, que significa pensamento, inteligência, uma clara 
ironia. 

Uma analogia bastante clara: a enumeração de sofistas, os seus alunos e alguns 

estrangeiros com Homero. A visão é cinematográfica. É o reino das sombras e 

aparências. No pórtico da frente, Hipias, sentado no trono como um professor, e ao seu 

lado Erixímaco, Fedro, Andron, alguns estrangeiros concidadãos seus e alguns outros. 
aívotrto & ltcpi. )EWÇ tE xat tCDV JlEtEcbpcoV catpOVOJ.ttKà ctci 

&EpuYtv 'tóv ,  Iitiú.av, e pareciam perguntar algumas coisas de astronomia, a 

respeito da natureza e dos meteoros, j.tet- Êcopoç, que se eleva no ar, à Hípias. Poderia 

se dizer de Hípias que parece professor e dos alunos que parecem aprender. 

Nova paródia retirada de Homero: Vislumbrei pelo menos também Tântalo' °, na 
qual vislumbrar, Euyci6ov, temos a preposição Eta+ci&v, onde ciov de raiz -, 
aoristo do verbo o'j&x, saber, que representa uma visão mental e portanto, mais uma 

clara ironia, e Tântalo, como diz o próprio Homero: estava metido num lago, com água 

a bater-lhe no queixo. Sede sofria; mas era impossível jamais minorá-la, pois quantas 

vazes o velho tentava beber e abaixava-se, era toda água absorvida, escoando-se; 

negro surgia-lhe dos pés à volta o terreno, que sempre, um demônio secava. Árvores 

altas com frutos vergavam-lhe sobre a cabeça; cheio de pereiras balsâmicas, romeiras 

e verdes oliveiras ou doces figueiras e macieiras mosqueadas vermelhas. Mas quantas 

vezes o velho tentava com a mão alcançá-las, o vento forte as tocava para o alto, até as 

nuvens sombrias9. 

Essa referência a Tântalo remete a Pródico de Céos, que por sua vez está 

hospedado no lugar que se usava como armazém devido ao grande número de hóspedes. 
Estava deitado envolvido em algumas peles de carneiro e mantas, KcU l.tdXa 
ioXXoig, muito numerosas, indicando provavelmente que ele estava doente, e junto 

dele estavam o adolescente Pausanias e talvez Agaton. Uma leve insinuação paira no ar, 
já que a referência a Agaton, 1'cLXóv 't iyaOàv tv frúnv, tiv & oi3v 'i&av 

itvu, belo e bom por natureza, e então de ver era completamente belo, icci. OÍ)K 6v 

itcfl&KcX flaoaaV'toi) tl(%Vfl d3v, e não me espantaria seja 

HOMERO. A Odisséia. Canto Xl, 601. Rio de Janeiro: Ediouro, 1 995. 
Idem. ibidem. Canto Xl, 583. 
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por acaso o favorito de Pausanias. Mas itai.&i, favorito, geralmente um amigo mais 

jovem de um homem mais maduro. 

Sócrates designa Pródico como 	000ç yp ioi 8oKé^t ávilp *ivcn 1&t. 

OEioç, pois ele me parece ser homem totalmente sábio e divino. Sócrates tentava ouvir 

o que eles discutiam, XXa &d div  3ctpxt'ca tf1ç wvfiç 3ó.L3oç 'cç 'ev 't43 
dtKitct. ytyvóvoç cwti 'co 'tà. Xyój.ieva, mas por causa da gravidade 

da voz, um ruído advindo na casa fazia confusas, as coisas ditas. Ele é tão divino, sua 

voz é tão grave que Sócrates não pode escutá-la. 

Seção 8 (316a4-317e3) 

Esta seção marca a primeira participação ativa de Protágoras. Uma interessante 

abordagem dá início a esta seção. Logo após a entrada dos partidários de Sócrates, este 

diz a Protágoras que ele. e Hipócrates vieram para vê-lo. A preposição utilizada é tpóç 

+ acusativo, na direção de, visando a, em vista de, contra. A relação espacial é clara no 

uso do acusativo, portanto está aqui se enfatizando a direção. O movimento de ir ao 

encontro de Protágoras com um objetivo claro. 

A pergunta de Protágoras é imediata: H&tepov, 	11, ji.óvco 3oDXóvo1 

&aXeOfivc.mi TI içai. p.'cc 'ccív êxUm, será, disse ele, querendo conversar com 

ele a sós ou também com os outros? Já que Protágoras também tem os seus partidários. 

A resposta de Sócrates também é imediata. Não importa isso, mas sim o motivo 

por que ele e Hipócrates vieram. Depois de Protágoras escutar o motivo, ele examina a 

questão anterior. Protágoras então pergunta o motivo e Sócrates responde que 

Hipócrates é de casa grande e bem numinosa e parece ser por natureza comparável aos 

contemporâneos, e deseja XX&yttoç yveaOa 'cv ifi itóXet, 'cX- X&yi.ioç, 'cv-

Xóyoç ycvé8ai., vir a ser famoso, dotado de razão e deforça de persuasão, o 

detentor da palavra, 'cv 'tf itó?ci, na cidade e 'toíxto 8é dic'tc di. tXi.oc' &v 

cvo9ai.., ci. 'yvorco, e ele  julga que isso viria a ser sobretudo se estivesse 

junto a ti (Protágoras). 

A insinuação é clara, pois Hipócrates está lá para se tornar célebre na cidade e 

Sócrates diz também que ele pode pagar por isso. Isso indicaria que mais uma vez 

Sócrates coloca em dúvida se tais sofistas teriam realmente aquilo que vendem, os 

motivos e as razões verdadeiras, ou seriam meros disfarces, enganações, para obter 

dinheiro de incautos. Então que o próprio Protágoras examine se para alcançar isso ele 

precisa dialogar a sós ou com os outros. 

Protágoras percebe a preocupação de Sócrates, e diz que ela é correta. Aqui 

Protágoras se utilizando do discurso socrático não mais utiliza a preposição lrpóç, mas 

sim a preposição ç+ acusativo, para dentro de, na direção de, na intenção de, com a 
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finalidade de, mas sem especificar exatamente quem, o que não denotaria mais um 

objetivo claro. 

A comparação e a explicação de Protágoras nesse trecho se contrapõem a de 
Sócrates, pois diz Protágoras que: 	vov ycp vpa icat 'i.óvtcx É 1  tç itóXci.ç 

iEy&cxç içat 'cv tctaç itcíøovta td5v vcov toç 	Xocoi 
itoXc'utovtaç 'cç tdv àUCOV aivoix3'taç, K&l ducctwv iat o8vcíwv, icà 

rpctLp(.w XXX. VEO)'tpWV, 'ccX'tYtCt) cuv&vcu à)Ç cXt'touç 'caoLvouç &à 
TAV Ytoi )vOOaíav, pi caice tàV tcXlJtcX 1tp'ttOV'ta, com 

relação ao homem estrangeiro indo em direção às grandes cidades e persuadindo 
nestas os mais ilustres dos jovens, toXe'utov'tag, &ito+Xe'u'cotrcaç, em que ano, 

além da idéia de afastamento, separação, ponto de partida, pode ser vista como 
esgotamento do ato verbal, Xeitovtaç, particípio presente, acusativo, plural do verbo 

E?L1Ca), deixar, abandonar, t.ç 'cóv 	Xov 	vooataç, a companhia de todos, 

içat duçc'twv K&L bOvc.o)v, icxt irpEI31jtpcoV K&L veoYtpwv, e dos parentes e 

dos estrangeiros e dos velhos e dos novos, 'caiyc al)vcivai. cbç 3ec'i.ouç 

'coj.tvooç &ã tiV 'caito aijvoixtav, estar junto dele de maneira que se 

tornem melhores através da companhia dele mesmo, Xp1 e2oXci43 Oat 'tàv 'taí'ca 

irpá't'rov'ta, é bom tomar cuidado com o que faz essas coisas. O& yàp Y.tupo6t 

ircp ai'cà Oóvo te /uyvovtat iat ãXXw. 	t.cvca' 'cc icu 

pois não poucas invejas sobre essas coisas estão sendo originadas e outras hostilidades 

e também maquinações. 
Mxivci(X, .)C+J.LEVfÇ, 	prefixo que marca a idéia de dificuldade ou 

desgraça, e j.iev'tç, de raiz 	de onde advém p.voç, toda a atividade do esp frito, 

então &atcvfç, malévolo, hostil. 'Eiti43ooXcí, 'citi.+3o1)Xcú, 'citt+t3ooXcúw, 

3oDXo) pede o genitivo partitivo, por isso, o sentido da preposição 'eltt, como contra 

e o sentido de maquinações. 

Protágoras está se defendendo da argumentação socrática, como que afirmando 

que a preocupação de Sócrates é válida, mas o que realmente ocorre é inveja e ciúmes 

contra os sofistas, pois um tal afastamento geraria essa inveja. Continua dizendo que a 
arte sofistica é antiga e que os homens que a praticavam temiam o fardo, o3oDp.Évoç, 

do verbo of3co, particípio médio, temendo, e 'CÓ 'citaOèç, 'cií+9oç, o fardo 

sobre, por isso, 'cita9ç, a carga inoportuna e insuportável, ai.trç, dela. Por isso, 

faziam Hpóaria, po+a,rjia, irpo, diante de, na frente de, íji.a, de raiz ai-, 
forma exterior, portanto, disfarce e ocultavam ou por meio de poesia, tal como Homero, 

Hesíodo e Simônides, ou por meio de mistérios e oráculos como Orfeu e Museu, ou por 

meio de ginástica como Icos de Tarento e Heródico de Selumbria outrora de Mégara, ou 

por meio de música como Agátocles e Pitoclides de Céos. 

18 



Portanto a posição clara de sofista é disfarçada por meio de outras atividades, 

mas no ftindo estas são, realmente, sofisticas pela dissimulação. Protágoras justifica que 

ela é praticada por homens antigos. Dessa forma, detém sim o saber, mas não podem 

torná-lo explícito. A punição por ser sofista seria ser injuriado na sociedade. A 

precaução contra os sofistas foi preconizada por Sócrates em seus questionamentos, 

mas esta tornou-se no discurso protagórico precaução que o sofista toma perante as 

injúrias da sociedade e por isso ele utiliza disfarces e se oculta em outras atividades. 

Protágoras porém diz: wtoi.ç Óx=at iatd toí'co eivca O&) wpop.cu, 

de todos esses discordo ser segundo isso, oiaa y&p atoç OYtt 

&aitpaa'tat b oiiOrav, pois julgo que eles realizaram nada que queriam, 

oj.) 'y&p XaOiv 'cci3v O, Cvopcbncov toç &vcqivoiç 'Ev 'taiç itóXcat icpt'ccv, 

pois não passaram despercebidos dos homens os que têm capacidade para agir nas 
cidades, ci3v vcica 'ca o•'ti. 'tà rpoatta'ta, por causa dos quais precisamente 

essas são as coisas pré-armadas.' Eit& o"t y itoXXot cbç btoç éutfflv o&)&v 

tevovta XX' 'ct' &v 01'not 8tayyFLUO)at, caita tvoíkn, já que pelo 

menos a maioria por assim dizer nada percebe mas se esses proclamam algo, isso eles 

cantam. Tó ofv ânoMpãaKov= vaOa. ic06pavt, XXa ia'tcpavfi 

F1ivat, icoXX Lcop.a iai coí epftcztoç icCt itoX veo'cpooç 

irapcøOm áváyi tobç &vOpo5icooç, então o que foge, não pode fugir, mas ser 

descoberto é muita loucura tanto do empreendimento quanto é necessidade os homens 

apresentarem-se com muita hostilidade. 

Os que estão capacitados para agir são os sofistas que fogem, e não poderiam. 

Para que isso não acontecesse, seria preciso que os disfarces caíssem e os que se 

disfarçam se apresentassem com um conteúdo sofista transparente, mas isso seria tanto 

uma loucura de empreendimento como tornaria os homens encolerizados. Seria preciso 

que eles deixassem de ser aptos a fazer tudo, 7tavo pyov, icav+opyoç, oípyoç, raiz 

py, bpy, que tanto deriva para bp'yavov, instrumento de trabalho, quanto para bp'y, 

cólera. A oposição entre o demiurgo e itcuoíp'yoç é clara. 

Protágoras diz: yd ov totxcwv 'civ cv'cíav &tacav b&v Xu8c, 

icn b1ioXoy6 tE aouy'tiç ivc 1çctt a&ctv áVopcónOUç, então eu fui por 

esse caminho totalmente oposto e concordo tanto ser sofista e educar os homens. 

Protágoras diz que não precisa de disfarces, e que o seu caminho é oposto; 

portanto declara abertamente ser sofista e educar os homens. Assim afirma haver um 

conteúdo sofista que estava disfarçado e, mesmo com dificuldade e hostilidade quanto a 

esse conteúdo, ele não o nega, iat XXaç irpóç 'tátrtp ip..Lat, a't, av 

ecí ur&tv, .1118Èv &wàv 1rduY%cv &dc tà bp.oXoyeiv a$tctiç FávOU, e 

depois disso eu examino como dizer junto aos deuses, a temer nada engenhoso, por 

concordar em ser sofista. Katot iroXXó ye 'cri fii *n ëv t tévi icu ycp 
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'tá. 	cwta ito?Xd td o'ttv ou&vàç &cou oi ttrcwv v i4Ló5v ica8 

fiXucíva ica'crp rv oct iroXb io f&atov 	't 'tt i3o'Xec9e, tpï 

toytcrn, ?xitdv'ccov vav'c'i.ov tá3v vcv&v  ôvtwv 'tàv X&yov itotia9cu, 

certamente já estou pelo menos há muitos anos na arte, pois tanto a total de anos 

quanto as coisas todas são minhas. De nenhum dentre vós eu não seria pai pela idade. 

De maneira que para mim é muito mais agradável se queres fazer o discurso estando 

aqui dentro em frente de todos esses. 

Protágoras aponta a relação dos anos com o todo das coisas e ainda acentua a sua 

idade de pai de todos, para chegar à conclusão apontada acima, e utiliza-se agora da 

preposição itept+ genitivo, originalmente sobre, e a preposição vcwttov, em face de, 

em presença de, para marcar sua posição de destaque, como se fosse superior e a sua 

visão geral estivesse sobre as pessoas. 

Seção 9 (317e4-319a5) 

Protágoras retoma a discussão após todos se sentarem, e na sua colocação já está 

expresso a decisão de discutir com os presentes e não sozinho. E como se algo tivesse 

mudado. Protágoras diz: ví3v 8f1 &v, Xyotç, £ Óipa'caç, agora então, disse, 

tu poderias falar, Sócrates. Protágoras utiliza uma afirmação atenuada, transformando a 

realidade em mera possibilidade. ictt di.& já que também estes 

estão presentes. 

Estes que se sentaram e os que se juntaram aos presentes no final da seção 

anterior 1tEpL £v oX.'yov lrpó'ccpov p.vc'ixxv icotoi itpóç tè i.)lrEp 'coi 

vcaviçoi, a respeito das coisas de que me fazias menção a favor do jovem, 

indicando se a discussão seria somente com Protágoras ou com os outros. Protágoras 

utiliza a preposição itpóç+ 'ep.è, tendo em vista, lembrando a colocação socrática da 

seção anterior. 

Sócrates diz que o princípio é o mesmo, que há pouco, e utiliza a expressão 1tepL 

d5v ctKÓLEv, a respeito das coisas que eu vim, enfatizando os motivos e não como na 

expressão semelhante anterior, em que Protágoras enfatizou as pessoas. 

E Sócrates declara o motivo: Hipócrates quer saber o que lhe resultará caso 

esteja contigo. Protágoras então responde: 'cdvj.tot Y'uvfiç, se tu estiveres comigo, fl 
âV tp tot uyyvi, no dia em que tu vieres estar comigo, ju±vai. d'ua& 

3Xtovt yE'yov&ct, partir para casa acabando de se tornar melhor iça 'v 'tfi 

iocpcaçi tai.yt± 'cctírta, iccxt i(ácYt1ç t9lL'paç cEï 'aici. cà I3'ctov 

eia&óvcu, e essas mesmas coisas no dia seguinte para crescer cada dia sempre o 

melhor. 
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Sócrates não se contenta com a definição geral e procura estabelecer retomando 
a discussão que se deu anteriormente, tôat i.ç tí, d3 Ilpota'yópa,. Kat itep 
toi; crescerá para quê, Protágoras, e sobre quê? Assim como se estiver com Zeuxipo 

de Heracléia ficará melhor em pintura e com Ortágoras de Tebas para tocar flauta. E 

com Protágoras? 

Protágoras responde que, ao contrário dos outros sofistas, ele não ensina contra a 

vontade as artes do cálculo, da astronomia, da geometria e da música, mas sim somente 
aquilo porque veio. Tó & OijgéC >Eactv ctJ3ou?Jia icpi. tE 'c6v dti'tcov, e a 

lição é a boa disposição da vontade a respeito das questões próprias. Aqui Protágoras 
fala da ci.43ouX'i.a, boa disposição da vontade, e se coloca em contraposição a 

t3ol)Xc& maquinações, (ver seção 8) que sofrem os sofistas e continua explicando. 
blro)ç v ãPtam 'tiv ctoi3 di.x'w.v &ouoí, de modo que pudesse administrar 

da melhor fonna a casa dele, iça'i. it*pï 'tív 'tijç iróXccoç, e a respeito das questões 

da cidade bitwç rã tflç itóX&oç vatcítatoç &v e"tr ca rcpd'c'cEtv Kat 

para que fosse o mais capaz em relação as coisas da cidade tanto para agir 

quanto para dizer. Fica expresso o sentido político tanto do agir quanto do dizer, pois 

estão em consonância com o se estabelecer na cidade. 
Sócrates retruca. dizendo' Ai , vcrIv  ycb, itoxat aoij Tiío Xóyp, pois bem, 

do teu discurso eu estou seguindo! Segundo P. Chantraine, o verbo 1toE1at significa 

seguir, acompanhar, em sentido figurado, da glória, de uma conseqüência. Sócrates 

ironicamente fala como se o discurso protagórico fosse um discurso glorioso. E 
arremata com grande ironia, oxí y&p tot XyEIv 'tv iroXt'cudv 'cvflv içaï 

vEa8c itoiui.v vpaç 'yaeoç itoí'caç, pois me pareces dizer da arte 

política e prometer fazer os homens bons cidadãos. 

O verbo iMuYyvéogou, que aparece no trecho acima significa prometer, 

proclamar, se engajar em troca de algo. Por fim, Protágoras diz: 'ADtà t*V OV 

to&tó 'cactv, ri,  d3 dpctcç, 'tà 'c1cyyE?4LcL, b icayyXoiai., Sócrates, 

disse ele, então é essa mesma a promessa que eu prometo. O verbo utilizado para 
prometer é ayXop.at, que se opõe a wttcveo.tcu, pois aqui se trata de 

promessa espontânea." 

Seção 10 (319a6-320c6) 

Com ironia, Sócrates chama o raciocínio .de Protágoras de tv11p..a, uma obra 

de arte, mas como maquinação. Fica expresso a referência com as maquinações que os 

sofistas sofriam ditas por Protágoras. Ainda com ironia, Sócrates chama a maquinação 

11. BAILLY, A. Dictionaire Grec Français. Paris: Librame Hachette, 1950. p. 715, item 4. 
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de Protágoras de bela e, para isso, utiliza o perfeito do verbo ltop.at, 	i'tryat e 
completa, e"urep içtrat, se precisamente tu acabas de possuir. 

Sócrates afirma que vai dizer o que ele pensa e que a arte política, oi.ic dp..Tv 
6t5ctictàv eivat, eu não acreditava possível de ensinar, & Xyovu oic w 
ôitwç àiri.a'tcí3, mas tu dizendo não tenho como não te dar crédito . Esse acreditar 
deriva de confiança, fé, do verbo teixo, crer. Portanto Sócrates acredita somente 
nesse nível. 

Sócrates continua dizendo:' 00ev & aiytà fryoiicu oi 6t&tic'tàv etvai. 

F.i.r& i.m' ãvOpcôlta)v irctpaaieuctotàv v0pcôitoi.ç, 6'ucuoç €Ip.t uteiv. De 

onde eu a julgo, (no outro nível) ela não ser possível ser ensinável nem ser 
proporcionável por homens para homens. 

Há aqui uma analogia entre 8t6aiçtóv, ensinável, e 1rapctcyKexxc'cóv, 
proporcionável. Essa analogia define o que para Sócrates é a t(vr, algo que se 

proporciona e ensina, o que não parece ser o caso do agir e dizer político. 
Sócrates continua: &Kcaóç €i.a uteiv.' E'yc 'yàp A0v&i.ouç, dxitep 

ci. di. &XXot 'EXXveç, n- .tt ooç eivcti., é justo dizer. Pois eu digo assim 

como exatamente também os outros helenos que os atenienses são sábios,. Diz Sócrates 
a respeito da construção, que os construtores são chamados como conselheiros sobre as 

construções, sobre construir naus, os construtores de naus e assim também em relação a 

todas as outras coisas quantas julgam ser aprendíveis e ensináveis. 
Ev & tiç &XXoç 'e1ri.e1.pfi attoi.ç aI3ouXeetv, e se algum outro 

põe-se a lhes aconselhar, ôv iceivot tr dtovtai. &Unoopyóv eivat, o que 

aqueles não julgam ser demiurgo, #no- Fopyóg, &uo Fep'yoç, portanto um 

trabalhador que faz um trabalho de utilidade pública e não um itavoopyóç, 
trabalhador apto a fazer ludo, i'v irãvij i&àç fl iat itXoi.oç ia. 'ccív 

yevva'twv, mesmo que seja totalmente bom, rico e dos nobres, assim como o outro 

argumento, este totalmente endereçado para Protágoras, oi..&v ti. 
o&X,ovtal., nenhuma coisa mais eles aceitam XX& yeXói. ic&i. 

Oopi.f3oi3atv, mas fazem zombaria e barulho oç ãv 1P1 attàç &1cotfi b 
e%etpciv Xyei.v rta0opu30e'i.ç, até que ou se afaste por si mesmo o que se 

põe afalar tendo sido vaiado, f di. 'ro&ca1. ci±rtàv xeXidawai.v i &Lpwv'tai 
içeXe,jóv'tov tõiv irptrc&vecov, ou os arqueiros o expulsem ou arrastem para fora 

por ordem dos prítanes. 

Uma observação importante de Louis Bodin a respeito da passagem diz que: 

"Quando eles vêm falar do mau acolhimento feito pela assembléia ou de outra parte aos 

outros personagens que eles colocam em cena, Sócrates como Protágoras empregam ao 

gosto das circunstâncias as expressões mais variadas: 'se engana', 'se manifesta', 'se 

lhes expulsa', 'se trata de loucos', 'se lhes reprime', 'se lhes pune '. Logicamente, uma 
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só poderá bastar, a última. A idéia que permeia tudo, é a de uma punição, um castigo. 

Este tema assume na discussão um papel principal".' 2  
Eitt&xv & tt irpï tó5v tfi  1tÔ?EWÇ &ou &oç 	I3ooXeaOal, 

e quando é preciso fazer deliberação sobre algo das coisas da administração da 
cidade, veja-se que de novo aparece o verbo 3ouXExo, aqui associado a mostrar a 

incapacidade dos políticos em agir e dizer algo, pois 	Ol)XE1)Et a&rtoiç 
cvuTtcítEvoç irepï tocwv bj.to.coç tv 'cáic'cwv, b.toxoç & 	xXKeuç 

alYro'tóp.oç, titopoç va)KX11poç, nxow, toç itvnç, yeVvatoç yyevvíç, 
levantando-se diante eles delibera a respeito dessas coisas de maneira semelhante um 

marceneiro, de maneira semelhante um ferreiro, um sapateiro, um comerciante, um 
armador, um rico, um pobre, um nobre, um plebeu, io't toytotç oii&í.ç toírto 

iturXftt'cc dxYltEp toiç irpó'cepov, &tt ob6cxli6øev i.i.a&óv, 0i.6è bvtoç 
6ccicxX01) oii&vàç cdtciE, btei'ca t3ouXectv iclX,etpei,  e a esses 

ninguém repreende isso como aos primeiros porque tendo apreendido de lugar nenhum 

nem havendo nenhum professor para ele, a seguir ele se põe a deliberar junto. A 
conclusão socrática é expressa na forma, 6íXov ycxp. &tt obX tyyoivtca &&uc'càv 
e1ivcu, pois é evidente que não julgam ser ensinável. 

A conclusão refere-se à cidade, pois na argumentação protagórica ele se referiu a 

cidade e a casa. Sócrates então passa a argumentar a impossibilidade política de agir e 
falar dentro de casa. Sócrates diz: gil to'tvuv &tt 'CO i'zotvàv 'tíjç itôXecoç obtwç 

não está assim na situação o comum da cidade, XXà 't81ec fii.tiv  dt 
cocbtcxtot icà &pi.crtot tdv iroXttóv, mas na vida particular os mais sábios e os 

mais nobres dos cidadãos, 'tcríytiiv tiv cpecrv fjv oxnv ob oiot 't &XXoi.ç 

itapa&&vcu, em relação a essa virtude que eles não têm como transmitir aos outros. 

Eitcï flepuXfjç, b totwv'l 'tcí3v vcaiJixiçwv ta'cip, 'cotooç & 
&aoiáXwv c"t%E'cO KaXcç Kaï E3 'c1ra't8F_DcEV, uma vez que Péricles, o pai 

desses jovens ai a essas coisas dos mestres ele tinha de modo nobre e bem educado, & 

& aiíràç ooàç 'eocw ok,t a&Ycàç irat&t obtc 'tw &XXo 1capa&&oov, e 

as coisas em que ele mesmo é sábio nem ek próprio educa nem confia a outro. Portanto 

a conclusão socrática é de impossibilidade também da educação política em casa. A 
palavra utilizada por Sócrates para designar a educação política de casa é x&tó.tatoi.. 

F. Martin em Les Mots Grecs aponta a raiz i.iavt- em &.Yto.Latoç, que age 

como seu próprio chefe. Mavt- .t&vti.ç,- &oç, o advinho, daí tairca, a 

adivinhação. Já Chantraine aponta —p.a'toç como de mesma raiz que p.Lova, 

iéta.tev, tvoç, de raiz j.Lev-, e que no latim derivará para men-s, mentis, por isso, 

tEvo1v&o, meditar. De mesma raiz são tambémtviai'co, de raiz .Lv-, recordar, 

12. BOD1N, Louis. Lire le Protagoras. Paris: Les Beiles Lettres. 1975. p 14. 
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por isso, tví.tr, memória, e - l.tvTEt'ta, anistia, e também I..Lav'ux de raiz Lav-, 
loucura, e, por isso, tcuvç, menade. 

Diz Sócrates: &XX' aiycot icpuóvtç vLovtcu dxyitcp u1e'CO3  'áv itou 
ai.tój.i.a'tot irptc wcyt tfj &pE't, mas eles mesmos estando daqui para ali estão 

pastando soltos se de algum modo por si mesmos encontrarem por acaso a virtude. A 
passagem mostra que Sócrates não acredita que estes possam ser educados e que se 
encontrarem a virtude será com a caracterização Ytóp.crtot, pela sua própria mente. 

Sócrates cita dois exemplos que são o de Péricles e seus filhos e Clínias, cujo tutor era 

Péricles e que temendo ser corrompido por Alcíbiades, seu irmão mais jovem, leva-o 

para a casa de Arífron para ser educado, e este antes de seis meses devolve-o não tendo 

o que fazer com ele. Retomando o argumento protagórico do fim da seção 8, na qual 

Protágoras faz uma analogia entre a totalidade dos anos e a sabedoria das coisas, 

Sócrates diz que já que ele conseguiu tal conhecimento, pede que mostre o mais 

claramente como se pode ensinar essa virtude política. 

Imediatamente Protágoras responde que não hesitará em mostrar, mas faz uma 

colocação na tentativa de rebater a argumentação irônica de Sócrates, perguntando se 

ele deve demonstrar como um velho falando aos mais jovens, como num mito, e aqui se 

relaciona isso à argumentação de que Protágoras é o mais velho ali e representa a 

tradição e a cidade e posteriormente que é ensinável em relação a ela ou como num 

discurso que visa demostrar que a virtude é hum no homem e aqui se relaciona a 

educação em casa, e que os homens bons são melhores do que ninguém para ensiná-la. 
A maioria, itoXXo, diz que ele pode fazer como quiser. Protágoras então 

escolhe o mito. 

Seção 11 (320c7-322a2) 

O uso do imperfeito na primeira frase flv yàp icoce póvoç, &te 9oï tv flav, 

OviTtã 6è YEVT1 o +v, havia um tempo, em que os deuses existiam e os gêneros 

mortais não, caracteriza o passado do presente e portanto uma realidade. A oposição 
tèv, por um lado os deuses existiam, superioridade dos deuses, e 6è, por outro os 

mortais não existiam. Nessa realidade do tempo ocorreu por determinação do destino, 
o tempo do nascimento dos mortais. 

Depois de modelá-los com uma mistura a partir de fogo e terra e de 
combinações, os deuses, po'tcav, aoristo pontual deram a ordem. 

Aqui nesta seção o destino e os deuses têm como função mostrar que existem 

leis e estas por conseqüência determinaram e continuam determinando todos os mortais. 

Portanto, não se trata mais simplesmente da assembléia grega como propôs Sócrates 

anteriormente, mas de todo o gênero mortal. 
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As personagens escolhidas para distribuição das capacidades e ornamentação 
foram Prometeu e seu irmão Epimeteu. Hpó+n9eç, Eit'i+jnOç, segundo 

Chantraine, o sufixo -j.u9Eç está associado à família de raiz taO- do verbo 
uxvOávw, aprender. Hpó tem a significação de antes e e111, sobre, portanto Prometeu 

é aquele que aprende antes, o previdente, e Epimeteu, aquele que aprende sobre as 

coisas e portanto depois. 

Epimeteu, itapai.'cei'ccu, verbo 2tcxpat otc, itapa+ctrto.tcu, itapd, 
junto, cït'ro.tat, forma média de Oà1CÉco, demandar, solicitar, por isso, c1,t1.oÇ, 

responsável e que é causa de. 

Implícita está a idéia na igualdade na distribuição, mas por não ser muito sábio 

escapou a Epimeteu que tinha gasto todas as capacidades em outros seres e ainda 

restava desornado o gênero humano. Prometeu percebendo a falha e não lhe restando 

outra alternativa, pois chegava o dia em que era necessário o homem sair da terra para a 
luz, rouba ircexvov o$'uxv cv lrup't a sabedoria artística junto do fogo, de 
Hefesto e Atena e presenteia essa sabedoria ao homem. Ela é caracterizada como tv 
Lèv o3v irgpï "tàv f3íov oav vOpwitoç xc o•e, a sabedoria em relação 

à vida, o homem a teve dessa maneira, cflv & icoXtiaiajv o&ic ej%ev, a sabedoria 

em relação à política não tinha, fiv yap itapà 'c tú, pois ela estava junto de Zeus, 

& flponOei éç t..tèv 'tiv póicoXtv, 't'v toi Atàç dui'cytv oiie'c 

'CVE%U)pEt tteXOeiv, e Prometeu não mais teria lugar para entrar na acrópole, a 

habitação de Zeus, icpàç & içxt dt Ato'ç OUOCKoCt 4oepcu fiaav, pois, na frente, 

estavam as terríveis sentinelas de Zeus. 

A distinção entre as duas sabedorias repete a anterior feita por Sócrates, mas 

aqui, como veremos, a mais importante se mostra como a política, pois esta se encontra 

com Zeus e ela é condição de existência da cidade. O processo que Prometeu teve por 

causa do roubo da sabedoria artística é prova da justiça divina e suas leis, assim como a 

discussão posterior sobre o ensinamento ou não da virtude política. 13  

13 .Cf. ABDERA. Protágoras. Op.  cit. p. 61. 

La cuestión decisiva en teoria política consiste en estabiecer si ia medida es cada uno de nosotros, como dice 

Protágoras, o ei experto, como dirá Platón. Este tema debió ser largamente argumentado por ei sofista, como se 

deduce dei gran discurso dei Protágoras platónico. Éstas sou, eu resumen, sus pnncipales tesis: 

1. 	Distinción entre sabiduría técnica y sabiduri a politica. La primera, regalo de Prometeo, está ligada ai fuego 

y garantiza ai hombre todo lo necessário para ia conservacion de su vida. La Segunda, também ilamada arte politica, 

garantiza la estabilidad y pernmencia de ias ciudades. Todo esto nos ileva a la conclusión que la teoria protagórica 

presuponla que ia politica constituía un domínio independiente de otros saberes; y, por outra parte, que, eu ei análisis 

dei origen de ia cultura, habria que distinguir entre ia adquisición de ias técnicas manuales y la oraganización politica. 
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Seção 12 (322a3-323c2) 

O roubo de Prometeu fez com que o homem participasse do quinhão divino, pois 

aos homens somou-se o parentesco divino. Por isso, diz Protágoras, o homem é um 

gênero único dos animais. Com  o parentesco, o homem passa a fazer altares e 

imagens de deuses e ainda articula sons e nomes, faz casas, roupas, calçados, leitos e 

retira os alimentos de dentro da terra. 
Obtco 3r napa eixxatvo icct » cxpç âV0PCOnOt 4ouv 

oitopãiv, 1tÓXEç & o floav, assim preparados no princípio os homens 
habitavam espalhados. Sócrates já havia utilizado o adjetivo itapa cixcrtóv ao 

lado de outro adjetivo, &&ti'z»càv, para caracterizar as duas qualidades que possibilitam 

o ensinamento da virtude. Aqui Protágoras utiliza o verbo icapaaâCo, 

apx+exxw, em que cicocdw deriva do substantivo cYioç, equipamento, 

instrumento, na sua forma média indicando envolvimento do sujeito com o ato para 

mostrar que os homens preparados instrumentalmente não conseguiam viver em 

cidades. 
E continua, utdXXuv»to o&v 476 'tó5v Oip'uov  &ã 'có icavtcfi cd.rtcív 

aOevrtcpot etvat, ica't + &.aoYyuc'q 'tvi atYtoiç icpõç .t*v tpov 
ic*vr 3orOóç fiV,  pàç 6è 'tàv »tá5v epí.ov icóXq.tov 'ev&iç. icoXtiaiv yap 

C%VT!V ObitO) eiov, fi; .tpoç itoXct.tua, eles sucumbiam então sob as feras por 

serem em todos os modos mais fracos do que estas e a arte artesanal lhes era um 

auxiliar suficiente para alimentação, mas insuficiente em relação ao combate contra as 

feras. Pois não tinham a arte política, de que a bélica é parte. 
Heráclito de Éfeso, ao contrário no seu fragmento 53 diz: itóXcf.Loç 1u'.&twv 

iv icc'tip crt, 7t6v'twv & aXeç, ica toç p..àv Oeoç &i.e »coç & 

vOpdin'coç, toç pv 601Xouç »icotricye 'toç & cl6poDç, a guerra é o pai 

Esto significa que por primera vez com Protágoras la política y los problemas dependentes de ella, como la justicia, la 

igualdad o la ensenafiza, adquieren prioridad sobre qualquer outro saber. 

2. 	Hecha esta distincion, pasa a primer plano ei critério en que ésta se funda. La posición platónica era que tal 

criteno consiste en la enseiíabilidad: hay disciplinas que dependes de maestros y otras, como la virtud, que 

no son enseflables. Esta posición, enraizada en los viejos prejuicios tradicionales, es combatida por 

Protágoras y sustituida por la que basa ene ei criterio de la distribuición: siendo enseflables ambos os tipos 

de técnicas, la diferencia consiste es que, mientras ias técnicas manuales se distribuyen desigualmente entre 

los hombres, es ei arte de ia politica todos tienen participación. de técnicas, la diferencia consiste es que, 

mientras las técnicas manuales se distribuyen desiguahnente entre los hombres, es ei arte de la política 

todos tienen participación. 
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de todas as coisas, e de todas é rei, a U5 ela apresentou como deuses e a outros como 

homens, a uns fez escravos e a outros fez homens livres. 

Kirk & Raven discorrendo sobre Heráclito dizem que: a discórdia ou guerra é a 

metafora que Heráclito emprega para exprimir o predomínio da mudança no mundo. 

Está obviamente relacionada com a reação entre contrários; e pode inferir-se que a 

maioria das espécies de mudança podia ser convertida i'i mudança entre contrários. 

Em qualquer caso, a mudança de um extremo para o outro podia afigurar-se como a 

mais radical possível. À "guerra ", que está na base de todos os acontecimentos, e é 

responsável pelas diferentes e deveras opostas condições dos homens e pelo seu destino 

após a morte, Heráclito chama &1ci7, a via indicada ou regra normal de 

comportamento.' 4  

A arte da guerra e a arte política da discussão são irmãs, mas somente enquanto 

a defesa contra as feras é necessária, e enquanto ela é parte da arte política. Protágoras 

segue, íi'to'ov OpoecOat içaï cycoCecyoai. icíovteç iróXeç &t o{v 
&Opotaoeïcv, &ioov tXXíXotç &te oii &ovcEç 'trv iroXvtudiv €xviiv, 
Ci)cY'tC 7rXtv ai8avvcvo eOeípovto, procuravam, então, reunir-se e salvar-

se fundando cidades. Quando então se reuniam, cometiam injustiças uns com os outros 

porque não tinham a arte política, de modo que de novo espalhando-se estavam se 

destruindo. Zeus temendo que a raça perecesse envia Hermes levando para os homens, 
áz8a re KcXZ SK77P, respeito e justiça. 

A arte política está, segundo Protágoras, ligada às leis, à justiça e ao respeito que 

foram distribuídos pelos deuses e que são vínculos congraçadores de amizade. Mas 

quanto à distribuição, Hermes pergunta a Zeus, se é a mesma das outras artes em que 

tendo uma pessoa, é suficiente para muitos cidadãos comuns e da mesma forma os 

outros demiurgos? 
Hermes diz: iaï &lalv  6r icai. ct6& oii'cw eó 'ev toiç v9póirotç, f 

ic't itvtaç vc'1tw; também justiça e respeito assim para os homens porei, ou 

repartirei sobre todos? 
'ent itávtctç, i4n b ZCDÇ, içai. itcvtcç LE'tEXóvtwv ,  sobre todos, disse 

Zeus, e todos participem, o& yap &v yvorto icóXei.ç, á bXí'yot atvtd3v 

coi.v &7tEp XXwv tv6.v, pois não haveria cidades se poucos 

participassem delas do mesmo que das outras artes. 

Assim está posto que, ao contrário das outras artes de que poucos participam, da 

arte política todos participam. Poderia parecer contraditório o discurso protagórico se 

entendêssemos que ele está defendendo que a arte política é ensinável e, ao mesmo 

tempo, que ela foi distribuída por Zeus e não necessita de mais nenhum ensinamento. 

14. KIRK, G. S.& RAVEN, J.E. Osfilósofospré-socráticos. Lisboa: Fundação Calouste Gulbekian, 1957. 
p. 197. 
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Porém não existe contradição alguma, pois o que é distribuído pelos deuses são 

capacidades como está atestado em 320d5 e 321c2. Duas colocações importantes para o 

correto posicionamento do problema são de Noam Chomsky e de Joseph Cropsey. 

Chomsky diz: O termo 'capacidade ' pode ser usado em vários sentidos, cada 

um mais estrito que o outro. Quando digo que fulano é capaz de fazer uma determinada 

coisa em determinado momento, quero dizer que, nas atuais condições físicas e mentais 

de Fulano, ele não necessita mais de instrução, treinamento, desenvolvimento físico etc. 

para fazer a coisa em questão em condições externas apropriadas. Assim, no sentido 

em que estamos empregando o termo 'capacidade', se Fulano não sabe nadar, ele não 

tem a capacidade de nadar. Da mesma forma, o campeão olímpico de natação não tem 

capacidade de nadar se seus braços e pernas estiverem quebrados ou tiverem sido 

amputados, porém ele tem a capacidade quando amarrado a uma cadeira ou 
adormecido 

ou absorto na leitura de um livro. Ter a capacidade de fazer algo não é a mesma coisa 

que saber fazer algo: há, em particular, um elemento intelectual crucial em saber 
fazer '5  

E Cropsey diz: É óbvio para nós, e isso imediatamente prova ser no mínimo tão 

óbvio para Protágoras, que fazendo este argumento ele está um passo a frente de 

dissuadir ele mesmo de uma honesta ocupação como professor de virtude política. 

Quem precisaria de um provedor humano onde houve um divino antes? De novo, 

Protágoras tira as suas demonstrações da prática comum do homem. Enquanto nós 

não culpamos ninguém por sua feiura ou deformidade, porque estas são vistas como 

sendo realmente involuntárias, nós culpamos a injustiça porque nós atribuímos isso ao 

fator criminoso ele mesmo, e nós punimos senão para retribuir sobre os culpados mas 

para deter uma repetição - e deter é treinar. Como nós somos imbuidos de 

socialização, então nós todos sabemos ser uma coisa adqüirida pelo conhecimento. 

Tudo que o leitor deste mito necessita fazer para purficar isso da grande contradicão é 

eliminar a suposição que a impregnação é o efeito da ação de algum professor ou 

impregnador que não é humano. Nós somo sociaveis porque nós todos ensinamos uns 

aos outros sociabilidade. Lógico, alguns fazem isso melhor que outros. 16  

Protágoras não se esquiva das questões mais delicadas, ao contrário de outros 

sofistas. E a mais importante delas é a que se refere ao papel e à interpretação da 

questão da sabedoria política. Sabedoria política entendida como capacidade é aquela 

unidade que se faz somente dentro da multiplicidade e depende de um saber fazer. 

CHOMSKY, Noah. Regras e representações. Rio de janeiro: Zahar. 1981. p. 14. 

CROPSEY, J. Plato 's World. Chicago: The University of Chicago Press, 1995. p. 10. 
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A capacidade se desdobraria dentro da arte política e possibilitaria a existência e 

a convivência dentro das cidades. Essa arte seria ensinada por aqueles que não só falam 

mas que têm a habilidade de falar, e não por aqueles que agem cegamente, mas que 

agem pela sua capacidade de agir politicamente. 

A continuação é significativa na medida em que Zeus usa o imperativo Oèç, 

para dar uma ordem., mas esta é imperativa na medida em que ordena que alguém a faça 

e não ela própria conclui o ato de fazer, o que atesta as afirmações anteriores. É 
imperativo que se faça uma lei, que é uma condenação à morte para quem for gi Ti 

ovf.qi..evov, incapaz, de participar de respeito e de justiça. 

Na seqüência, Protágoras rebate o argumento socrático de que se todos 

participam é porque não foram ensinados, pois, segundo o mito, Zeus deu capacidades a 

todas as pessoas e todas devem participar, pois a virtude política não é exclusiva de 

poucas pessoas como as outras artes são. 

A participação não se refere às pessoas leigas, mas sim ao aprendizado do agir e 

falar politicamente. O que o mito está dizendo e justificando é que não se adquire pela 

própria mente, atvtópatoç, a virtude política, mas sim pela mente coletiva de saber 

fazer e dizer, seja na cidade ou em casa. 

Protágoras lança mão de mais uma justificativa para rebater o argumento 
socrático. Diz Protágoras, íva & o'q 'taOcxi., cbç uÓ ôv'rt fryoív'tctt 

itãv'teç ãvepconot iráv'tcx &v6pa jLe'tev &KcxtocY()Mç 'te iat 'cíç XXç 

ito?xtudjç xpe'tf1ç, 'tó& cb Xa 'tE1q11pi.ov, afim de que tu não acredites estar 

sendo enganado como na realidade todos os homens pensam que lodo homem participa 
da justiça e de outra virtude política, toma por outro lado esta, 'teiq.Lptou, que deriva 

de 'télq.tap, e que significa prova como linha de separação. 

Protágoras faz então a distinção entre o que acontece com alguém que diz ser 

bom em flauta ou em outra arte e não é, e portanto sofre hostilidades, zombarias. E 
explica que os parentes indo na sua direção, voij8e'toírnv à)ç J.1a1vóevov, O 

colocam como louco. E um outro modo na justiça e na virtude política em que ambas 

mesmo que alguém esteja sabendo que é injusto, se esse mesmo de si mesmo disser a 
verdade na presença de muitos, o que na outra arte se considerava prudência, v'tcí'ca 

j.iavíav, aqui consideram loucura, içat ijxxoi itdtv'toç &iv pávai. iva 

&Kcxouç, 'eáv 'te d3tv ÊaV 'te gT,I, Til p.awecOcxt 'ràv p0o7touvov 
8watoal)Mv, e dizem que é necessário todos parecerem ser justos, caso sejam ou 

não, ou louco esteja, aquele que não está fingindo justiça, Ç ÓVayKaiOV O)&Va 
ôv'tv' dç 'y  ltoç p.e'tev ai.y'tfiç, i tq e'ivcu 'ev czvOpditoç, como 

sendo necessário que nenhum qualquer nem, de alguma maneira deixe de participar 

dela, ou não estar entre os homens. 
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No primeiro caso é utilizado .tcuvótvov, particípio presente, médio indicando 

um tempo relativo e simultâneo com o verbo, mas no segundo caso é um substantivo 
l.tavía, loucura, de raiz ictv- a mesma que .tdtvtç, advinho, e que é a expressão da 

negação da capacidade política de agir e de dizer. 

Se no primeiro caso é prudente dizer a verdade, ou seja, que não se conhece o 

suficiente ou em nada a arte, no segundo caso é loucura, pois admitir que não se tem a 

capacidade de agir e falar politicamente significa não estar mais entre os homens, de 

modo que, mesmo sendo injusto, deve-se fingir a justiça, como indica o verbo 
1p0cY7cotEoWxL 

O que se diz é que a virtude política faz parte da constituição humana de modo 

tão profi.indo que negá-la seria o mesmo que negar a participação dos homens entre si e 

assim toda a tradição, conhecimento e trabalho. Por isso mesmo não se pode afirmar a 

injustiça como lei divina, mas somente a justiça, virtude que Protágoras define como 

política, mesmo que estejamos sendo injustos. 

Seção 13 (323c3-324d1) 

A seção é um adendo da seção anterior e tem por finalidade mostrar que a 

virtude política é ensinável, ou seja, não é nem por si mesma nem por natureza, o que 

remete a noção de capacidade empreendida na seção anterior. 

Protágoras afirma que existem as condições por natureza e por si mesmas, mas 

estas não são as capacidades vinculadas à virtude política, e dá exemplos: os feios, os 

pequenos, os fracos, os desprovidos de inteligência. Esses ninguém julga e nem pune 
mesmo sendo contrários às coisas belas por natureza e por acaso, &XX& 't&vav't'ix.z 

to&cwv içcxiç, bti, toícoç icoo d't 96 yíyvovtcxt icu oct vooOE'tioEç, 

mas as coisas más contrárias a essas, sobre esses virão em algum lugar as irritações e 

as advertências. 

Estas se referem à virtude política que deve ser empreendida pelo homem e 

portanto não está determinada pelo destino nem pela natureza. A virtude política se 

refere à condição de existência da cidade e da convivência do homem, e aquele que for 

instruído e podado, e não a seguir, deve ser expulso da cidade. 

As expressões que definem punição estão por todo o texto e remetem à 

possibilidade de ensinar a virtude política, como já foi dito na seção 10. Para 

Protágoras, isso constitui pouco problema, mas para Sócrates, que as utiliza também, 

torna-se mais problemático na medida em que nega que estas sejam ensináveis. Então 

qual seria a função da punição para Sócrates? 
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Protágoras afirma que a função da punição está em que a virtude política é 

ensinável e adquirível, e aqueles que não seguem esses ensinamentos devem ser 

punidos, porque cometeram injustiça, ou seja, não se pune irracionalmente. 
O conceito de punição é expresso por dois verbos io?w E 'C1.J.LOpEOiaL O X 

verbo tqtopoat na sua forma média tem o significado de punir com o sentido de 

vingança, por isso, Protágoras associa esse termo com Xo'y'utwç, Xooç, 
jpional. Diz Chantraine: ico2áÇw, ,có2aciç, etc., se distingüe de iívojiai ou 

lzpopEtz/ que exprime a idéia de pagamento exigido, às vezes de vingança. 

'O & p.Età XÔOD1ttTEøc KOX(E1.V Ot) tOl.) itapcxrlXüeótoç VEVCKcL  )C 
Kf19cXtoç 'tl4LCopE ccu, e o que empreende punir em companhia da razão, pune 

não por causa do ato injusto passado, o& yàp âv tà y lcapX9ev ?xyv1Ttov 9ti1, 
pois não colocaria como iJy.tente o que foi feito, XXXà 'coí tXXovwç 	pw, 	)Ç 
tv(X tr aí)OçK1Y .tftcE ãxxoç b v6civ KoXayOvta, mas em 

favor do que se 	por vir afim de que de novo não cometa injustiça, nem ele nem 

outro que o viu tendo sido punido. A idéia é a de que um fato passado não pode mais ser 

mais refeito. Pune-se para que tal evento não ocorra no futuro. 
A idéia é de zicp'tpoiç, prevenção, literalmente a ação de desviar ou afastar- ' 

se por meio de persuasão ou punição, tanto em público quanto em particular. Um 

elemento importante nos discursos protagóricos é que ele retira os seus elementos na 

sua maioria do cotidiano. E no cotidiano dos atenienses o sentido de punição acontece 

como Protágoras explicou, portanto eles também julgam vir a ser ensinável e preparável 

a virtude. Nesse último trecho, Protágoras já não utiliza a separação dos dois sentidos 

dos verbos para punição, mas utiliza os dois já com o sentido da prevenção. 

Protágoras também define como o contrário da virtude política a impiedade ou a 

injustiça. Essa injustiça ou impiedade remetem à impossibilidade de punir e Protágoras 

caracteriza esse comportamento como o das feras, e, por isso, justifica-se que este não 

permita a existência das cidades. Protágoras nomeia os pontos principais a partir do qual 

a virtude se torna presente, o cuidado, 'eici.j.ieXeíaç, E7tt.LEXOliOt, tto., 
ifccwç, exercício, e &&ijç, ensino. Essas três características constituem a 

prova com que Protágoras justifica a existência da virtude política e da cidade. Portanto 

elas não são em si ou por natureza, mas por desenvolvimento humano. 

Seção 14 (324d2-325c6) 

Esta seção se inicia com Protágoras observando que ainda falta rebater um 

argumento socrático: o de que os homens bons utilizam-se de mestres para transmitir a 

arte aos seus filhos, mas em matéria de virtude política que são bons, eles não são 

melhores para educar do que os outros, pois esta não é ensinável. Fazem melhor do que 
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ninguém. Na seção 9, Protágoras havia dito que a função do sofista era o de tornar 
melhor a cada dia o seu aluno se este viesse a estar na sua companhia e aqui ele diz que 

cpais fazem melhor do que ninguém, portanto não fazem melhor do que ninguém. A 
prova que rebaterá o argumento socrático será feita através de um discurso, Xóyoç. 

Protágoras é a tradição e tem a habilidade de falar e agir. 

Se existem cidades, algo as faz existir, e isto é hum algo de que é necessária a 

participação de todos seus cidadãos. Esse hum não é a arte do marceneiro, nem do 
ferreiro, nem do ceramista, XXà iatocy{vii iccà wpovr iccit 'tà bov 
[tvcu, mú a Xffl3811v v arcà icpoaayopeci) tvat xvpàç ápECT,IV, mas 

justiça e sensatez e o ser lícito e, em suma, eu chamo a virtude do homem ser o próprio 

hum. 

O verbo yopcw deriva de &yopã e tem o sentido de declaração ou acusação. 
Note-se que Protágoras utiliza o genitivo &vpàç petiv, a virtude do homem. Do 

homem individual, do homem como medida de todas as coisas públicas. Novamente 

Protágoras caracteriza esse hum como sendo algo a que todos devam participar e que 

está relacionado com o ocupar-se e aprender. Veja-se que, embora a medida seja o 

homem, ela implica no múltiplo enquanto participação de todos. 

A relação entre o hum e o múltiplo é uma característica importante para o 

pensamento protagórico. De novo associado a aprender e ocupar-se está o não aprender 

e o não se ocupar que expressa a não participação e portanto deve ser coibida, com a 
punição. Diz Protágoras: obcw icptvtci.v, &VE1) & tofrtov gil, i  tàv 

JLEtéXOvta KcY.t &&xY1ÇEtV iccxï 1ÇOXd(E1.V, K0à itaia ic&t v6pc icu 

p)vauca, O)1tEP ãV ioXaóievoç 3cXt'i.wv 'yvrrtca, ôç 6 âV l.0 

KoXaóp.evoç iaï &&xcncóp.evoç, doç áVItovrov ôvta toírtov 'eiciXX&v K 

tó3v itóXewv f' oi'tvev, e longe disso não e aquele que não participa tanto 

criança quanto homem e mulher ou ensinar e castigar também, até que sendo podado 

se torne melhor, e o que não obedecer estando podado e instruído, lançar como sendo 

incurável, esse para fora das cidades ou matar. Há muita semelhança entre este trecho e 
o do mito, no qual Zeus diz: io.t vóp..ov ye Oçto tóv 81jVáLfVOV 

c8Oí3ç Kcxi. &tKTIÇ tce1.v içtveiv &ç vócsov 1tôXEcoç,(4e minha parte) põe 

uma lei de matar como doença da cidade o incapaz de participar de respeito e de 

justiça. 

Para demonstrar o caráter paradoxal da proposta socrática, Protágoras lança mão 
de mais um argumento. Utilizando-se do particípio perfeito irJmi&co, indicando o 

ato acabado, terminado e portanto, de nascença, e se assim, já terminados, os homens já 

são bons, como eles seriam tão bons senão conseguem ensinar os próprios filhos? Como 

eles mandam ensinar os filhos naquilo que, se eles não souberem, não vão sofrer a pena 

de morte e confisco de bens e aquilo que, se não souberem vão sofrer a pena de morte e 
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de confisco eles não mandam ensinar nem dedicam todo o cuidado? A analogia 
Protagórica do verbo KoXà ~cü E 6t&ic0 é a resposta para Sócrates, que tinha 
afirmado a analogia entre iai"tóv e icctpc cixxc'tóv. A arte é ensinável e 

preparável, mas, se eles não a souberem, a pena é muito mais branda do que se eles não 

aprenderem a virtude política. 

Protágoras faz um jogo de palavras que demonstra o caráter irônico de sua 
colocação. Remete à proposta socrática como sendo, t65v o'uwv ?xvcrtpoitaí, em que 

vc+'cpéirco, subverter, se voltar contra, tv ducov, das famílias, e joga com o 
termo antes utilizado, xiro'tpoitíjç, prevenção, e termina ironicamente, cíEa9c yE 

d ZcbKpa'tEç, pelo menos é bom pensar. 

Seção 15 (325c6-326e5) 

Esta seção descreve o processo educativo grego, desde a tenra infância, e1 

Itc('1&i)v upcív, a fim de corroborar a idéia da seção anterior de que é possível ao 

homem bom procurar o mestre da virtude política. Protágoras, seguindo a linha já 
traçada por ele, mostra como a sua analogia entre ensinar e punir é pertinente e se 

coloca dentro do processo educativo grego. O propósito, desde a tenra infancia, é tornar 

o menino melhor em cada ação e palavra, conforme já tinha dito também Protágoras a 

Hipócrates. O pai, a mãe e o pedagogo ensinam e mostram o que é justo e o que é 

injusto, o que é feio e o que é belo, o que é permitido e o que não é, e o que ele deve 

fazer e o que não deve. Dessa maneira ensina-se a convivência. 
A analogia se completa com a metáfora da vara: Kcà 'íiv p.€v bccov 

ire9ri'ca, Et & , (bcTltEp )XOV acYCPEÓI.LEVOV 1X1. KcXIflttótEVoV 

Ei.)01)VOtXYI.V á nFtXOCtÇ icca itXryycuiç, e se obedecer de boa vontade, e se não, como 

uma vara torta e curva eles o endireitam com ameaças e golpes. Protágoras segue, 
demonstrando o processo, p.E'cc & tcta Ç 6t8acYKãXO)V,\ depois dessas coisas 

os enviando aos mestres - e note-se o uso do antigo genitivo partitivo de lugar - mas 
mesmo nesse lugar os mestres ordenam muito mais, iuieXuiaOat eooj.uaç, 

cuidar da boa conduta do que das letras e da cítara. 

Mesmo quando aprendem as letras e estão a ponto de entender as coisas escritas, 

é de relevância maior o decorar bons poetas, onde estão muitas advertências, 
exposições, elogios e encômios dos homens bons, iva b ltaiç C nX15v aiftat ica 

bp'yii'cca 'coi.oiïcoç yeva8at, a fim de que o menino estimulado imite e ansie 

tornar-se deste tipo. Segue o exemplo dos citaristas que também cuidam de outras 

coisas, como da sensatez, ensinam poemas de outros bons poetas, os poetas líricos, 
colocando em música na cítara, iccxt toç 8.tooç te tç cxpji.ov'i.aç 
&Vcy1(dcOocYtV dtKe.00aOca 'aiç xvuyatç 'td3v ira't&Dv, e forçando os ritmos e 
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as harmonias a se tornar familiares às almas das crianças, íva fiep&tepot 'tE ct, 
Kai E1.pU8lI&tEp0t iai apf.tocy'có'tEpol. 'ytyvóp.evot XpÍlatgot doiv E>tç 'tà 
Xèytv 'te KOCt irpft'c'tei.v, a fim de que elas sejam mais calmas e rítmicas e, se 

tornando harmoniosas, sejam aptas para o falar e se ocupar. Exemplo semelhante 

expõe Protágoras sobre o mestre de ginástica, que faz com que corpos melhores sirvam 

a mente que é boa, para não se tomarem covardes tanto nas guerras como nas demais 
Ttpácy1, práticas. Em todo o processo está enfatizado o ensino da virtude política. 

Em todo o diálogo há um uso intenso do verbo itpd't'tco, demonstrando como o 

grego entende o significado dessa palavra tão importante. O sentido de mera coisa aqui 

não tem pertinência. Particularmente nesta seção Protágoras enfatiza o agir bem como 

aquele que tem a predominância dos valores sobre a mera arte. Todos esses exemplos 

dados por Protágoras são bastante claros ao enfatizar mesmo na escola os valores como 

o sustentáculo da convivência dentro de casa e na sociedade. Os valores são expressos 

pela virtude política, pelo agir e falar bem. Estes são o núcleo de toda a educação e 

convivência. Poder-se-ia dizer que a diferença do homem para a fera é que o homem 

possui valores, seja isso algo bom, seja ruim. O poder de avaliação, embora uma 

capacidade, segundo Protágoras, tem que ser exercitado e cuidado a todo momento. 

Uma ocorrência significativa ao longo do diálogo é a diferença entre o verbo 
itpá'c'tw, o verbo 1roiw, onde parece o primeiro enfatizar mais o lado da ocupação e 

agir e o segundo mais o lado da produção. Protágoras continua, icxï 'caul'ca iroLoí?v 
ot p.aXto'ca vdq.tevot .t&'ta j..tXta'ta & &wa'cat dt icXoidyta'co, e 

fazem essas coisas sobretudo os que podem mais e podem mais os mais ricos. Eles vão 

para escola o mais cedo de sua idade e saem mais tarde. 

O aprendizado é contínuo, e posteriormente a cidade os obriga a viver segundo o 

seu paradigma, da mesma forma que o guia das letras obriga o estudante. O que 

Protágoras enfatiza é a existência das leis, t'yaOc.iv ai itaXat6.v votoOe'táv)( 
cbpita'ta, Kcx'co 'to(ïtooç &vcq'icátet Xi tp%Ctv Kai &pEY9a1., coisas 

inventadas de bons e antigos legisladores e que segundo elas força a estar governando 

e ser governado. Protágoras mostra como tanto em casa como na cidade a analogia é a 

mesma, com aprendizado e punição para o endireitamento. 

Seção 16 (326e6-328d1) 

A questão a ser debatida por Protágoras já está na primeira frase da seção: &cc 

'ci ov tó3v rya665v it0C'cpd3v icoXXo't i$eiç txxi3X0t 'vyvov'cat, por que então 

de pais bons muitos filhos se tornam inferiores? 

Veja-se a substituição de homens bons por pais bons, já que a questão é a 

educação em casa. Protágoras utiliza o imperativo com aspecto de aoristo, p.aO, dando 
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uma ordem pontual, aprende. Aparece na imagem de Protágoras uma imagem de 

superioridade. Desde o começo de sua fala, ele se coloca como a voz da tradição e, 

sendo o mais velho, aquele a que o homem bom recorre. A utilização do imperfeito 

Xyov, confirma a pompa, pois o imperfeito é o passado do presente e, portanto, não é 

nenhuma hipótese, mas sim faz parte da realidade. 

Por outro lado para provar o argumento inicial, Protágoras designa que aquilo 

que Sócrates indicou como arte, e não o conceito protagórico de virtude, como aquilo 
que é o individualismo. O individualizar, t& cv,.já havia sido citado por Sócrates )< 

como oposto no fim da seção 111. 

Protágoras então lança mão do seguinte argumento: se fosse escolhido como 

uma unidade qualquer das matérias ou práticas indicadas por Sócrates, como condição 

de existência da cidade, por exemplo, se todos fossem flautistas, tanto como na virtude 

política, não seria desabonador que algum homem bom tenha filhos que não são da 

mesma forma bons, pois, assim como no ensinar flauta, aquele que ensina repreenderia 

aquele que não está tocando bem e não sonegaria nada a este em relação às coisas justas 
e às normais, mas, por isso mesmo, td3v cxy(Xeóv atXlTtdv yaOoiç a&Xrtãç 

tO)Ç ljtãÇ tyvEcYOcxt fi 'tdv cjXwv, os filhos dos bons flautistas se tornariam 

bons flautistas mais do que os maus? 

Veja-se a substituição daqueles a que os homens bons recorrem, políticos e 

educadores, hipótese inicial de Protágoras, por flautistas bons, que faz parte da hipótese 

socrática, segundo Protágoras. Protágoras responde: dii.tca tv o, cXà .&tou X 

hev b i3tàç e frea'tatoç yevó.tevoç tç aXrcv, o%xtoç v XX&yi.toç )K 
&coo & oíç, iXeíiç, eu penso que não, mas de qualquer um de que 

nasceu por acaso o filho com maior disposição para flauta, esse cresceria notável e de 

qualquer que sem disposição, inglório. 
Ei.+(EG'tx'toç, adjetivo com tema terminado por consoante no superlativo, 

composto de e, bem, mais o derivado da raiz 	do verbo 4(xo, brotar, nascer, 

portanto, com boa disposição natural, e na frase seguinte o aoristo do verbo avco )( 

mais a partícula àv indicando irrealidade de passado, i1i6r, a maneira da ligação )&., 

com a disposição, possivel e se não tiver disposição, aurç, sera dicXeç, inglorio. 

O exemplo vale também para a virtude política. Protágoras continua: Kat 

oXXiiç tv yaOo aiXi'coí xxíXoç ôv ãirél3e, e de fato muitas vezes de 

um flautista bom teria vindo um inferior, oXXuç 8 &v Xou yaOóç, e muitas 

vezes teria vindo um bom de um inferior, XX' of.3v oc UTI=à ' âv rtóvteç iiaav 

uctvo c..bç itpàç toç '  içca. p.r&v a&X'íc&oç 'eivaíovtctç, mas então 

flautistas suficientes pelo menos todos seriam como diante dos particulares e diante dos 

que em nada entendem de flauta. Irrealidade de presente com o imperfeito, seriam (mas 

não são). 
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Protágoras aprofunda o seu discurso lançando mão de mais um argumento 

relativista. Por menos que todos aprendam, é relativo se compararmos com quem não 

teve nenhum aprendizado - teremos que aceitar que este que teve o mínimo é melhor do 

que aquele que não teve nada. 

A acusação de Protágoras é que Sócrates procura conceitos ideais desvinculados 

da realidade, do cotidiano. É muito mais fácil fazer aparecer o mestre dos ignorantes do 

que o dos capazes, e, embora dificil, por pouco que seja, ele deve ser tratado com 
afeição 

Protágoras afirma que a colocação socrática de que cada um deve ser 

inteiramente, e não parcialmente, como parecer ser, inviabilizaria qualquer tipo de 

ensinamento e tornaria todos ignorantes, pois é melhor pouco do que nada. Diante das 

comparações com quem não tem nenhuma virtude ou educação seria impossível de se 
aceitar este argumento. 

Portanto, a primeira questão, a questão socrática do porquê de pais muito bons 

muitos filhos se tornam inferiores, tem uma dupla resposta: 1) por disposição do próprio 

filho, que pode ter um pai superior e uma disposição inferior e vice-versa; 2) em relação 

a quem não aprendeu nada, estes não são inferiores, mas sim suficientes e, portanto, os 

mestres destes devem ser valorizados por menor que seja o aprendizado, pois 

possibilitaram uma superação. 

Protágoras completa sua exposição colocando-se dentro da situação, como 

estando no grupo que possibilita essa superação, por menor que seja, o que torna digno 

o salário que cobra. Protágoras rebate o argumento socrático que a remuneração cobrada 

por ele seja indevida. Por fim, ainda expõe a justificativa de que se alguém não ficou 

satisfeito com o que aprendeu, que vá a um templo e, jurando o valor das coisas 

ensinadas, deposite o quanto valeu o aprendizado 

O último argumento protagórico que fecha tanto o discurso quanto o mito diz 

respeito aos pais que são bons e os filhos que ainda não são nada. Diz Protágoras: 
'v.Se & ObltO) &tOV 'tou'to Ka'crlyopetv 	tt yàp 'CV alïtoiç tctv K 
'CXit't&çvot y&p, e disto ainda não é justo acusá-los, pois ainda neles existem 

esperanças: pois são jovens. Protágoras acredita nos jovens, e acredita que não é 

possível um julgamento definitivo dos jovens porque ainda são jovens e podem mudar 

muita coisa nas suas vidas. 

Seção 17 (328d2-329d3) 

Nesta seção começa a resposta de Sócrates aos argumentos protagóricos. Com  

grande ironia, como lhe é comum, Sócrates se dirige a Hipócrates visando atingir 
Protágoras e diz: d3 itai 'AiroXXo&bpou, bç púco b'ci. itpob'cpicxç - 
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ie d3& 	uçcaOc 	iroXXoí yp irotoi?j.tat 	iiovcu & 	ipcoK 
Hpwtayópot, filho de Apolodoro, como tenho graças a ti que me estimulaste a vir 

aqui, pois eu tenho em grande conta escutar o que eu escutei de Protágoras. 

Deve-se lembrar que Hipócrates acordou Sócrates de madrugada e Sócrates fez 

um grande discurso para Hipócrates para que este, através do tomar consciência do que 

significa ser sofista, então desistisse do seu objetivo, e portanto o estímulo é de outra 
ordem do que o dito na passagem anterior. 

E continua: 'Lycõ 	'Lv tèv TC0 'LlncpoaOcv Y, POvcp yorv ObK etvc 
&vOpcoltíiniv 'Liti.tXetav, fl &ycOot ytyvov'ccw vi3v & 1r1rectai. icMv 
cYi..ttipóv 'r .toi. 'ei.tito&bv, b jXov &c Hpoccq'ôpaç OÇC&COÇ 'eireK6fl, 
'LEe6fi icu 'cà itoXXà taircx 'L8't6cc, pois eu, no tempo dantes, julgava não 
existir um cuidado humano pelo que os bons se tornam bons, e agora estou convencido; 

Exceto algo pequeno que me impede, o que é evidente que Protágoras com facilidade 

de novo ensinará a mais, uma vez que também essas muitas coisas ensinou afundo. 

Veja-se como Sócrates ironiza Protágoras dizendo que está convencido, mas que 

só falta uma pequena coisa que Protágoras não terá dificuldade de explicar. Note-se que 
'Ltit06cv foi utilizado quando os seguidores de Protágoras, para não se tornarem 

obstáculos aos movimentos do mestre, o seguiam fazendo um movimento quase 

circense. Sócrates também não obstaculizará Protágoras, com exceção de uma pequena 

questão. Na verdade Sócrates atacará agressivamente a posição de Protágoras e colocará 

questões que estão longe de serem pequenas. 
Diz Sócrates: c&t yap t ji.cv 'ci.ç lcept a&rtó3v to&ccov avyyÉVOUCO 

b'tq'oív tó5v 6iitriyópov, tc' &v iai. 'COtO'(YtOD X&yoDç OOcYE.EV ii 
HeptKXouç i c5cXX01j 'ttvóç 'tó5v 'uccxvcí3v UtEjV, pois na verdade se de um lado 

alguém sobre essas mesmas coisas estivesse junto a qualquer um dos que falam ao 

povo, talvez ouviria também discursos de um desse tipo ou de Péricles ou de qualquer 
outro dos capazes de falar. 

A palavra 6 iniyópov, 	oç+&yop, é aquele que faz o discurso para o )K. 

povo, oposta ao discurso dialético. Essa palavra tem sentido pejorativo, pois se trata de 

qualquer discurso dos que lá falam e são engenhosos mas não verdadeiros. Eles se 

estendem de modo prolongado, para que aquele que ouve se perca. Mas com a ironia 

costumeira, Sócrates então diz que quem faz discursos tão longos e belos não terá 

dificuldade de responder brevemente e, sendo perguntado, esperar e também aceitar a 

resposta, coisas que a poucos estão reservadas. Então diz Sócrates para Protágoras que 

falta pouco para ele ficar convencido e lança a sua pequena questão. 

A questão começa, segundo Sócrates, com uma sugestão de Protágoras no fim 

da exposição do mito. Lá Protágoras expõe a virtude política como hum e composta de 

justiça, sensatez e piedade. 
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A partir dessa colocação, Sócrates pergunta a Protágoras: ltÓ'tEpOV £V LV ti 
'ctv 

 
11 ÓCPECT1, p.ópta & ab'cfjç otiv & vüv 8T,l 'eyo Xeyov Jt&vtc 

bvóRa'ca 'coí ai.rcoi vàç bvtoç, qual dos dois então: a virtude é um certo hum e 

partes dela são todos os nomes que eu dizia agora, o mesmo sendo hum. Essa última 
frase constitui um genitivo absoluto e, portanto, está separada da oração principal. 

Os nomes das virtudes são partes dela como são apenas partes e cada uma 

constitui parte do hum ou cada uma é o hum sendo partes. Como está constituída a 

articulação da virtude e de suas partes? Como está constituída a unidade? O que é 

unidade? O que são partes? Partes e unidade se separam? As partes sendo partes são 

unidades? A unidade e a multiplicidade se opõem? 

Antes de se aventurar nessas questões é preciso notar como Sócrates põe artigos 

diante dos elementos importantes associados às questões. O uso do artigo ou sua 

ausência é na língua grega de ftrndamental importância e jamais é um elemento do) 

acaso. Protágoras tinha exposto que a unidade da virtude política está indissoluvelmente 

ligada à constituição das cidades e à participação de todos os cidadãos. Cuidado' 

exercício e ensino associados com punição não estão seguidos de artigo e designam algo 

geral, múltiplo, e, portanto, não únicos. 

Na exposição do mito, Zeus distribui justiça e respeito, mas não a justiça e o 

respeito, como afirma Sócrates, de modo que não estão especificados os elementos 

como determinados. Protágoras jamais falou até aqui a justiça, a sensatez e a piedade. 

Talvez esse seja um passo para podermos chegar mais próximos dessas questões. 

Seção 18 (329d3-330e3) 

A questão da unidade da virtude questionada por Sócrates é encaminhada nesta 
seção. A resposta de Protágoras é: &XX& jx&ov 'coïco y', & ZdlpatEç, 
&ltoKpívacYeal., &tt 'evóç ôv'coç tfç &pctiç }.tópdc 'ccrciv dc 'epwtç, mas isso 

pelo menos é fácil re5ponder, Sócrates, que sendo hum a virtude são partes as coisas 

que tu perguntas. 

Protágoras responde para Sócrates que isso é fácil de responder. Essa resposta só 

pode ser ironia, já que a questão, ou as questões que a questão engloba, contém grande 

complexidade. A resposta está estruturada com um genitivo absoluto, assim como a 

pergunta de Sócrates. O particípio sempre concorda com o seu antecedente, mas aqui o 

antecedente não tem ligação direta com a oração principal para indicar a separação 

quanto a outra alternativa. Note-se que Sócrates não nomeia a virtude, virtude política, 

mas diz apenas virtude. 

Seguindo o seu procedimento analítico, Sócrates continua então aprofundando a 

questão sobre o relacionamento da unidade e suas partes. Será disse eu, como as partes 
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da máscara são partes, boca, nariz, olhos e orei/ias ou como as partes do ouro que em 
nada umas dferem  das outras e do iodo, mas em grandeza e pequenez? Protágoras 

responde que como as partes da máscara. Sócrates então relaciona a pergunta com a 

virtude diretamente. Como o todo em relação às partes ou alguém tendo uma tem todas. 

Protágoras nega a última proposta afirmando a primeira e completa, uma vez que muitos 

homens são corajosos e injustos, e por sua vez justos e sábios não. Dessa maneira ele 

adiciona à virtude partes como a coragem e sabedoria, o que é imediatamente percebido 

por Sócrates. Sócrates pede confirmação a Protágoras e este confirma e ainda acrescenta 

que a sabedoria é a maior das partes. 

Sócrates então retruca perguntando: se cada uma é uma coisa e a outra é outra 

coisa? Protágoras responde que sim. Sócrates retruca de novo, dizendo que, então, cada 

uma das partes tem capacidade própria, como as partes da máscara? Protágoras 

concorda e responde: que nenhuma das partes é tal qual a outra nem segundo a 

capacidade, nem segundo as outras coisas. 

Sócrates então faz novamente a ligação com a virtude, e afirma então que não 

seria uma parte dela tal qual a outra, nem em relação a ela própria nem a capacidade 
dela, se é evidente que é parecida a um lrap&&vyj.ta, modelo. 

/.tyj.tcx tem raiz &u., a mesma de &icr, justiça, relativas ao verbo 

&'ucvu, mostrar, indicar, demonstrar. Portanto, o significado daquilo que está posto 

em vista de modo paralelo, icapa+ &vytcx, portanto modelo, exemplo. O modelo é 

semelhante a todas as coisas, mas as coisas não são em relação a elas mesmas 

semelhantes, mas cada uma é cada uma. O modelo participa de todas, mas cada uma é 

cada uma. 

Protágoras concorda. Sócrates então diz que nenhuma das partes da virtude é 

outra tal qual a ciência, nem tal qual a justiça, nem tal qual a coragem, nem tal qual a 

sensatez, nem tal qual a piedade. Protágoras nega. 

Sócrates passa a examinar as qualidades de cada uma das partes da virtude 

imaginando uma pessoa que pergunta, e, então, propõe o exame conjunto através de 

duas perguntas: 1) Se é uma coisa ou não?; 2) Se essa coisa corresponde a ela mesma ou 

ao seu oposto? 

Então, quanto à justiça e quanto à piedade, Protágoras e Sócrates concordam 

serem alguma coisa e tanto quanto a justiça não ser injusta e a piedade não ser ímpia 

também. Sócrates cria a figura de alguém que pergunta aos dois. Dessa maneira, 

Sócrates fala por ele e pelo interrogante. 
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Seção 19 (330e4-332a4) 

Através de uma manobra feita pelo interrogador, Sócrates faz com que 

Protágoras confirme que, em relação às partes da virtude, uma parte não é tal qual a 

outra. Sócrates imaginando a continuação das questões feitas pelo interrogador 

continua: O que Protágoras, nós lhe responderíamos, tendo concordado nessas coisas, se 

ele nos questionar de novo: o pa c'tv bció'trç LOiOV &icaov 
1rp&y.La, 0k6è 6ucatocYDvll dov bci.ov,4X?'ojoij bcnovj i  6' boi.&tç 
oiov ti &iccuov, &X? â8tKOV àpa, tà 6è ?xvóaiov, então não é a piedade como 

uma coisa justa, nem justiça como uma coisa piedosa mas como a não piedosa e a 

piedade como a não justa, mas então injusta e o ímpio? 

Portanto, a virtude política seria a justiça enquanto impiedade e seria piedade 

enquanto injustiça? O ensino, o cuidado e o exercício da justiça e da piedade 

corresponderiam a tal coisa? A participação de todos os cidadãos corresponderia a tal 

coisa? Sócrates não aceita tal hipótese e ironicamente propõe a conclusão de a justiça 

ser piedosa e a piedade, coisa justa, e pede permissão para responder pelo próprio 

Protágoras dando o parecer que o mesmo é a justiça que a piedade ou que é a mais 

semelhante. Parece para Sócrates inevitável aceitar tal coisa. 

Protágoras responde: 0t irdvi, p.ot 60ici, 4rl,  d3 Lbipcceç, ortwç 
tXoív civca, do'tE ywpijccn 'tv te 6t0wrlv bcnov e'ivai. Kctl. c'qv 

bai.ótii'ta &icai.ov, ÓCUâ 'c't 4ot 6oiíj iv cdrtd 6t40pov eivca, a mim não 

parece completamente, Sócrates, ser assim simples, a ponto de convir a justiça ser 

coisa piedosa e ser a piedade coisa justa mas em algo me parece ser nele diferente. 

A resposta de Protágoras introduz elementos relativizantes: 't't ioi. 60i'i. 'cv 
a&Ytc. 6twopov etvc, mas em algo me parece ser dy"erente. Protágoras afirma que a 

semelhança não se dá completamente porque há diferença em algo. A semelhança é 

relativa. 

Protágoras faz um jogo com o discurso, e diz: tXX 	too'co 6tcLpEt, mas 

em que difere isto? Como dizendo: o que importa isso? Protágoras parece defender o 

ponto de vista da incompletude inerente das coisas e da relação das coisas, de tal modo 

que apenas se pode afirmar diferença e, portanto, não semelhança completa. E, se no 

discurso não há diferença, então, não importa. 

Protágoras leva para o campo da relativização, de propósito, afirmando: ei. yp 
J30X ei., 'ecw i-jpjv iccxi. &lcxtoaovq &nov xat bi.óttç &Kai.ov, se tu queres, 

seja para nós tanto a justiça coisa piedosa quanto a piedade justa. Para Protágoras 

Sócrates está forçando a semelhança e Protágoras designa isso através da partícula "se", 

levando isso para hipótese, como se o significado fosse dado por Sócrates. 
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Sócrates tenta então recolocar a situação de novo fora do campo do relativo e 
afirma que eji€ tE iccu cyÉ, a mim e a ti, demonstraria muito melhor o discurso do que, 
.tot &ict, e et yp 13oíXE1., pois esses não são demonstráveis. Com  isso Sócrates 

está afirmando que o significado que ele quer dar não é forçado por ele, mas é universal. 
Sócrates havia usado antes o adjetivo bp.oi.óç, derivado de bp.óç no superlativo 

acusativo btoi.ótatov, o mais semelhante, Protágoras utiliza 1rpoYL0ucE, no perfeitol 
ativo, derivado de itp000tiça, 1tpoa+Eota, semelhante, para levar novamente a 
discussão para o relativo. Segundo Chantraine, blióç,  significa "hum, o mesmo, 1 
comum, único" e Ep000ua, "ressembler", assemelhar-se, no sentido da imagem e da 
representação e por isso àicãCco, representar, e ÉtKcóv, imagem e comparação. 

No sentido de Protágoras o que Sócrates afirma não é válido, pois na verdade 

tudo tem semelhança com tudo de algum modo, e, portanto, a justiça por esse lado tem 

semelhança com a piedade, o que verdadeiramente não ocorre. Não seria possível dizer 

em que uma difere da outra, pois nessa diferença haveria uma diferença que impediria 

que se completasse a operação. A diferença é relativa também. Portanto, Protágoras 

afirma a não existência de semelhança por serem sempre semelhantes em alguma coisa. 

Sócrates se espanta, pois entende que Protágoras está afirmando então que 

justiça e piedade tem uma pequena semelhança. Sócrates afirmara a maior semelhança. 
Protágoras afirmou, i'5cv 7t(.tvD (Y.LU'póv êfl 'tà btotov, mesmo se em muito pouco 
tenha o semelhante, e antes Protágoras tinha dito em relação à semelhança, ot ltãV1J, 

não completamente, e aqui diz que a unidade como única, itáv'i c9.tupóv i'l 'à 

em muito pouco tem de semelhança. Pois a semelhança é somente em virtude 

da imagem. Na resposta final, Protágoras repete ou itcvo, afirmando que não 
completamente e completa ou .tvtot ot, na verdade não. 

Sócrates se refere a Protágoras como estando 8uepd3ç, descontente. 
A,ua+y,F_pcioç é um advérbio que deriva de 	+epfç, em que 6ic-, prefixo que 
significa dificuldade ou desgraça, infortúnio, e pfç deriva de XEtp, mão, portanto 
de diicil  manejo ou com dficuidade para manipular, e portanto também o significado 

de descontente. Sendo assim Sócrates propõe que se deixe o tema e se passe a outro 
ponto. Note-se que aqui se usa o catafórico, Cs e se abandona o anterior, o anafórico 1 y 
toí3o, referente ao tema anterior. 

É relevante o que diz José Solana Dueso a respeito das antilogias: "... Del texto 

citado (Dissoi Logoi) se infiere que ei principio antilógico ni presupone ni implica la 

identficación de los contrários, sino, más bien, su d4ferencia (en outro caso, como 

podrían ser áz'rucezpévovç?). Eu consecuencia, tampoco puede atribuirse a 

Protágoras la negación dei principio de no contradicción (Aristóteles) ni ia 

impossibilidad de la contradicción (Platón).'7  

'. ABDERA, Protgoms. Op. cit. p. 37. 
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Seção 20 (32a5-333c8) 

Quem não tem dificuldade alguma de manejo é Sócrates, que começa esta seção 
com a palavra 	pooíviv, demência, no sentido de alguém sem mente, associada ao 
contrário 	da 	sabedoria. 	pooúvri, 	deriva 	de 	- 	 pfv> - 	pcov>- PpoO)VT1, 
demência, pois há aqui um a privativo que se refere à mente. 

A ironia socrática é pesada, pois se refere ao tema de discussão, mas também 

para Protágoras já que, em vez do antilogismo de Protágoras, Sócrates sustenta uma 

proposta de identidade lógica. 
Protágoras responde: 	iotye 60içei, por mim parece. Sócrates então, para 

evitar esse tipo de resposta, usa o dêitico interrogativo it&tcpov, das duas coisas uma, e 

pergunta: se agindo corretamente e com utilidade, mas também utilizando para 
suavizar, t&tE 	YO)cpOVEiV YOt 801(OiXY1.V, então a ti parecem ser, co.4poveiv, 
sensatos, ou ao contrário? Note-se que Sócrates usou ca4povctv, e a palavra oposta a 
essa Sócrates julga ser 	opocYovr. 

oxtpoavii deriva xíç>octFo+ pwv, espirito são, no sentido da sabedoria 
que se domina, temperança. O verbo por sua vez, cyc~vtCcp,restabelecer a 

sabedoria moral, a temperança. Protágoras responde que 	cocppovv, ser sensatos, 

mas aqui está embutido o parecer ser. 

Sócrates continua a questionar, a pergunta parece óbvia, mas não é. Oi.içoiv 

a(OOpOa~)VT 	povonv, então são sensatos por sensatez? Ser sensato significa 

ser sensato e não insensato, mas insensato é certamente diferente de ?xpoaviv, mas 

Protágoras não percebe. 	A identidade 	lógica de 	Sócrates pressupõe 	algo 	não 
necessariamente verdadeiro. 

O1Kov é a composição da negação 	e a partícula ilativa, inferencial, o43v, 

com enfoque sobre a última, que se apóia sobre o que acabou de ser dito e encadeia o 
que se segue; usa-se opara introduzir uma pergunta conclusiva, cuja resposta só 

pode ser uma, isto é, a que o interrogante preparou. 
Protágoras então responde: &váyKr, por necessidade. Sócrates então continua: 

o&icoi3v dk 	bp8dç irpá'ttov'cç 	póvwç 1cp'ttoi. Kcà o& 	c$povoi3cnv 

o&cw itpdtcovteç, então não agindo corretamente agem com demência e não são 

sensatos assim agindo? 

O uso do verbo icpdtttco é importante, três vezes com uma mudança sutil; em 
vez 	de 	usar 	04pocr(vr, 	demência, 	no 	último 	termo, 	Sócrates 	utiliza 	oij 

apovoi.v, não são sensatos. Portanto, não sensato substitui demência da primeira 

frase. 
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Protágoras responde: EU1J0KE1. 1.101, parece para mim também. Esse passo >< 
anterior possibilita o próximo passo com a partícula conclusiva &pa, portanto, agir de 

modo demente é o contrário do agir de modo sensato. Protágoras responde que sim. 
Novamente Sócrates encadeia mais um ponto: oicoôv tá p..èv ápóvo.ç 

itpa't'tóp.cva, poavri itpó.t't'cai., tt & cYcOpóvwç ac$poai3v, então as 

coisas que são feitas com demência, são feitas sem mente e as coisas sensatas por 
sensatez? A resposta de Protágoras é bi.oXóyi., concordava. 

Está claro que, segundo o diálogo, a insensatez é o contrário da sensatez e a 

insensatez é também o contrário da sabedoria; então sabedoria e sensatez são contrárias 

á insensatez. Então sendo contrária uma da outra não se pode dizer que há um contrário 

só, pois aqui há dois contrários. A esperteza de Sócrates é gritante, pois ele associou 
poi'r com oj.) co4povotv. Sem mente ou demente não é necessariamente 

não temperante ou insensato. Nem todo insensato é demente. E ser sensato ou ter 

temperança não significa necessariamente ter sabedoria. 
Diz Sócrates: 1t&tepov o€v, d3 Hputayópa, ?4wJ.tEv 'tó3v Xóyaw; 'có ev 

'EV'l. 9óV0V Vavt'i.ov EiVcL1., fi 'EKEI.VOV 'EV q) 'eX&yto k'tEpOv cjVcu 
a$pocsív'qç oía, jtópovj átcpovpetfjç, iccï icpóç 'c hpov c'ivat )C 
içai. &VÓJ.1O1ÁX KU. a&rcã icu 61)váj.1E1.ç aiytv, cbitcp 'c to itpobitoi 
i.ó pia, então, Protágoras, qual dos dois discursos que nós abaidonaremos? O hum só 

ser contrário para um, ou aquele em que se dizia a sabedoria ser outra que sensatez e 

cada uma das duas é parte da virtude e além de ser outra coisa também não K 
semelhantes tanto elas mesmas quanto às capacidades delas, como as partes da 
máscara. Protágoras concorda: cxiçóvtw, +exov, invitus, sem vontade. 

Sócrates parece estar a ponto de provar o seu ponto de vista em relação a 
Protágoras. Sócrates continua: oioiv VEV  âv £iT1 t'i poal)VTI Koà fj coía, 

então a sensatez e a sabedoria seriam hum? 
E continua: itpótepov a 'e(vfl ipi.v 	&iatocvfl cxï i1 bcYtótç 

'ci. 'taiïcàv 6v, e antes a justiça e a piedade nos apareceram quase sendo o 

mesmo. 

Isso foi antes, mas agora Sócrates diz que faltam poucas coisas e então ele 
convida Protágoras para que não desanime e examine o restante. E continua: pa 't'i.ç 
001. 60içej &.61.K65V vOpwtoç awpoveiv, &ti. á8tKEi, então algum homem que 

comete injustiça a ti parece que é sensato porque comete injustiça? 

Protágoras responde que se envergonharia de concordar com isso que muitos 

homens dizem. Protágoras parece ftigir diante das dificuldades em que se encontra e diz 

não acreditar naquilo que muitos dizem. Estes muitos parecem ser os sofistas. 
Sócrates não permite esse tipo de discurso e diz: 7tó'cepov o3v itpàç ciívooç 

'tàv X&yov itoi.fotai., 4 1iv, fi ltpóç a, então de duas uma eu farei o discurso 
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para aqueles ou para ti, disse eu? Protágoras responde com o mesmo tipo de 
relativismo anterior utilizando à 13otXci, 	ltpàç tOYtOV irpc ov tÔV X&yov 

XOE'tt tó5v itoXXív, se queres, disse ele, discute em relação a esse primeiro 

discurso, esse das maiorias. 

Sócrates diz: XX' oij&v got 5ta4pei., mas em nada me dfere, brincando 

com a fórmula protagórica de diferença, pois quem vai responder é Protágoras. E 

Sócrates ainda diz que o exame que ele faz do discurso é, ao mesmõ tempo, tanto 

daquele que interroga quanto o do que responde, estar sendo examinado. Fórmula 

matreira de Sócrates pois o interrogador que os examina é ele mesmo. 

No fim da seção 17 Sócrates indica a unidade da virtude como sendo a virtude e 

a justiça, a sensatez e a piedade. O uso do artigo leva a crer que fazem parte de um 

modelo, e por isso não ensináveis, são ideais. Já Protágoras, ao indicar a diferença entre 

elas, indica não o modelo mas o fazer do homem, como exercício e ensino, punição e 

cuidado e por isso não utiliza o artigo. Para Sócrates, tanto elas mesmas quanto suas 

capacidades, por serem idênticas, não dependem do homem, mas sim do modelo ideal já 

previamente dado. Os homens apenas o deveriam seguir, mas nem sempre o seguem. 

Mas para Protágoras a diferença implica não o modelo que deveria ser seguido, mas no 

fazer, no ensinar, no exercício do político que daria a justa medida. 

Seção 21 (333d1-334c6) 

É relevante enfatizar aqui que, embora esteja respondendo, Protágoras está 

conforme o discurso da maioria. Sócrates então pergunta a Protágoras, que está 
respondendo pela maioria, se cYa4POVEIV está associado a x6uoivtcç, e Protágoras 

responde no imperativo do verbo ser, otw, seja. O imperativo é um modo que 

exprime a mensagem direta, o gancho do diálogo, o chamamento e também, 

subsidiariamente, a ordem. Aqui é importante porque demonstra a falta de importância 

que Protágoras indica para a colocação socrática. 
Sócrates continua: 'tà & awpoveiv Xyç & poveiv, e ser sensato tu 

dizes ter a mente boa? A pergunta tem relação com a seção passada. A comparação é 
entre adç e ai.. Mente sã, no sentido do comportamento, e bom não são 

necessariamente a mesma coisa. 

Protágoras limita-se a dizer sim. Sócrates então continua: tà 6 ef povciv F_15  

J3ooXcOcu., &ci. oív, e ter boa mente deliberar bem em relação aos que 

cometem injustiças? 

A 	ouXi.a já tinha sido apresentada por Protágoras na seção 9 como a boa 

disposição em relação a administrar os negócios próprios e da cidade, mas Sócrates 

retoma esse conceito e, através de uma pergunta, associa ter boa mente a ter boa 
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disposição em relação aos que cometem injustiças tentando mostrar a inviabilidade da 

afirmação protagórica. Não ter boa disposição contra a injustiça significa então ser 
demente. Note-se que a primeira pergunta associava a injustiça a wpovi.v, ser 
sensato a ct&Koí'wtEç, injustiças, e logo depois aapovv a cii povEiv; portanto, 

co{v'cc seria di povciv, mas então continuando di povtv a di 
ouXeuEcOcL1., &ti. &iov'teç e, portanto, uovtcç ter boa mente seria ter boa 

vontade com os que cometem injustiças. 

Protágoras novamente responde com o imperativo atco, seja. Sócrates então 
continua e para evitar esse tipo de resposta utiliza o dêitico it&tcpov, das duas uma, e 

pergunta se agem bem cometendo injustiças ou agem mal. Protágoras responde, bem. 
Sócrates continua: Xyciç ov áya0à a5 -ccá c'ivcu, então dizes ser algumas 

coisas boas? Isto é, existe uma classe especial de coisas boas? Protágoras muda a 
resposta, respondendo no indicativo presente ?yw, digo. 

Sócrates pergunta se essas coisas boas são úteis aos homens. E Protágoras 

responde que sim, mas que as que não são úteis também ele chama boas. Protágoras 

utiliza aqui o subjuntivo eventual, para indicar uma eventualidade em que elas não 
sejam também úteis. 

Sócrates então caracteriza o estado de Protágoras como: fl8i1 tctpáuvtai. 'cc 
Kai. &ywviv icca. itapcx'cc'tcxOcu itpàç 'cà 1toKp.vcOa1., já estar exasperado 

e estar lutando e colocado em ordem de batalha para responder. 
TctpdtiYtat, perfeito do verbo 'tpcxX'bva),  designando a ação acabada, deriva 

de 'cpct ç, rugoso, espinhoso, e por isso rude, pedregoso ou uma voz rude que treme 

em situações dificeis. Por metáfora o significado se toma exasperado, irritado. 
Ayovuv, infinitivo do verbo ywviáo, indica a realidade mais concreta do 

ato verbal, por isso depende do artigo. Este infinitivo mostra com que característica 
Sócrates descreve a situação. Deriva de ãyw, lutar, exercitar. 

Aqui certamente uma paródia do exercício protagórico que parece ter a 

aparência de apenas lutar contra, uma luta militar e também uma forma de demonstrar o 
que significa o antilogismo em Protágoras. Hapa'tc'cá9ai., infinitivo perfeito médio 

do verbo icapa'tdw, ap+'cacao, que designa o fim do ato de se colocar lado a 

lado para a batalha. O estado rugoso de Protágoras é decorrência de uma luta contra, na 

qual ele acabou de dispor a linha para combater. 

Então Sócrates diz que vendo tal situação de guerra estrategicamente toma 

precaução e pergunta calmamente para não provocar uma reação muito aguda: 
lTIó'ccpov, f 6' yd), Xyetç, cE flpo'tcq'ópcx, êC 1T8F-V't ?xv9pd.»cwv Xitd 
a'cv, f 	.tr1&  'cà ltcxpáictxv 	Xc; icA 'cà 'coiau1'ca crú cxyae KaXciç, 

qual dos dois, eu disse, tu dizes, Protágoras, as que para nenhum dos homens são 
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coisas úteis ou as que são uteis absolutamente em relação a nada? E tu chamas boas as 
coisas desse tipo?! 

dXit(* deriva de bXXo), que faz prosperar, que rende em serviço, útil. A 
ligação com a txvri  é bastante forte na medida em que Sócrates afirma que somente é 

ensinável aquilo que tem uso público em oposição ao privado e particular, itatha, 

que ele afirma ser protagórico. Por assim dizer o médico e a medicina, o escultor e a 
escultura, o pintor e a pintura, são mas o sofista não encontra denominativo que 

contenha utilidade e, portanto, não é útil. O próprio o sofista admite, mas afirma que as 

coisas não úteis são coisas boas eventualmente. A ironia socrática referente à passagem 

anterior se revela com as duas primeiras perguntas, e a terceira finaliza com um misto 

de interrogação e exclamação. 

Protágoras nega que sejam essas coisas que Sócrates falou as que são boas, tanto 

as coisas não úteis para os homens quanto absolutamente em relação a nada, ou seja, 

não úteis para os homens e também para todos. Mas tinha dito antes que existe certa 

classe de coisas boas que são injustas e podem ser úteis e não úteis. Protágoras passa a 

explicar então quais são. 

Protágoras diz que sabe de muitas coisas que para os homens são vwcXí, 

inúteis, tanto alimentos como bebidas, como remédios, e também inúmeras coisas e 
outras coisas que são xXi.pa, úteis. Quando usa &vo4Xfi, isso mostra a total falta 

de utilidade, note-se o & privativo, que como termo até aqui não havia sido usado por 

Protágoras, que tinha usado não útil. 
O terceiro termo utilizado é oi&'tcpa, que se refere a nenhum dos dois 

conceitos acima, nem é a total falta de utilidade, nem é útil, mas a negação da utilidade, 

ou seja, indiferente para os homens, ou seja, não é nocivo, nem favorável, mas bom para 

cavalos. Outras somente úteis para cães. Outras para nenhum destes, mas para árvores. 

E, nas árvores, boas para as raízes mas ruins para os botões, e assim também o esterco, 

bom para as raízes mas danoso para os ramos e os brotos novos. O azeite é danoso para 

todas as plantas e hostil para os pelos de todos os animais exceto do homem e para os do 

homem vem em auxílio. A última justificação de Protágoras coloca a questão como 

matéria de gosto, já que se trata da função do azeite sobre as sensações de olfato nos 
cereais e carnes assadas. 

Protágoras resume o seu raciocínio através da passagem seguinte: o(rtw & 
irouçíXov tí à ?xyaøóv xc itcurto&xitóv, e assim o bem é algo variado e de 

toda sorte. Literalmete itou'i.Xoç, significa de todas as cores e, por isso, mutante, sutil, 

cambiante. Já icavto&xicóç, significa multiforme, de toda sorte e de toda a origem. 

Portanto se expressa aqui todo o relativismo e antilogia protagórica, já que o agir bem 

pode ser também injusto e pode ser ter boa vontade para o injusto. 
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Seção 22 (334c7-336b5) 

A justificação socrática contra o longior quam opor/el sermo, é uma encenação 
que visa mudar o rumo do diálogo, já que até aqui Sócrates não conseguiu convencer. 

utilizando-se da ironia, Sócrates, diz que é muito esquecido e que não pode se lembrar 

das coisas num discurso longo e que, por exemplo, se alguém é surdo, a pessoa que quer 

conversar terá que lhe falar mais alto do que aos outros. A analogia aponta para 

Protágoras, que deverá encurtar as respostas, pois Sócrates não pode se lembrar de tudo, 

já que as respostas de Protágoras seriam muito longas. 

A l.LalpoXoltcx é uma característica dos discursos sofisticos e da retórica. A 

pal)Xoy'ta, ao contrário, é uma característica dos discursos dialéticos. Mas aqui não 

passa de uma grande encenação, pois Sócrates faz discursos mais longos do que os de 

Protágoras, muito embora o discurso socrático se caracterize geralmente pela 

objetividade e concisão. 

Protágoras então questiona qual seria a brevidade desejada por Sócrates. Mais 

curta que a necessária ou a necessária? Sócrates responde que a necessária. Então 
Protágoras questiona: lt&tEpa ov baa ioi. 8oiei &tv àiroicp'tvcaOcu, 

toaao'td a Ot oiçpLVoi.tcxi., f baa aot, então quantas coisas a mim parecem ser 

preciso responder, tantas eu responda a ti ou quantas parecem a ti? 

A medida da resposta já é dada por ele na primeira parte da questão, "quantas coisas a 

mim", pois é ele mesmo a medida. A segunda parte da pergunta remete ao que a 

primeira já definiu. A tal impertinência, Sócrates responde mais uma vez com grande 
ironia, udpoa yoív, eu pelo menos ouvi, (e absolutamente não sei se é verdade), 

pois é claro que a medida é Protágoras e não eu (Sócrates), pois tu és capaz tanto de 

também dizer longamente quanto ensinar um outro longamente a respeito delas, assim a 

ponto de jamais faltar o discurso, e por seu lado assim com uma brevidade, a ponto de 

ninguém falar mais curto que tu. Ou seja, Protágoras é excelente em todos os tipos de 

discurso e porque não perde uma chance de discutir, agora, também não quer perder 

essa oportunidade. Sócrates, dessa forma, propõe a utilização de outro modo - a 

concisão - e aqui já está implícita uma ameaça. 

Protágoras responde à ameaça de Sócrates dizendo que ele já entrou em muitas 

disputas de discursos com muitos homens e ganhou porque não aceitou que o adversário 

mandasse no dialogar e, por isso, o seu nome veio a ser entre os gregos e ele é superior 

a seus adversários. 

Sócrates diz que não quer ser insistente, mas já que Protágoras é o sábio, deveria 

ceder, mas não cede. Então Sócrates cumpre a ameaça e diz que tem necessidade de ir a 

um lugar, que não tem mais tempo e que vai embora. 
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A incompatibilidade dos dois discursos é até agora patente. Não se chegou a um 

lugar comum, muito ao contrário, a distância entre os dois discursos somente aumentou. 

Evidentemente trata-se de uma encenação, pois Sócrates com certeza sabe que o que 

está fazendo é um blefe, na tentativa de obter alguma vantagem no diálogo. Isso fica 
expresso nesta parte do diálogo: Kct ÓCga taí urcbv cvi'cãlniv bç ?xlttd)v, e 

eu ao mesmo tempo, tendo dito isso eu me levantei como indo embora. Na verdade não 
ia, pois a atitude é premeditada. Assim como também na conversa com Cálias, Sócrates 
diz: iccà 'E'yd) E'iltov- - - 1611 & VEU7ti11(1 c.bç ÉkiCóv, e eu disse —já de pé como 

retirando-me, evidentemente já sabia que não ia se retirar. 

Cálias tem a função de acalmar os ânimos e de achar uma solução para que o 

diálogo continue e trata de fazer isso com elogios e pedidos. Sócrates em princípio nega 

e diz que não pode seguir um corredor tão veloz ou que tenha tanta resistência. É 

preciso pedir para esses corredores diminuírem o ritmo. Depois dessa declaração da 

suposta superioridade de Protágoras, Sócrates pela segunda vez, a primeira tinha sido na 
seção 17, acusa Protágoras de &nyyopeiv, fazer discurso para o povo, e aqui quase 

com o sentido de demagogo. 

Cálias, pertence ao lado de Protágoras e tenta convencer Sócrates dizendo que 

Protágoras diz coisas justas pois ele quer discutir como ele quer e a ti como tu queiras. 

Seção 23 (336b6-337c4) 

Alcibíades, que é partidário de Sócrates, tenta se contrapor ao discurso de Cálias. 

Ele diz que Sócrates declarou ser inferior no discurso longo, mas isto não significa 

conceder quanto a ser capaz de discutir, ser capaz de dar e receber um discurso, pois 

aqui ele não concede a ninguém. Alcibíades acusa Protágoras de precipitar palavras e 

alongar o discurso até que as pessoas se esqueçam do que foi dito antes. 

Depois de Alcibíades, Crítias toma a palavra e se dirige a Pródico e Hípias, e diz 

que Cálias foi a favor de Protágoras e Alcibíades foi a favor de Sócrates, e que eles não 

devem ser a favor nem de um nem do outro, mas pedir a ambos que não terminem a 
reunião. 

Pródico concorda e desenvolve o que Crítias disse. Ele se refere primeiro aos 

ouvintes. Os ouvintes devem escutar os dois, mas isto não significa igualdade em 

relação aos que dialogam. Na verdade, isso significa um adendo e uma repreensão a 

Crítias pois que eles são sofistas. E continua, ouvir a ambos em comum sim, mas não 

distribuir de modo igual a cada um, mas ao mais sábio mais e ao mais ignorante menos. 

Em segundo lugar ele se refere aos debatedores e diz que eles devem debater, mas não 

disputar, pois debate é relacionado com amigos e disputa com inimigos e adversários. 

Em seguida, diz que esses procedimentos são os mais adequados para tornar a reunião 
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mais bela. Está implícito aqui que os ouvintes devem ter mais peso na composição do 
diálogo. 

A próxima definição de Pródico confirma o dito anteriormente. Pródico diz: 
14Leiç 'tc yàp Ck Xyovtcç p.ãXc' 6v ob'twg EV ipiv 'coiç içooixnv 

.)8O141o1.te K(Xï oi.1 rravoiO€ Eb80KtgIáV gÈV 'yp 'p_a'Ct Mpá taiç 
vcuiç tdv o'ool)v'ccí')v vei.) xitd'tiç, eitavuic9at & 'Ev Xoyq 

coXXcç 7tap óxv 60tvcov ei t' c dl áKOI)OV'CEÇ tXiat' âV 

ob'rwç e4patvoeOa, ObY, fi80 ,WF_0(x-e p(x ,tvF-ao(xt ltèv 'yp  ÁY'C1 

tavOcwov'cá iccu povfaewç p.etaXc.t3ávovta lXtYtfl tf &avoa, 
16eoOat &è aOIOV-Cã tt Til cXXo t iov'ca a&rtó5 't bl.ux't, pois vós, 

os que falam entre nós que ouvimos, assim teríeis a máxima reputação e não seríeis 

louvados; pois ter boa reputação é possível junto das almas dos que escutam sem 

engano, e ser louvado no discurso muitas vezes contra a opinião dos que mentem. Nós, 

por outro lado, os que escutamos sentiríamos assim o máximo de alegria, não prazer. 

Pois sentir alegria é o que aprende algo e o que participa do pensamento pelo próprio 

entendimento, e sentir prazer, o que come algo ou o que experimenta outro prazer com 

o próprio corpo. 

Ei8oltliéw, eiy-60it.t&o, bem aparentado, boa opinião, boa reputação, 
eb+601&o, aprovar é contraposto a itcuvx.o, aprovar, louvar. Talvez o significado 

se torne claro quando observarmos o verbo cv.cyoI.Lca, que é dizer uma fala 

signficativa, mas difícil de compreender, dai o sentido de falar por enigmas. O 
primeiro sentido é associado àqueles que falam a verdade e o segundo àqueles que 
mentem. A próxima contraposição é entre epa.vo.uxi. e Í1õo.tat. 

Eb+pavol1ai.> E+pcX'tVO)>Ei.+pT1v, ter boa mente, ser benévolo, alegrar, 

encantar e fi6ovf, prazer, é associado ao corpo, enquanto o primeiro é associado à 

mente. 

Note-se as expressões teríeis a máxima reputação e não seríeis louvados, aqui o 

peso está muito mais no ouvinte do que no debatedor, a reputação do debatedor depende 

do ouvinte, o mesmo também na continuação, dos que escutam sem engano e ser 

louvado no discurso contra a opinião dos que mentem, e ainda mais, pois sentir alegria é 

o que aprende algo e o que participa do pensamento pelo próprio entendimento, do 

ouvinte e não do debatedor. 

Seção 24 (337c5-338b2) 

Aqui nesta seção Sócrates, como narrador, indica Hípias, como sábio. Hípias, 

por sua vez, diz estar na companhia dos mais sábios entre os gregos e ele, Sócrates, está 

aí incluído. Diz também que a reunião é a direção do próprio pritaneu da sabedoria da 

49 



Grécia. A palavra sabedoria joga um importante papel aí. A ligação com os termos de 
Sócrates faz parte da encenação. 

Contradizendo Protágoras, que na seção 13 tinha dito que a participação na 

virtude nem é por natureza nem por si mesma, mas que é ensinável, Hípias diz que 

todos são parentes e familiares por natureza e não por lei. Diz Hípias: tà y&p bixotov 
bl.to'i.cp cfrxYe1 ciryyvç cy'ti.v, o semelhante é parente por natureza ao 

semelhante. 

Na seção 19 Sócrates utiliza o mesmo termo, bpooç, para designar o termo 

semelhança. Ali Sócrates aponta a semelhança entre justiça e piedade. Há uma relação 

por natureza entre esses dois elementos. Hípias, dando ênfase à palavra sabedoria e 

indicando uma sabedoria por natureza, vai contra o argumento protagórico da virtude 

política. A capacidade doada por Zeus só se realiza com o fazer efetivo dos homens. O 

contexto da sabedoria como habilidade é negado por Hípias, que afirma que se adquire 
por natureza. 

A lei é caracterizada por Hípias como o tirano dos homens, contrariamente a 

Protágoras, que aponta a lei como constituinte da formação das cidades. Em seguida 

Hípias faz uma analogia entre conhecer essa natureza, pois ali estão os maiores sábios 

dos gregos, e nada mostrar digno dessa evidência, pois os homens mais inferiores se 

desentendem uns com os outros. Então um deve ceder ao outro conciliando em um 

ponto médio. Sócrates não deve se ater ao aspecto exato dos diálogos nem ao conciso, 
mas soltar as rédeas aos discursos, íva l.teyaXo1cpE7t.ccrcEpo KcL't 

ceLovatepot t1iTv a'ivwvtcu, a fim de que para vós apareçam mais 

convenientes e bem esquematizados. Os dois termos vão de encontro com a 
relativização proposta por Protágoras. flpitco, no sentido de brilhar e distinguir-se, e 

no sentido do disfarce e do ornato. Por outro lado, Protágoras não deve 

estender toda a corda, e ftigir para alto mar e perder de vista a terra. Hípias propõe que 

se escolha um árbitro para que este guarde a grandeza suficiente dos discursos. Aquilo 

que Protágoras propõe é uma espécie de movimento heraclítico constante que supõe a 

arte da guerra, como arte política. Mas Hípias, assim como Pródico, quer mais poder 

para os ouvintes e, para isso, propõe a escolha de um árbitro, e de modo evidente 

contradiz Protágoras. 

Seção 25 (337b3-338e5) 

A fala contraditória de Hípias oferece argumentos para Sócrates inverter o 

posicionamento do diálogo, já que um árbitro teria que, na opinião de Sócrates, ser 

melhor do que os debatedores para poder julgar adequadamente. O semelhante não pode 

ser semelhante aos debatedores pois fará também coisas semelhantes. Como não existe 
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ninguém mais sábio que Protágoras tal procedimento é impossível. Portanto, Sócrates 

refuta o argumento de Hípias da necessidade de um árbitro e propõe a inversão dos 

debatedores. Protágoras irá perguntar e Sócrates irá responder. 
Diz Sócrates: óa 	pQicxi. cxkrtc J &i.xt, cbç 'c'yd tniu pfivcu. tàv 

1toKptvó.tEvov 	olcpí.vEOOctl., e ao mesmo tempo eu hei de tentar mostrar como 

eu digo ser necessário o que responde responder. Sócrates quer ensinar Protágoras o 

modo correto de se responder 	e aqui se mostra toda a pretensão socrática, mas não 
termina por aqui - e continua: EltEl.&(v & ycb 	opvwiat bitód OCV o'coç 
13oúXl1ccu 'epaYtcv, itdtXw ortoç Égo,t X&yov iiroacco bi.dwç, e uma vez que 

eu responder quanto esse queira perguntar, (o outro) sustente de volta esse discurso 
para mim semelhantemente. E continua: UC v o3v .LTI 6oicfi  icpóOoç ivai. irpàç 

cytó 'Co pwtdtevov iroKptvecOc, ictyd) Kcà 5u.LE ç 1'zowfl &EcYóp.EOcc 
ai.ytoj &7tEp tui 'io, &cxcOcpcv cv Dvoucva, então se não parecer 

estar inclinado para responder a coisa que é perguntada tanto eu quanto vós de comum 

acordo, pediremos dele exatamente aquelas coisas, que vós pedistes a mim, não 

destruir a reunião. 

Isso quer dizer que, além de ter que aceitar as insinuações e pretensões de 

Sócrates para aprender a responder, ainda terá que sustentar o discurso para uma 

resposta breve sua, para mostrar que aprendeu. E ainda uma última vingança de 

Sócrates seria ver Protágoras na posição em que está agora e encurralado dizer que vai 

embora e dar a chance de este permanecer e, assim, reforçar a vaidade e a pretensão de 

Protágoras de ganhar a qualquer custo, pois esse jamais abandonaria a contenda. O 

diálogo está completamente invertido. Esse fato é importante na medida em que 

Sócrates e Protágoras invertem os seus papéis e passam a atuar de modo inverso. 

Sócrates ainda propõe que a reunião seja dirigida por todos de comum acordo. 

Protágoras discorda completamente já que parece perder sua posição de superioridade 

no diálogo, mas diante dos argumentos é forçado a concordar. 

Seção 26 (338e6-340d4) 

Nesta seção Protágoras propõe a análise literária de um poema de Simônides 
para tentar aprofundar a discussão sobre a virtude: ia't &j içai. tat tà pb'trt(x 

ltEpi. 'tOt) (XiYtOl.) ltEp'1. &pEtTÇ, EtevflVEyl.LVoV & Ç icoíoi.v, em 

particular agora será a pergunta a respeito do mesmo, a respeito exatamente do que eu 

e tu discutíamos, sobre a virtude, e transportado para a poesia. 

A mudança de contexto onde se situa a interpretação, agora a esfera literária, faz 

parte da mudança de posição dos debatedores. A posição protagórica referia-se 
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anteriormente à explanação da virtude política e sua relação com a cultura. Protágoras 
agora assume uma posição crítica em relação ao poeta Simônides. 

Protágoras começa destacando que, para um homem, a parte mais importante da 
itai&x, educação, itepi. 't71cí5v &i.vóv F!ivot, é ser engenhoso a respeito das 

palavras, crct & 'coirto 'c i.it tcí5v irouitciv Xyóp.cva, e isso em relação às 

coisas que são ditas pelos poetas. Aqui se nota ainda o programa protagórico. 
Protágoras continua, e a partir daqui parece que se misturam elementos 

socráticos na análise do poema, já que os papéis estão trocados. Diz Protágoras: oov 'c 
vca oivtvat à tE bpOdç lrE otftca .tt1, ca búataOcu &eXeTtv 

te Mú pobevov Xóyov 60ívcu, ser capaz de compreender o que está feito 

corretamente e o que não; e saber discernir e, sendo interrogado, dar explicação. Note- 
se o uso dos verbos e expressões características do método dialético oDvivai., 

eitíataaOai. &cXeui , op8áç ireitoüi'cat i'zca c 	e X&yov 6oívat. 
Simônides diz para Escopas, filho do tirano tessálio Creonte: 

Ztpopii a' 

xv60 tyaOóv icv úaOoç yev8a cúeicóv 

EpOi.V 'CC Kat nocyt icaI V&O 'cc'cpó'ycovov, (tVED 

VOYOl) 'CE'tOy..LVOV. 

Nesta estrofe faltam cinco versos. 

Avtt'tpoc a' 

O&& toi. E41EXQ)Ç co' fltt'cáicei.ov VéIIEtcJJ. 

K(x't ,uot aopoi3 icap xo'càç et 	cvov aXeicàv pa' 'ecXóv eF.Lp..evai.. 

Oeàç dC V i.óvoç to 	ot yépaç &v6p0C 6 oiç XYtt pi 	1(aicàv 4I4.LEVcu, 

àv ?xv cuavoç 	ttopà icaOéX 
Hpácaç 'yp e3 irç vip ã'yaøóç, 
icaKóç 8 à icaicáç, icaï 
totntucXei'cov tpta'cot, toç 6è Oeoi. X65v 

Eirq6àç a' 

Ep.or/ 'eapKe 
bç &v irj icaicbç jj 

iu16 &yav itaXatvoç â8C6Ç bvatoXv &icav, 4iyç wip. 
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01) flV 'yo)Dá(Yoi.at 

01) yap yw Xóoioç 

'tci3v yàp XtO'twv 	pwv yevOXa 

flãvta tot icaXdc, toiot ccYp± gil gÉgIK'C(Xt. 

YET,p00,1 13 ' 
To1)veKev 01) ito' 'eyb 'có p.r ycvaOcu 61)va'cbv 

&f.tevoç KevEav 'Eç ólrpaK'tOV ëXit16a .Loipav c&í3voç f3cXw, 
iravtoIiov vOpwitov, e1)puc6ouç bot 1ap1àv vitE9ci Oovóç 
btert 1).t.uv &opwv ay'yeX&o. 

FI&vtaç 6 btotviju iai. 

%d)V bOtLÇ p&fl 

n6èv apóv vayicçx 6 01)8È Ooi. gây,01rZal. 

Protágoras começa com a estrofe a' e inicia sua análise com o verbo 
totcq.tat, saber, e o verbo ep%oLai., percorrer, respectivamente no presente 

do indicativo médio, e no subjuntivo aoristo. A pergunta é feita para Sócrates, para 

saber se Sócrates tem continuamente tomado conhecimento do canto, e a voz média 

indica o envolvimento com o sujeito pertinente a esse conhecimento ou, em caso 

negativo, ocorrerá o fato provável e pontual de Protágoras o percorrer. 
Sócrates também responde com o verbo t'tctcqLcu, confirmando o seu 

entendimento. Sócrates utiliza o particípio perfeito do verbo pXo., nXEióç, o que 

indica o aspecto acabado, no sentido de se ocupar, portanto, ocupado com esse canto. 

Vale frisar que, na seção 13, Protágoras havia se utilizado de um outro derivado do 
verbo tp.Xiaç, cuidado. 

Se é dessa forma, ltótepov, das duas uma, ov iaXç aot 
1rE1touOat iat bpecí3ç, f o1), parece feito de modo belo e de modo reto ou não? O 

infinitivo perfeito indica o envolvimento do sujeito com o ato acabado do belo e correto 

ou não. Sócrates responde que completamente feito de modo correto e belo. 
Protágoras continua a sua análise: 60iei & aOt KaXcç ireicotiaOa, 

vav'c'i.a Xy& a1)'tàç cc vi u5 b ton'tç, e parece feita a ti de modo belo se o poeta 

diz o contrário a si mesmo? Se Sócrates aceitar, aceitará que as antilogias são belas e 

corretas. Portanto Sócrates diz que não são belas se o poeta disse o contrário. Sócrates 

havia afirmado anteriormente que o poema é belo e correto e, portanto, o poeta não 

pode dizer coisas contrárias. 

Protágoras pede a Sócrates que examine de novo e ele diz que já examinou 
suficientemente. 
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Protágoras então retoma o poema e diz que Simônides diz em algum lugar: 
vp' xycxOàv tv &XaOwç yevTOat aXeiróv, EpO'tV 'CF, iccx'i. itOYi. Kat 

vów t'tpá.'ywvov, &vEu woyo'u toyp.vov, é difícil um homem vir a ser 

verdadeiramente bom, firme nas mãos, nos pés e no juízo, construído sem falha. 

A oração principal "é dificil um homem" é complementada por "vir a ser 

verdadeiramente bom", e, por aposição, "firme nas mãos, nos pés e no juízo". A 

segunda parte do período, "um homem, construído sem falha". 

A frase inteira "é dificil um homem vir a ser verdadeiramente bom, firme nas 

mãos, nos pés e no juízo, construído sem falha". Note-se o uso do infinitivo aoristo 

médio do verbo y'i.yvo.tcu, indicando a idéia absoluta, pura, do ato verbal e 

envolvimento com o sujeito, e tc'coyp.vov, particípio perfeito médio do verbo tew, 
indicando tempo acabado e envolvimento com o sujeito. XaXeitóv, neutro, está ligado 

a yevOai,, verbo no infinitivo cujo sujeito é êApec, que também se liga ao 

particípio YyJ.Lvov. 

AXaOé,wç, como it'ipprx, é modificador do infinitivo yEvOat e está 
ligado através da partícula tèv com &'yaOóv Note-se que o homem é sujeito da frase 

onde está presente a idéia absoluta, assim como a do particípio, com aspecto de tempo 

acabado. Para Chantraine, &v1p, depois de Homero, designa o homem por oposição à 

mulher, mas às vezes por oposição aos deuses. 

Protágoras diz que o homem é a medida das coisas. No entanto, como absoluto, 

o bem não pode tornar-se, ele já é, e assim também o homem construído sem falha não 

pode vir a ser verdadeiramente, por isso, aXeiróv, para Chantraine, tem o sentido de 

perigoso, pois um homem construído sem falha, representa um ser absoluto, ou alguém 

que se considera como tal. Protágoras mostra a incompatibilidade do homem com 

formas absolutas, modelares, desligadas dele mesmo. Portanto, o homem não pode ser, 

mas somente vir a ser. O contrário seria confundir o homem com um ser divino. É a 

apologia da diferença. Portanto, para Protágoras ser é tomar-se. O homem não tem 

acesso a modelos desligados do próprio homem, mas somente ao seu exercício, cuidado, 

ensinamento e punição. 

Protágoras segue o poema na sua antístrofe a' que diz: o& j.to ecXwç 
tà Urttáieov vc'tat içavtot aooi itap cxo'tàç tp evov XcxXewv 

4á.t' aeXàv p}i.cva1., para mim não está apropriado o canto de Pítaco, embora 

dito da parte de um sábio: "É d1fícil, disse, ser bom ". 

Protágoras utilizando o verbo 'evvow, verbo ligado à mente e usado com 

freqüência pelos dialéticos, pergunta a Sócrates se esse verso diz a mesma coisa que o 

outro verso. 
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Sócrates responde que sim. Protágoras então pergunta se há concordância desse 

verso com o primeiro. E Sócrates responde como Protágoras, segundo formas 
relativistas, xxuiEtat 4LOt'yE, para mim pelo menos aparece. 

Sócrates, então, pergunta a Protágoras se para ele não apareceria. E Protágoras 

responde que não poderia aparecer, já que Simônides teria afirmado na primeira estrofe 

que é dificil um homem vir a ser verdadeiramente bom e na segunda teria censurado a 

Pítaco por dizer que é dificil ser bom. Portanto, para Protágoras vir a ser é ser e haveria 

contradição de Simônides ao afirmar que ser bom é dificil e depois afirmar que não 

seria correto dizer ser bom é dificil. Portanto, ou errou na primeira proposta que é o 

mesmo vir a ser e ser e é dificil, ou errou na segunda que o ser é dificil. Portanto, 

também Sócrates aceitando a argumentação de Simônides estaria cometendo erro. 

A cena tem conteúdo dramático pois há manifestação do público em favor de 

Protágoras e Sócrates diz, na figura do narrador, que se sentiu como se fosse atingido 

por um soco, ter mergulhado nas trevas e sentido vertigens. 

Sócrates, então, cita a luada, canto XXI, 308-309, em que Escamandro, filho de 

Heitor, invoca o seu irmão Simoente para que juntos contenham a ira de Aquiles. Aqui 

Sócrates invoca Pródico para que juntos detenham a força de Protágoras e ele não 

destrua de modo radical Simônides. 

Sócrates diz que Pródico sabe distinguir a diferença entre querer e desejar, 

exemplo que Sócrates vai desenvolver em 341b, então também poderá mostrar que 

Simônides não diz coisas contrárias. Pródico não é irmão de Sócrates mas como 

Sócrates desempenha também o papel de sofista, pede a Pródico que invoque sua 
LOOcRKfjÇ. 

Pródico, atendendo ao pedido de Sócrates, descarta que vir a ser e ser sejam a 

mesma coisa, mas cada coisa uma coisa. Existe uma certa semelhança entre essa 

argumentação e a argumentação de que na unidade cada uma é cada uma, defendida por 

Protágoras. Então, para provar a diferença entre vir a ser e ser Sócrates cita Hesiodo: 

Triv iév 'rot a1&tfl'ta ica ' K 	 iXa66v eyttv UÉaOat 
nt&wç X'ui gw b66ç, p.dXa 6 yyOt vcúe. 

Tfjç 6 petíjç t8pcítc Oeoi. 7tpo1rdpoOEv É011 -KaV 
 

Oãvctot i.cupoç 6c icc'.i. ôpOoç ojioç 'eç atrtiv 

içx tpiç 'cà icpd3tov 'E1ttv 8 EÇ cicpov 'uflta, 

i&n &i Éneum itXet, XaXmÍ1 iccp oíaa. 

É fácil escolher a miséria também em abundância; o caminho por um lado é plano e 

por outro reside perto. E diante da virtude os deuses imortais puseram suor; e longa e 
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íngreme uma vereda até ela, de início áspera; depois que tu atinges o topo, ela é fácil a 

seguir ser, sendo exatamente dficil. 

Sócrates altera o original acima. Diz Sócrates citando Hesiodo: 

Tfiç yp ptijç '4urpo8cv toi.ç Oeoç 'ipí3tcx Oeivcu• &cav 6e 'cç aixcfjç 
etç KOV 'nrltcu, r1t&T1v f'ptEt'cc 7tXetv, aXeir#v itep oiav, 
éjc'cficyøai. 

Pois diante da virtude os deuses puseram o suor, e quando alguém chega ao cume, ela 

é fácil a seguir ser, sendo exatamente dficil de adquirir. 

Afirmar que a passagem de Sócrates corresponde ao sentido da primeira não 

pode ser levado em conta. Apesar da mudança da época, onde a língua se altera, na 
primeira passagem Hesíodo utiliza o aoristo do verbo 't.&rUn, enquanto na segunda 

Sócrates utiliza o infinitivo aoristo. A palavra imortais referente a deuses desapareceu, 
enquanto Hesíodo utiliza itpoidpotOev, Sócrates utiliza utpocYeEv. A segunda frase 

do original desapareceu, .tdapoç Sè bpOi.oç o'í.toç ç ai.'tv imi, tprç tó 

itpdrtov, Enquanto a terceira foi modificada, 'e1tTv 6 tç cicpov '.icrytat, para &tav 

&' 'tç cdrcíjç ç 6ipov u1yca, e na última foi acrescentado o verbo toat, 

no perfeito com sentido de ato acabado. 

Sócrates quer, a partir de um outro contexto, mostrar que Simônides não se 
contradiz e tenta forçar uma explicação isolando 'prli&flv 6flltErta ir€Xgu, das frases 

a seguir; por esse motivo ele acrescenta o verbo K'réoI.Lcx1, que no original não existe. 

Na verdade, a frase não se isola da seguinte, a seguir ela é fácil ser sendo dificil. O 

adquirir caracteriza aí uma separação, pois, quando se chega ao cume, a seguir a virtude 

é fácil de adquirir, adquirir o ser e é dificil de adquirir sendo virtude o vir a ser. Portanto 

ser e vir a ser não são iguais. 

Seção 27 (340d5-342a5) 

Protágoras diz a Sócrates que ele cometeu um erro maior do que aquilo que 

tentou restaurar. Protágoras percebe o erro da afirmação socrática, pois a afirmação teria 

como conseqüência que adquirir a virtude, o ser, fosse inferior ao outro motivo, o de vir 

a ser. Na verdade, diz Protágoras, adquirir é de todas as coisas a mais dificil. 

Sócrates então faz outra tentativa e assume seu papel de sofista. Afirma que a 

sabedoria de Pródico vem da de Simônides ou talvez de mais antiga, e a caracteriza 
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como oa 8cía 	algo divina. A estratégia de Sócrates é conduzir Pródico para 
que justifique suas afirmações. 

É interessante que Sócrates chame Pródico de &i.voí, engenhoso, com caráter 
de elogio, e a seguir comece um argumento que diz que Protágoras é oàç icxt 
5F-1.vóç c'ttv àvip, homem sábio e perigoso. Dizendo isto Sócrates então retoma a 
censura de Pródico para ele mesmo que questiona: obK c 	óvotai. 'tryaOà &vd 
icaXõ5v, tà yàp &ivóv, 	Kalcóv y'civ, se não tenho vergonha chamando 

coisas boas coisas perigosas, pois a coisa perigosa, diz ele, é ruim. 

Sócrates é muito irônico pois quer dizer que, para os sofistas, as coisas ruins 
seriam as coisas boas. A associação é direta, &wÓç é coisa ruim para ele, mas os 

sofistas dizem que é um elogio, por isso elogia Pródico no início do argumento. 

Sócrates então argumenta que talvez os habitantes de Ceos e Simônides 

entendam da mesma forma a coisa má e os sofistas e Protágoras de modo diferente. 

Sócrates então pergunta a Pródico o que é a coisa dificil. E Pródico responde 

sem titubear que é coisa má. Então Sócrates, se aproveitando, diz que talvez Simônides 

censurasse a Pítaco porque ele dizia que "é dificil ser bom" com o sentido de "é mau ser 

bom", e Pródico ainda reafirma que isto aconteceria porque Simônides repreenderia 

Pítaco por ser Lésbio e criado no modo de falar bárbaro e não saber distinguir 

corretamente os nomes. A contradição entre Pródico e Protágoras plantada por Sócrates 
está estabelecida. 

Protágoras nega tal afirmação e afirma que "é dificil" não significa "é mau", mas 

"o que não é fácil e que vem através de muitas coisas que se fazem". Sócrates afirma 
também pensar assim e que Pródico sabe disso, xXXà iic'i.etv iat aoi 60içeiv 

t o'ïoç 't' EY aEt t 	circo ?óyq j3oOíjv, mas ele brinca e 

parece te pôr aprova, se tu serás capaz de trazer socorro a teu próprio discurso. 

Aqui Sócrates parece estar querendo mostrar que a sofistica são apenas jogos 

sem sentido, que se contradizem entre si e criam grandes confusões, e nem sempre são 

capazes de sair delas. E o método que escolheu para mostrar isso é sendo sofista. 

E continua mostrando que não está correto o argumento que ele anteriormente 

usou. E dessa forma tenta descaracterizar a própria forma de argumentação sofistica que 

ele mesmo havia usado E faz isso com a seguinte citação que segue o verso de 
Simônides: 

8e0, ç êCV l .LÓVOÇ toi 	ypaç. 

Somente uma divindade teria esse privilégio. 

Pois seria um absurdo somente uma divindade ter o privilégio de ser e isto 
significar "é mau ser bom". Na continuação, Sócrates diz que tem uma prova, Jtep't 
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bicív, a respeito das palavras, que tinha sido objeto por parte de Protágoras no início 

da seção 26, quando ele disse, +yyoíta, EdKpatEç, 'Eyco itai.Seaç 

tyutov tpoç É 1vat tepi 'E1t6v &u.'àv Fávat, eu julgo, Sócrates, que para um 

homem a parte mais importante da educação é ser engenhoso a respeito de palavras. 

Seção 28 (342a6-343c6) 

Esta seção tem interessantes e importantes colocações de Sócrates ao contrário 

do que dizem a maioria dos autores e intérpretes. Num discurso bastante longo Sócrates 

com ironia diz que os sofistas têm uma filosofia muito mais antiga e muito maior em 

Creta e na Lacedemônia e que lá estão os muitíssimos sofistas da terra. 

Certamente de lá não vem Protágoras, nem este tem qualquer relação com essas 

regiões. Como já disse o próprio Protágoras, os sofistas enganam por medo de serem 

reconhecidos e sofrerem punições pela inveja de outrem. Protágoras também diz que é 

no ser engenhoso com as palavras que está o objetivo dos sofistas. 

Sócrates diz que eles se apresentam como ignorantes, a fim de que não se torne 

evidente que em sabedoria sobrepujam os gregos, mas, ao contrário de Protágoras, diz 

que não por medo da inveja, mas sim por medo de que os outros se exercitem na 

sabedoria, ou seja, por medo de terem mais pessoas pensando como eles e estas os 

sobrepujem. Então esses sofistas se mostram competentes na luta e na coragem mas não 

na sabedoria. Ou seja, os lacedemônios seriam guerreiros apenas para não mostrar sua 

sabedoria. 

Protágoras já havia dito anteriormente, na seção 12, que a arte política incorpora 

a arte bélica e não o contrário. Sócrates continua dizendo que na Lacedemônia os 

sofistas dessa maneira completaram o ato de enganar, pois seus imitadores também são 

enganados por essa manobra e pensam que através do corte nas orelhas e por portar 

mantos curtos e enrolar-se em correias estão dominando os gregos, e imitam o disfarce 

dos seus mestres como se isso fosse a verdade. Pelo método irônico, Sócrates diz que o 

que na verdade faz com que eles sejam superiores aos gregos é a sabedoria, mas essa, 

por medo, eles não mostram. 

Sócrates diz também que os cidadãos freqüentam os sofistas secretamente e, 

quando querem freqüentar sem restrição os sofistas, expulsam para o estrangeiro os que 

imitam os lacedemônios e qualquer outro estrangeiro que resida no país, e assim passam 

inadvertidos visitando os sofistas. E proíbem os jovens de sair da cidade para não 

desaprenderem o que eles ensinam. Diz também que há homens e mulheres que se 

orgulham da educação, e que eles são muito bem educados em relação à filosofia e aos 

discursos. Sócrates caracteriza a forma dos discursos sofisticos como a figura de um 
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atirador hábil, que lança predicados curtos e concisos. Cita como exemplo os sete 

sábios, Tales de Mileto, Pítaco de Mitilene, Bías de Priene, Sólon, Cleóbulo de Lindos, 

Míson de Quene e Quílon da Lacedemônia. Sócrates diz que estes ofereceram ditos 

curtos como "conhece-te a ti mesmo" e "Nada em demasia", que todos entoam. 
Então, diz Sócrates: t6õ &i ve1'o 'tcxi?rta X'yw, por causa do que eu digo 

estas coisas? &tt o'toç b 'tpóicoç v 'có3v taXcuó5v tg 000aç, 
I3paoy'ia 'tç Aa%winKrj, por que esse era o modo da filosofia dos antigos, uma 

brevidade lacônica. 

O tema da luta que os lacedemônios e cretenses utilizam para disfarçar a 
sabedoria é de uma brevidade lacônica. Diz então Sócrates que Simônides, i.Xó'ti.toç 
dv brt sendo amante da honra sobre a sabedoria, tomou o dito de Pítaco, "é 

dificil ser bom", que tem boa reputação, como um lutador de profissão, a fim de 

sobrepujá-lo para obter boa reputação também. E continua dizendo que contra esse dito 

e por causa desse, o objetivo de Simônides maquinando com isso é diminuí-lo. 

Num artigo intitulado "Origem histórica da ocupação filosófica", o filósofo 

Ortega y Gasset comenta a passagem descrevendo o contexto em que ela está situada. 

Ortega inicia o comentário mostrando o que significa o dito de Tales de Mileto, tudo 
está cheio de deuses. Diz o filósofo espanhol que não é possível que Tales empregue a 

palavra deuses no sentido direto e normal, que é o da tradição religiosa, mas sim num 

sentido oblíquo e novo.' 8  

Ortega passa a explicar qual é o sentido oblíquo e novo. Diz o filósofo que é o 

da democratização e universalização do divino e evidentemente, que os deuses deixem 

de ser o excepcional e extraordinário para converter-se no ubíquo e trivial...'9  A seguir 

ele passa a distinguir o que significa a transformação dos deuses em causas e a 

significação de causa em um teorema geométrico de Kant. 

A de Kant não se endereça a nenhum homem determinado, mas sim ao homem 

em geral. Tales, ao contrário, tem um aspecto de diálogo. Retifica, corrige, uma opinião 
pré-existente, precisamente a 'opinião pública' ou a && comum, segundo a qual 

somente em alguns fenômenos privilegiados residem deuses. Pela forma de sua 

enunciação a frase de Tales pertence ao estilo dos apotegmas dos Sete Sábios. Estes 

dialogavam com a opinião pública ou com outros sábios. XaÂe,róz' éuOÂóv 
Êp1ueat, diz Pítaco, e Sólon re.sponde: XaÂ&irá 'Vá KcXÂá 2°  

A seguir Ortega passa a comentar o artigo de Bruno Snell "A fé nos deuses 
olímpicos" e o cita: Der Gedanke, die Gôtter k?.innten vielleicht nicht existieren, hat 

überhaupt erst um die Mitte des 5. Jahrhunderts geãussert werden k.innen, o 

18  ORTEGA y GASSET. Origen YEpílogo de la Filosofia. Madrid: Alianza Editorial, 1981. p. 103. 
19  Idem, ibidem.p. 104 
20  Idem, ibidem. p. 104. 
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pensamento que os deuses possam não existir, poderá ter se expressado de modo geral 

no meio do século quinto 21  Ortega comentando Snell diz que está implícito nessa 

citação que o ateísmo havia progredido, estendido e agudizado entre os gregos. Segundo 

Snell, Protágoras é o primeiro que de uma maneira expressa nega a existência dos 

deuses. Na verdade, Protágoras diz somente que não se pode saber se há ou não 

deuses, nem quais são suas formas... O deus que aparece no extremo de um raciocínio 

não é, claro está, um princ1pio da religião, mas sim um princz'pio teórico. 22  

Segundo Ortega, não parece duvidoso que a essa livre escolha de princípios se 

dê o nome de filosofia e que esta pressuponha uma etapa de ateísmo. Ortega passa a 

justificar o seu ponto de vista citando Cícero, Plutarco, Aristóteles e, por fim, Platão. 

Citando Burnet, Ortega mostra como a mudança de terminologia da palavra deus foi 

causa de reação violenta contra eles produzida pela opinião pública ateniense23 . 

Ortega então passa a mostrar como nos filósofos jônicos já estava presente essa 

transformação e qual é a diferença para seus sucessores que fundaram a filosofia, 

Heráclito, Parmênides, Xenófanes. Importa notar a diferença radical de estilo entre os 

pensadores jônicos e os pensadores que fundaram a filosofia, aqueles expõem 

tranqüilamente suas opiniões ao passo que estes se revoltam iracundos contra o vulgo e 

enchem de insultos nominativa ou genericamente seus predecessores. 24  

E segue, daqui a consciência que Heráclito e Parmênides tinham que pensar 
diante e contra a sua opinião era freqüentemente ,rapa86a. Paralelamente 

A mós, o primeiro "pensador" hebreu, que é contemporâneo de Tales, nos fará constar 

que ao ser constituído por Deus em sua profissão, Deus impõe a ele esse cargo, 

profetiza contra meu povo. Todo profeta é profeta contra e o mesmo todo "pensador"25  

Depois de fazer uma análise da origem do filósofo do século V e quais suas 

funções específicas, Ortega passa a descrever qual foi o contexto da reação contra ele: 

Esta nova e dflcil situação pública do 'pensador' é a que deu origem ao nome 

filosofia' que é tão estranho, tão imediato e tão pouco expressivo. Pois é interessante 

observar como aceleradamente os 'pensadores' começaram a preocupar-se como 

deviam chamar-se a si mesmos e a sua ocupação. Platão nos apresenta Protágoras 

tratando desse assunto no espaço de uma página e meia. Vemos ali que a palavra 

sofista era antiga e valia para poetas, músicos, adivinhos, mas tendo caído em 

descrédito e excitando a hostilidade das gentes, se procurava evitá-la e se substituía 

por outras. Platão quer fazer-nos crer que isto vale para o nome 'sofista', entendido 

como ele o entendia, mas que para as gentes signfi cava o con unto confuso de todos os 

21 Idem, ibidem. p. 105. 
22 Idem, ibidem, p.105. 
23 Idem, ibidern. p.lO7. 
"4 - . Idem, ibidem, p.108. 
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que expunham as novas opiniões. O importante para nós é que Piatão nos descreve 

aqui a situação do 'pensador 'perante a opinião pública como sendo perigosa25 . 

E continua: é curioso que nunca nesta primeira etapa do 'pensamento' se desse 
o nome de ooØoí aos que praticavam, nem eles a si mesmos o atribuíssem. A palavra 

era antiquissima. Tem seu exato correspondente em latim, sapiens, e sua matriz indo-

européia. Nos povos mais primitivos existem expressões homólogas para designar o 

que talvez tenha sido a magistratura mais antiga na humanidade: o homem, geralmente 

um ancião, encarregado de provar alimentos para discriminar quais eram sãos e quais 

eram daninhos para a tribo, portanto ele que degustava sobretudo as plantas, e tinha se 

adestrado em distinguir sabores, sapores. As plantas tem sabor, sapor, graças a seu 

suco em germânico Salt -, são elas sapientes. Do objeto passa o vocábulo ao 
sujeito 'entendido em sabores' - o sapiens, o aoØáç. Esse deve ser o significado 

original de Sisyphos. Mas esse significado se estendeu a todas as dimensões da vida 

humana, entre elas a todas as técnicas, mas sempre se referindo a um tipo de saber que 

não era o teórico, ainda inexistente. O 'entendido' sabe certas coisas, não porque tenha 

idéias gerais (teoria) sobre elas, mas sim porque vive no trato constante e concreto com 

elas, as tem presentes por sua vez em sua individualidade e em uma imensa variedade e 

casuística. Assim o 'entendido' em porcelanas ou em 'antigüidades'. É um saber 

empírico e apenas transmissível. Agora, de todas essas coisas em que cabe ser 

entendido, a principal é a vida humana mesma, tanto pessoal como coletiva. O 

conteúdo desse saber sobre a estrutura da vida humana e suas vicissitudes se chama 

'sapiência' e é a que encontramos na 'literatura sapiencial'. Daqui que a velha palavra 
aoØáç cobrasse de imediato um sentido mais preciso ao qualificar os Sete Sábios, que 

foram todos homens de Estado. O maior exemplo do que era sua sabedoria são as 

Elegias de Sólon. Compare-se o que estas nos dão com os fragmentos dos :fisiólogos' 

ou dos proto-filósofos Parmênides e Heráclito. Sólon se ocupa somente da vida humana 

e não teoriza. Sua doutrina das sete idades resume experiência vital. 

A idéia dos Sete Sábios, seus ditos e sua obra adquirirão na Grécia tão enorme 
popularidade que o nome aoØóç ficou inabilitado para designar aos novos 

pensadores. Teve-se que ensaiar outra palavra mais recente, menos prestigiosa e de 
sentido mais modesto: uooi'vi. 

. Iden ibidem. pp.l14-l5. 
26 Idem. ibidem. pp. 115-116. 
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Seção 29 (343c7-344b5) 

Todo longo discurso de Sócrates, na seção anterior, tem por intenção mostrar 

que Simônides estaria disputando com Pítaco. Esta seção tem por finalidade confirmar 

isso no texto de Simônides. O que está em discussão é o primeiro verso de Simônides. 

àvç$ yaOàv pv tXx9oç yevaOat XcLXelróv 

xepcYív te icã itoot iça'i. v&o te'tpãywlJol.', wei ijf&yoo tc'cuy.Lvov. 

O que está em jogo, em primeiro lugar, é a posição da partícula l têv, e Sócrates 

afirma que colocá-la no final, depois do verso inicial, seria loucura. O que Sócrates está 

tentando provar é que a partícula p..èv indica que os dois já vinham discutindo antes e 

colocá-la depois do primeiro verso seria descaracterizar isso. Sócrates enfatiza que o 

discurso de Simônides não tem função sozinho, e, portanto, oi)& itpàç eva X&yov 

c('tvEtat c3XfOcu, pois isso nem parece estar inserido para hum discurso. 

A posição da partícula p..èv no primeiro verso só seria justificável se 

entendêssemos que Simônides estaria disputando com Pítaco. Pítaco diria que é difícil 

ser bom e Simônides - falando em desacordo - diria que não, como réplica. Mas 

"sem dúvida" vir a ser homem bom é difícil de modo verdadeiro. Sócrates caracteriza 
Simônides como não sendo EíTerç, o costume de ser habitual, daí a justificação para a 

construção que quer provar. 

Em segundo lugar, Sócrates, na sua justificação, cometeu uma arbitrariedade 

deslocando o advérbio XaOwç que recai sobre 'yev8ca, mas se liga a xya9óv 

para o final da frase, se conectando, dessa maneira, com aXeitóv, a verdade não teria 

significado como alguns bons de verdade e outros não, mas sim é dificil de verdade. 

Assim, na verdade, Sócrates torce o sentido do verso que ficaria desta forma: Pítaco 

afirma que é difícil ser bom e Simônides responde que não dizes a verdade. Pois não 

ser, "mas sem dúvida" vir a ser "homem bom, sólido com as mãos e pés e mente 

construído sem falha, é dificil verdadeiramente". 
A partícula p..ev é na verdade pospositiva e isola e restringe a palavra anterior, ligando-a 

ao que se segue. Portanto funciona como uma verdadeira pontuação oral e na verdade 

tira o significado do contexto. No texto de Simônides ela enfatiza o verdadeiramente em 

função do bom. A distorção socrática tem por meta justamente a eliminação da ligação 

entre ya9óv e &XcOwç. Na verdade, Sócrates descarta o "bom verdadeiro" ou o 

"falso" para ficar com o "bom geral", o "bom verdadeiro", pois o "bom verdadeiro" é 

sempre o "bom geral". 
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Seção 30( 344b6-345c5) 

Nesta seção Sócrates continua num monólogo, discursando pela boca de 

Simônides disputando com Pítaco. O foco da discussão que é sem dúvida vir a ser 

homem bom verdadeiramente e ser homem bom, se altera para: vir a ser "sem dúvida" 

homem bom é dificil verdadeiramente por algum tempo, mas permanecer nesse estado é 

impossível. Pois o permanecer seria privilégio dos deuses. Dois planos se colocam aqui: 

o plano de Simônides e o de Pitaco. O de que é dificil vir a ser homem bom é dificil 

verdadeiramente por algum tempo e o do privilégio dos deuses. 
A seqüência da antístrofe a' mostra como Sócrates vai entender esses dois 

planos na tentativa de encontrar a virtude. 

év6pa 6 oi.x kau 	iccxóv ep.pva, 

e não é possível não ser mau um homem. 

ôv àv ágilyavoç uopà aOX'. 

que um concurso da circunstância irresistível derrubar. 

O homem leigo, 1.8tfrtTç é o homem mau. Este está ?xet iaOfpEta, sempre 

derrubado. O verbo KaOcapo, no perfeito indicativo médio, tem aspecto de tempo 

acabado. Não pode ser esse que o concurso irresistível derruba. Pois esse jaz deitado. 

Mas abateria o que estivesse de pé, de modo a deixá-lo deitado. O termo usado por 

Sócrates para denominar o habilidoso é c&jifavoç por oposição a cqflavoÇ, sem 

habilidade. Só o primeiro pode ser derrubado pelo concurso irresistível; Assim um 

camponês, um médico e um piloto seriam derrubados. Tc p.v yàp F-a0x63 ÉyXCOPP-t 

aiç yevaOat, pois ao bom cabe vir a ser mau. 

Sócrates cita um poeta desconhecido: 

A1rtp ávilp &'yaøàç toc tv iaicôç, XXote 6 o8?óç 

Entretanto um homem de bem ora é mau, e uma outra vez é bravo. 

Sócrates associa ao mau sempre ser mau de modo que o habilidoso, sábio e bom, 
se vier a ser derrubado, não poderá não ser mau. Por isso a conclusão de que tó 6 

ctv yEveaOcu. 	aXitóv, &va'tàv 8É[8Xóv], j..tvat & á&(.vatov, é 

dfíciI vir a ser, mas possível, mas ser é impossível. 

Isso se justifica na antístrofe a' 
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itpccç p.w yp e13 itç vip 'yaOóç, 

pois tendo agido bem todo homem é bom 
KaKÓÇ 6 Et lcaKcoç. 

mas é mau se agiu mal. 

A diferença é marcante entre o particípio aoristo do verbo tpd'ttw, que confere 

um aspecto de tempo relativo, e o aoristo do mesmo verbo, que confere tempo absoluto. 

Sócrates diz que a diferença entre o que é sempre mau e leigo e o que é bom está 
em que este tem a ic.ertç, o entendimento, e conseqüentemente a boa ação que faz 

um homem bom. Novamente está implicado o verbo tavOóvw, aprender, de raiz 
tav't-. O sufixo rnç, indica o ato verbal, no caso aqui de aprender. 

Então o que subsiste primeiro é o que aprendeu. Depois este pode vir a ser bom e 

depois vir a ser mau, ou por fadiga, ou pelo tempo, ou por doença, ou por um acidente 

qualquer. Mas o leigo não pode ser nada porque não aprendeu nada. A conclusão então 
é que a única ação má ét'ciuç 'tepiieijvca., ser privado de ciência. 

O final da antístrofe (x' 

t0&)7t7XEic0v âPuycot, 'tO)Ç & eEOt tXUXYi.V. 

os que na maioria são os melhores, estes que as divindades amam 
sendo 'tó+e 	Xi'tov < 'toi»wtXeia'cov. 

Sócrates cita a passagem como sendo ict itXitov & KCCI ptOtOL F tCYtV 

o{ç âv ck 8eoï Xó'xtv, e sobretudo são também melhores os que no caso as 

divindades amam. 

Há algumas diferenças de interpretação do poema original de Simônides para a 

interpretação socrática. No poema existe artigo como em uma expressão adverbial, na 
maioria, já na interpretação socrática não há artigo. A partícula KOL na interpretação 

confere uma significação de adição, enquanto no poema não existe tal adição. Por isso, 
Sócrates utiliza a partícula âv, no caso. Sócrates tenta mostrar, mais uma vez, uma 

disputa entre Simônides e Pítaco, por isso, ele estabelece essas adições. Os melhores são 

aqueles que passam mais tempo sem modificações e por isso estão mais próximos dos 

deuses. 

Seção 31 (344c5-347 3) 

Esta seção começa com o início da estofe 13 ' 
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tObVEKEV O) ito 'eyd tà .t'r yeveaOat &uvcrtóv 

Por isso nunca eu buscando o não vir a ser possível 

&tflIevoç KEVEdIV Ç icpaitov e?it'i.6a .toi.pav 

eu lançarei em direção a uma esperança inútil parte 

t63voç I3a?w, iravdq.iwi..ov àv8pwicov, 

vazia da vida, irrepreensível homem, quantos 

ei.pDe60iç bao Kapitóv cive80C %Oovóç 

ofruto da vasta terra depois louvamos 

7tEt i4ttV Ei)p0'V L1EayyEXO) 

tendo encontrado eu vos comunicarei. 

Essa estrofe é dita contra Pítaco e, em consonância com a estrofe a', "ser" é 

caracterizado como o impossível, como esperança inútil, como parte vazia da vida, 

como o homem sem defeito, e, portanto, uma apologia do vir a ser possível. O verso 

final é uma brincadeira em contraposição às promessas do ser. 

A estrofe J3' segue: 

icv'taç 6 'Evaí.vrfl.0 icai. 

E a todos eu louvo e amo 

b'ti.ç p811  

de bom grado o que 

jn&v upóv ?xvayiq 6 o& Ogoi. 

nada faça ignominioso; e com a necessidade nem as divindades lutam. 

Sócrates interpreta o poema não admitindo que 'E1bv, de bom grado, esteja 

ligado a battç Éo8 ,n pr&v ctaxpóv,  o que nada faça de ignominioso, mas sim a 

e Xco, eu louvo e amo. Portanto, eu louvo e amo de bom grado o que 

nada faça de ignominioso. Essa interpretação arbitrária segue a interpretação arbitrária 

socrática do primeiro verso, em que Sócrates desloca o advérbio Xa'tcoç e dá uma 

significação torcida para a partícula p.v. Assim as arbitrariedades que Sócrates comete 

na primeira interpretação demonstram que ele não admite que exista um bem verdadeiro 

e um falso, mas somente um bem. E, assim, na seqüência da interpretação, Sócrates não 

admite que haja alguém que cometa um mal voluntariamente, mas involuntariamente, 

1ovteç, pois a vontade é o bem. 

Diz Sócrates apoiado na interpretação: &n t..tvtcç di tc 	i.a%pc K&L 'Cà 

iaic& ltOtO v'CEÇ ci1ÇOVCEÇ ltOl.O ai., que todos os que fazeni coisas ignóbeis e nzás, 

fazem contra a vontade. E que os homens belos e bons devem dissimular e se obrigam a 

65 



louvar se têm ressentimento por terem sido injustiçados em relação à pátria e aos pais, 

pois esta injustiça é involuntária. 

Sócrates mostra que há maldade inevitável e que não faz parte da vontade, e o 

não dissimular e o não louvar apenas acrescenta mais maldade voluntária a essa 

involuntária. Portanto os tiranos não fazem o mal voluntariamente mas o fazem porque 

é inevitável, destino. Estaria justificada aqui também a atitude de Simônides, que louva 

os tiranos não voluntariamente mas de modo forçado, i*ccà p,wv'irç 	cto iccà 

citóç i  'tpavvov f &XXov ttv tó5v totoíïcwv 	cuvriatn iccA 

yKw.Luoat oby, ic(í)v, que também Simônides, até ele pensou louvar e celebrar ou 

um tirano ou algum outro da mesma qualidade não de bom grado mas forçado. E que o 

contrário dos homens belos e bons, os homens ruins, exibem e acusam o mal com se ele 

fosse voluntário, tanto dos pais como da pátria, para que não sejam acusados de 

negligência para com estes. 

À inevitabilidade do mal, que é involuntária, estaria associada também a 

possibilidade do vir a ser, aquele que aprende e a da vontade, o ser. Só aquele que 

aprende pode ser sábio. Mas aquele que não aprende é definitivamente mau e resulta do 

não saber, pois está ligado ao destino. Portanto aquele que é sábio sabe que o mal é 

inevitável, ivóyiq 6' oi6è OEot tdovtat, e com a necessidade nem dívindades 

lutam, e trata de louvar e dissimular para não acrescentar mais maldade para o 

inevitável, ou seja, trata de não fazer nenhuma maldade voluntária. 

A impossibilidade de ensinar a virtude política se baseia na impossibilidade de 

ter acesso a esse nível que não é voluntário, pois este não é ensinável. A vontade é o 

bem, mas ela só atinge àquele que aprendeu, pois o que não aprendeu, o leigo, é o 

destino, o involuntário e sempre o mal. A unidade da virtude se baseia na associação da 

vontade com a justiça e a piedade, e se mostra com isso una. 

Protágoras, no entanto, afirma que a piedade é injusta, e que a justiça é 

impiedosa, e, portanto, a vontade é má. E se ela é má, ela pode ser corrigível, quer dizer, 

é ensinável através do exercício, da punição e do cuidado. Sócrates conecta com 

perfeição a relatividade do bem de Protágoras como unidade do justo e injusto com o 

saber que é a caracterização do bem da vontade. 

Sócrates conecta com perfeição a relatividade do bem de Protágoras com o saber 

que é a caracterização do bem da vontade. O epodo do verso de Simônides é usado por 

Sócrates para essa reafirmação. 

apKei bç âV 	iaicóç fl 
Pelo menos, a mim é suficiente que um homem não 

in18 &yav icXaivoç &ôç ! bvc1utoXtv 

seja mau nem completamente incapaz de se defender, pelo menos 
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&KaV, )y1iç iflp O{) .UV 'Eyci icoaouxt 

conhecedor da justiça util à cidade, homem saudável, 

oiycp iLt ct?óp.cotoç 

a ele não criticarei pois não sou amigo da crítica 
tcv yp fiXtø'ixov  tpcov yevO?c 

pois dos tolos é infinita a descendência. 

Aqui se mostra o conhecedor da justiça útil à cidade, que não é completamente 

incapaz de se defender, nem é mau, pois depende do involuntário, mas tem a vontade, 

que é o bem. A parte final justifica tais afirmativas, pois a crítica nesse sentido seria 

uma repreensão tola, que teria por função reparar o que é irreparável. A parte final 

também é forte, pois quem faz tal coisa, a crítica, faz parte da geração dos tolos, geração 

infinita. 

O verso final é analisado separadamente: 

itdvtcx 'tot icúá., 	câcYpà tr J.LtuçtaL 

todas as coisas são belas, e as estas as ignominiosas não estão misturadas. 

A vontade é bela e ao destino involuntário não se mistura. Para justificar essa 

afirmação, Sócrates recorre à estrofe 3'. Ele não busca um itaváj.twi.ov xv8pbicov, 

um homem irrepreensível, mas um ponto médio, que não é o permanente nem o 

involuntário, mas a integração dos dois, X?d p.oi. cpii, 6v fl gia0Ç cxï 

pi&v icaicàv icoi.f1, bç yc.b 7tó..vtaç Xw icai. cv11jn, é me suficiente se ele 

for comedido e que não faça nenhum mal de modo que eu ame e louve a todos. Portanto 

a atitude do bem é a atitude do ponto médio que não se mistura à ignominia, pois tem o 

saber. A repreensão socrática não se contradiz com o seu próprio discurso contra a 

repreensão, pois, segundo Sócrates, Simônides repreende a Pítaco pois ele diz uma 

grave mentira e parece dizer a verdade, o que justificaria a repreensão. 

Seção 32 (347a4-348c5) 

Esta seção marca alguns fatos curiosos. Parece ser uma passagem de cena, em 

que a próxima ainda não está totalmente preparada e necessita-se de ffilego. 

Hípias faz um elogio a Sócrates pela sua interpretação do poema, mas diz que tem algo 

para falar e que é importante. Alcibíades responde dizendo que ele falará mais tarde e 

que agora é a hora de continuar o que foi combinado entre Protágoras e Sócrates. A 
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questão é: quem perguntará e quem responderá. Alcibíades é uma figura secundária no 

diálogo, mas aqui tem alguma importância. 

Sócrates passa a decisão a Protágoras, e acrescenta que quer examinar, junto 

com ele, se continuarão a interpretar cantos e versos, como no início um discurso. 

Sócrates afirma que o dialogar do modo poético é semelhante aos simpósios dos 

homens inferiores e dos oradores da praça, porque estes não podem estar juntos uns com 

os outros por si mesmos, nem pelas próprias vozes, nem pelos próprios discursos e, por 

conseqüência, por falta de educação contratam flautistas para preencher o espaço vazio. 

Sócrates parece criticar não só os poetas, mas também os textos escritos. Pois 

estes não são as próprias vozes e discursos por si mesmos. 
Ao contrário, onde estão iaXo Kcq'aedt 	ur&tcct iccu 

belos e bons convidados e educados, não verias nem flautistas, nem dançarinas da 

orquestra, nem tocadores de lira. Isso quer dizer que os que dialogam seriam suficientes 

para estar junto a eles mesmos sem os disfarces. Sócrates reafirma que o encontro deve 

seguir esse último parâmetro, e deve-se deixar de lado o outro, o da voz alheia, deve-se 

pôr abaixo os poetas, pois é impossível interrogar sobre o que dizem, e eles discutem 

coisas que não podem demonstrar. Sócrates, dessa forma, descarta tanto Alcíbiades 

como qualquer outro interlocutor, pois assume o discurso por si mesmo. 

Protágoras fica indeciso e não sabe qual escolher, talvez ainda sob o impacto da 

interpretação socrática. Certamente Protágoras não percebeu as arbitrariedades que 

Sócrates cometeu e como ele foi manipulado. 

Alcibíades olha para Cálias e o força a dizer se Protágoras está agindo bem. 

Cálias responde que não. A situação parece ser semelhante à de Sócrates antes da 

mudança para o poema. Protágoras fica envergonhado. Há insistência de todos os 

presentes para que ele decida. Protágoras decide responder e Sócrates perguntar. Parece 

estar indicado aqui que Protágoras precisaria dos interlocutores pela própria falta do seu 

discurso. 

Seção 33 (348c6-349d1) 

Sócrates vendo a dificuldade de Protágoras convida-o a pensar em conjunto as 

questões que estão embaraçadas. Sócrates cita a luada, X, 224: 

aby 'tE &ü 'cpxop.êvco Ka1. 'te 7tp0,  b 'toi 'evóiev 

dois caminhando juntos e um pensa antes do outro. 

Nesse trecho, Diomédes pede a Nestor que um outro guerreiro o acompanhe para 

saber quais seriam os planos dos troianos. Sócrates faz uma analogia entre as 
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dificuldades enfrentadas no diálogo e as enfrentadas na guerra contra Tróia. 

Ironicamente, quem seria o companheiro a ser escolhido senão Protágoras. Nesta 

passagem há um resumo das atribuições que Sócrates ironicamente designa em 
Protágoras: Ti.va yãp àXXov t1 cyÉ, pois em relação a que outro do que tu? Pois 

Protágoras, além de ser belo e bom, é incapaz de fazer os outros bons. Não dissimula, 

'tiv 'cyr, a arte, como os outros, não tem medo de ser chamado sofista diante de 

todos e irrvaç itai.&ixcwç ixt cipr'cfiç &&tcyxaXov, itp'toç 'co'toi 

i.to86v &tc.baç pvocyOai., tu te declaraste mestre da educação e da virtude, o 

primeiro que se julgou digno de receber disso um salário. 

Sócrates então retoma o tema da unidade da virtude, já desenvolvido na seção 

18, e faz uma revisão daquilo que Protágoras afirmou sobre ela. 

São cinco nomes: sabedoria, sensatez, coragem, justiça e piedade. Sócrates 

pergunta se estes estão sobre um objeto só ou em cada um desses nomes subsiste 

alguma substância própria e um objeto tendo cada um sua própria potência, não sendo 
possível um deles ser outro deles? E o próprio Sócrates esclarece, TcY9a 03v cu 

ObK bvóictta 'eitt Èvt eivcu, ÓXXà wtov '&cp np~au 'có3v bvopfrtov 

'to&tu)v 'EItUCE Oat, ltáv'ta & 'tcirta p.ópux e'ival pe'tç, ob 6ç tà 

iiópi.cx bioux 'eiy'ttv XXoç icu 'có5 bXco o3 tôpi eaciv, y)j ç 

(X O) itpocbitoo p.ápi.a iccï 't4 b?p of I.tópta ECY UV Kaï 01 f1?otç 

vóI.to1.a, 't&av iacta &vauv ÊX ovux, então tu dizias não serem nomes em 

mas cada um desses nomes estar colocado em objeto próprio, e iodos esses serem 

partes da virtude, não como as partes do ouro são semelhantes entre si e ao todo de que 

são partes, mas como as partes do rosto e para o todo de que são partes e entre si não 

semelhantes, tendo potência própria cada uma delas. Sócrates pede a confirmação de 

Protágoras ou se ele deseja mudar. 

Seção 34 (349d2-351b2) 

Na seção 19, há uma diferenciação entre a visão socrática de semelhança e a 
visão que Protágoras imputa à visão de Sócrates.' Op.otóç e ouca. Sócrates, na 

revisão sobre o que Protágoras diz a respeito da unidade da virtude, utiliza a expressão 
oi.K bvól.tata '€lt't Evt gjvca, não serem os nomes em hum, e utiliza também a 

expressão ávágota, não semelhante, quando na seção 18 havia utilizado c€pw. A 

resposta de Protágoras aqui é a expressão 10EKi5Ç n01 P0MXí lata, coisas próximas 

de modo conveniente, que retoma o que tinha sido dito na seção 19. 

Se existe uma unidade que se estabelece por semelhança sobre o hum, a unidade 

se faz itpoaoucc. Existe uma unidade de semelhança porque tudo é semelhante a tudo 
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de alguma maneira. Protágoras havia dito que onde não há diferença existe uma 

generalização para a semelhança, mas que esta é inócua. 

A confirmação protagórica do que Sócrates disse e Protágoras mesmo já tinha 

dito nas seções 18 e 19, que cada uma é cada uma, ou seja, que cada uma é não 

semelhante entre si e que cada uma tem potência própria, tem que ser avaliada segundo 

a discussão da palavra semelhança utilizada por Protágoras e Sócrates. 

Diante da dificuldade de sustentar sua proposta., Protágoras aceita em parte a 

proposta de Sócrates, mas agora utiliza outro termo, na tentativa de se desvencilhar das 

dificuldades. 

Na seção 18, Protágoras dizia que sabedoria, sensatez, coragem, justiça e 
piedade eram, em relação ao hum, itpóoua, semelhantes, porque tudo é semelhante 

com tudo, mas que na verdade diferem uma da outra. Agora utiliza um outro termo. Diz 

que somente sabedoria, sensatez, justiça e piedade são ciíç pna 

XX'Xotç 'c'cív, são coisas próximas de modo conveniente umas às outras, mas a 

coragem, irávu iroX &apov tvtcov 'tofrtov, é muito diferente de todas essas. 

A expressão itapcicXfta advém de itapaitXiíoç, irapa-f1t?rnoç. 

HXioioç advém de itXaç, ter proximidade, ser vizinho, ter relações com. Mas a 

preposição itap, ao lado de, paralelo. Aqui está uma relação que é paralela, que não 

se toca. Parece dizer que a proximidade existe por conveniência. 

Mas a coragem é diferente porque se assemelha aos mais injustos, impios e aos 

mais indisciplinados e ignorantes e jamais é próxima do outros citados, nem por 

conveniência. 

Sócrates começa a sua investigação. Começa questionando o que seria essa 

coragem, v6peíoç 8appaXoDç fi  ãXXo tt, os corajosos audazes ou outra coisa? 

Note-se a associação dos termos para a definição da coragem dita por Protágoras 
anteriormente. ' Av6pe'touç> vpEta> âvIíp  e eappaXouç> eapaXoç> 

&pao. O primeiro tem sentido de masculinidade, virilidade e coragem e o segundo, 

de confiança e ousadia. 

Protágoras responde que estes seriam os que vão em frente em relação às coisas 

em que a maioria tem medo de ir, sobre aquilo que os outros temem lançar-se. Veja 

como Protágoras evita qualquer associação com o saber. Sócrates então pergunta se a 

virtude é algo bela e se Protágoras se apresenta como mestre dela. Protágoras responde 

que é belíssima. Sócrates continua: é em parte bela, em parte feia ou toda bela? 

Protágoras responde que é bela no maior grau possível. Portanto, a condição é que essa 

coragem audaciosa seja bela. 

Sócrates questiona se os mergulhadores são audazes por que sabem ou outra 

coisa? E os cavaleiros que sabem montar ou os que não sabem? E os que sabem manejar 

os pequenos escudos ou os que não? Protágoras responde que os que sabem são mais 
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audazes do que os que não sabem e mais audazes depois de aprender do que antes. 

Protágoras aceita uma audácia com sabedoria, mas totalmente restrita à parte técnica. 
Sócrates pergunta se os não sabedores, vciw'tf.tovaç, podem ser audazes. 

Protágoras responde que sim e também muito audazes. Sócrates retruca se esses audazes 

seriam também os corajosos. Protágoras então responde que estes seriam feios e loucos, 

o que impossibilitaria esses corajosos de serem audazes. Pois os corajosos audazes são 

belos. 

Sócrates continua: se esses audazes não são corajosos, então são loucos, e 

questiona se Protágoras não havia dito que os mais sábios são os mais audazes, e, sendo 

assim, não seriam estes os mais corajosos. Dessa maneira, a sabedoria seria a coragem. 

Protágoras diz que não. E faz uma espécie de resumo do que ele disse para 

esclarecer a situação. Ele afirmou que os corajosos são audazes e não os audazes são 

corajosos e não afirmou que os corajosos não são audazes. 

O termo coragem é associado por Protágoras à natureza e à boa nutrição da 

alma, e a audácia à arte, ao ânimo e à loucura, assim como à capacidade também. 

Portanto os audaciosos não são corajosos, pois não são belos e não tem a boa nutrição 

da alma. 

Protágoras nega que a sabedoria seja a mesma coisa que a coragem, pois, 

segundo o seu raciocínio, o mesmo valeria para a força. Pois se o mais sábio tem mais 

audácia que eles mesmos e os que não sabem, isso valeria também para os que sabem 

lutar, que seriam mais capazes do que eles mesmos e de outros que não sabem. Por esse 

raciocínio a sabedoria seria a força. Os capazes não são os fortes, mas os fortes capazes. 

A força e a capacidade não são a mesma coisa, assim como audácia e coragem também 

não. A conclusão remete à exposição do mito, no qual Zeus distribuiu capacidades e não 

simplesmente a força bruta. 

Seção 35 (351b3-353b6) 

Aqui nesta seção Sócrates se utiliza da questão do prazer para reconduzir a 

questão da unidade da virtude e da coragem lançada por Protágoras. A unidade da 

vontade é para Sócrates o belo e o bom e é feita pelo saber. A essas coisas Sócrates 

associa o prazer. Na vontade não pode haver maldade. Uma vida com sabedoria é para 

Sócrates uma vida bela. 

Sócrates indaga de Protágoras se há pessoas que vivem bem e pessoas que vivem 

mal. Protágoras concorda. Sócrates então pergunta a Protágoras se alguém poderia viver 

bem se vivesse aflito e com dores. Protágoras afirma que não. Sócrates continua: 

alguém chegando a termo na vida tendo passado com prazer, teria vivido bem? 
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Protágoras concorda. Sócrates insiste: viver uma vida com prazer é bom e uma 

desagradável é ruim? 

A resposta de Protágoras é no optativo. Oxalá uma vida se vivesse tendo prazer 

com coisas belas, porque na verdade não. Protágoras relativiza o agradável. Sócrates 

então associa essa visão à da maioria. Diz Sócrates: também tu como a maioria, algumas 

coisas agradáveis chamas más e desagradáveis boas? E contesta: agradável é bom 

porque algo resulta delas, e desagradável porque não resulta, então, as desagradáveis, 

más. 

Protágoras responde que ele considera sua resposta 	aXc3tEp0v, mais 

segura, e note-se que sendo insegura, se disser que não sabe se todas as coisas 

agradáveis são boas e as desagradáveis, más. Há tanto as coisas agradáveis que não são 

boas como as desagradáveis que não são más e existe as que são e as que não são 

nenhuma das duas, nem más nem boas. 

A próxima abordagem de Sócrates define as coisas que são agradáveis, pois ele 

diz: e tu chamas de agradáveis não as que participam do prazer ou ocasionam prazer? E 

Protágoras responde: completamente. 

Sócrates fica nervoso por dois motivos, porque as respostas de Protágoras são 

dificeis de resolver e porque Protágoras imita Sócrates em seu procedimento 35 le, 

seção 34. 

Sócrates então propõe uma análise mais profl.inda por meio da imagem de uma 

investigação corporal. Até aqui, diz ele, investigamos apenas o rosto e a extremidade 

das mãos, mas vamos investigar o peito e o dorso, para um exame mais seguro, segundo 

a visão socrática e não protagórica. Sócrates interpõe ao raciocínio protagórico o 

conceito de ciência. Como ficaria a ciência da forma como Protágoras pensa o agradável 

e o desagradável, já que os dois conceitos se identificam? Protágoras concordaria com a 

maioria ou não? Sócrates já havia afirmado que o raciocínio de Protágoras estava de 
acordo com a maioria. Note-se no início quando Sócrates pergunta a Protágoras: ú 511, 

d3 flpwcyópa; gT,1 K(X't , doirep dk icoXXo'i, f&xx &t'ca icxXeiç icica icoci. 

wtapà &'yued, também tu, como a maioria, algumas coisas agradáveis chamas más 

e desagradáveis boas? E Protágoras responde de maneira segura, sendo inseguro. 

Mas agora Sócrates associa ao raciocínio da maioria o pensamento sobre a 

ciência da seguinte maneira: 6oiei & toiç itoXXoiç icepï ea'ttriv 'toi.ortov 

'ti., para muitos a ciência parece ser algo deste tipo, e usa os adjetivos, não forte, nem 

hegemônico, nem de comando. Estando a ciência muitas vezes no homem, ela não o 

comanda, mas outra coisa: ora o coração, ora o prazer, ora a aflição, ora o amor, ora o 
medo, e classifica esse pensamento como sendo iL'tEV63Ç &cXVOOUIlEVOi. ltEPt 'tTlÇ 

i.c11lfl1ç, d:xitep nF_PI àV8P=801) itepteXicoviç i.tà 'tcv âJXcov 
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1tiinwv pensando não artisticamente a respeito da ciência, como a respeito de um 

escravo, é arrastada por todas as outras. 

Note-se que embora a maioria admita que a ciência está dentro do homem, não é 

ela que o domina, mas os instintos E pede a confirmação para Protágoras do que ele 

falou da seguinte maneira: p'  of)v Kc(. aoi. 'totoíYtov 'Cl. 71EpI. atytrç &KEi, i 

i'aXóv 'te e1ivat i1 eiw tfui 	oiov PXEl.V 'coí dv9pcbitoo, Kc(ï 'edwitep 

yl.yvolq1 'cç 'cyaO ixxt 'cà içciicác, pi 	v Kpa'trjOivcu ijit n6evóç, 

d'te XX' &'t'ta itpdc'c'cetv T1 &v i-1 eict tfui KeXe1 1, ÓXX' 'u'Zaviv etvxt 

tiv póvrtv oiiOeiv 't xvOpbtq, e portanto também a ti parece ser a ciência 

algo bela e é capaz de comandar o homem, e se exatamente alguém conheça as coisas 

boas e más, por nada será dominado a ponto de fazer algumas outras coisas do que a 

ciência mandar, mas ser suficiente para socorrer o ato da mente no homem? 

Note-se o uso da palavra 4póvroiç, o sufixo —ç indica o ato verbal em 

relação à pív, mente. Paul Friedlander, no seu livro Plalo, faz uma importante 

observação a respeito dessa passagem. Ele mostra como tratar duas esferas que Sócrates 

está propondo. Uma da maioria representada pelos instintos e outra pela mente, que é a 

que Sócrates propõe. A vida deve ser dominada pelos instintos ou pela mente. Na 

verdade, quando Sócrates disse que a vontade é boa, ele já tinha feito a opção. 

A resposta de Protágoras é de total ironia: Kal. &KEi, 	11, cbaitep cY) 

X'yel.ç, & 	ôKpc'ceç, lccLï &IicL,  e"utEp 'tcp &X?cp, c&póv 'ecrcl. ixi. 'eioï 

a$'iav icat ea'cfiniv li ob 	iróv'twv icpaiacrcov ávcu e'ivca. 'tóv 

v8poitexov itpadc'cwv, e parece, disse ele, como tu dizes, Sócrates, e, ao mesmo 

tempo, se para algum outro que não de todas as coisas dos homens, a ciência e a 

sabedoria são as coisas mais poderosas. 

A palavra áApconEúoV advém de àvOpcoitoç, ser humano, e é um advérbio 

relativo à humanidade. Como Protágoras está com dificuldade para retrucar a Sócrates, 

usa do expediente do adversário. A maioria tinha dito antes não acreditar na ciência e na 

sabedoria, mas no instinto. Com  grande ironia, Protágoras diz que o maior poder da 

humanidade é a ciência e a sabedoria. Concordando apenas aparentemente com 

Sócrates, ele habilmente troca a maioria no sentido explícito pela expressão de todas as 

coisas dos homens, ou seja, da humanidade e, portanto, da maioria. Além do mais, para 

Protágoras a aparência e a vaidade de mestre estão em jogo. 

Sócrates responde à colocação de Protágoras e diz: tu que dizes e é verdade. A 

ironia maior vem com as palavras subseqüentes de Sócrates: sabes então que a maioria 

dos homens não acreditam em mim e em ti, mas dizem que muitos conhecendo, não 

querem fazer o melhor, sendo-lhes possível, mas fazem outras coisas. Diante de tanta 

ironia dos dois como é possível saber qual é a verdade? 
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E continua: e a quantos eu perguntei o que é a causa disso, i.icà i15ovfiç aai..v 

fttoivoç, sendo dominados pelo prazer ou pelo sofrimento, dizem eles ou das que 

agora dizia eu, os que fazem essas coisas, as fazem dominados por alguma dessas. 

Sócrates tinha dito que essa era a força mais poderosa, mas as pessoas são dominadas 

por outra força. De novo a ironia. 

Sócrates então convida Protágoras para que ambos ensinem a eles essa afecção. 

Outra ironia. Sócrates tinha dito que não é possível ensinar algo que não se restringe a 
e Protágoras tinha dito, em 327e-328b, que os atenienses são educadores 

capazes de suas crianças na arte política. Como podem ser capazes se a maioria não foi 

educada. 

Então Protágoras pergunta a Sócrates: se nós dissermos que eles não dizem de 

modo correto, que estão mentindo, eles nos perguntariam: se não é essa a afecção, ser 

dominado pelo prazer, o que é então o que vós dizeis ser? Dizei-nos. E por que, 

Sócrates, é preciso nós examinarmos a opinião da multidão dos homens, os que dizem 
isso obtém por acaso algo? Isso reforça o argumento de que não é uma 'cvii. 

Protágoras diz que se não é correta a opinião da multidão, então para que procurá-la? 

Sócrates então responde que é para descobrirmos como é por acaso a respeito da 

coragem em vista das outras partes da virtude. A contradição no espírito da maioria se 

expressa também pela contradição de procurar aquilo que não é. O verbo utilizado por 
Sócrates é p'i.oKw, no infinitivo aoristo, aspecto relacionado ao tempo absoluto 

com sentido de descobrir. O mesmo da maioria. É a ironia socrática jogando com as 

mesmas armas de Protágoras. Mas a conclusão que vai ser desenvolvida mais à frente é 

diferenciada. O final da argumentação socrática desta seção introduz o que vai ser 

desenvolvido posteriormente. 

Seção 36 (352c1-355b3) 

Esta seção tenta elucidar o que significa ser dominado pelos prazeres. Sócrates e 

Protágoras vão mostrar à maioria o que significa isso, muito embora no 

desenvolvimento do argumento Protágoras pouco participe, já que se trata de uma 

grande armadilha e de um jogo de cena. 

Sócrates explica a contradição de a maioria saber que são más as coisas 

agradáveis, como alimentos, bebidas e afrodisíacos, e, no entanto, fazem essas coisas. O 

primeiro passo é explicar por que são más. 

São más não porque oferecem prazer imediato, mas porque para o tempo 

posterior elas trazem sofrimentos e doenças ou porque fazem alegrar-se de qualquer 

modo e não preparam para nada? A resposta é porque para o tempo posterior trazem 

doenças e outras coisas mais. E Protágoras completa que trazendo doenças trazem a dor. 
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As coisas agradáveis são más porque resultam em dor. Note-se que Sócrates e 

Protágoras respondem pela maioria. 

Portanto, diz Sócrates, são más porque resultam em dor e privam de outros 

prazeres. As coisas agradáveis e boas não são más porque não resultam em dor e não 

privam de outros prazeres. As coisas agradáveis e más são más porque resultam em dor 

e privam de outros prazeres. 

Sócrates de modo claro desenvolve, nesta seção, o que não desenvolveu na 

outra, já que no começo da anterior disse que o que resultava o bem era agradável e o 

que resultava o mal, desagradável. Sócrates desenvolve então esse raciocínio de maneira 

contrária. Questiona se a maioria, quando diz que as coisas boas são penosas, não 

estaria se referindo a coisas como exercícios corporais, expedições militares, 

tratamentos feitos por médicos com cáusticos, cirurgias e drogas e cura pela fome, que 

são coisas boas mas desagradáveis. 

O significado de boas seria então coisas que oferecem dores extremas e 

sofrimentos, mas que geram no futuro saúde, boa constituição dos corpos, preservação 

das cidades, domínio sobre os outros e riquezas, ou seja, resultam em prazeres, livram e 

desviam de sofrimentos. Portanto as coisas desagradáveis mas boas resultariam em 

prazer. 

Se é o segundo princípio - ser dominado pelo prazer - então significa 

perseguir esse prazer como o bem e fugir do mal, então o sofrimento é a coisa má e a 

coisa boa, o prazer e o alegrar-se, quando é mau, priva de maiores prazeres ou prepara 

mais sofrimentos do que prazeres. Assim também o sofrer é coisa boa quando ou afasta 

sofrimentos maiores do que os existentes nele, ou prepara prazeres maiores do que 

sofrimentos. 

Sócrates utiliza a construção 'eiti. t... %OVtC .LV KX1. i1Ltt) €utgur cXX 

oi, ctc, já que se... estaríeis em situação de nos dizer, mas não estareis, para 

definir quando o alegrar-se é mau e 1ce1. L.. %EtE ilj.uv Et7tE1V XX?J O.)% 

já que se... estais em situação de me dizer, mas não estareis, para quando define coisa 

boa o próprio sofrer. Sócrates refere-se à maioria como sendo capaz de dizer, mas não 

dizendo. Portanto exclui qualquer outro modo de entendimento. 

Diz Sócrates: &XX.' tt KcXJ. vw n)cxOcYOca 'eea'ctv, e'i. it 	e'te XXo 

dcvca vat 'tà &yaOóv Til 'c'v fõovíiv, i 'tó xxxicàv 	Xo ti f 'cv vícw 

1 ácpiei ioi 	'ce !.Lrl&v àX?o dvcu e'ivcu &yaOóv Til xaicóv, ô11 

tci3-ta teXeyt, 'Co' te'ca 'toírto áaoete, mas também agora é permitido colocar 

de novo se de algum modo vós estais em situação de dizer que o bem é algo outro que o 

prazer, ou o mal algo outro que o sofrimento? E se basta e vós não estais em situação 

de nada outro estar a dizer o bem e o mal, senão o que finaliza nessas coisas, ouvi o 

que vem a seguir. 
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Essa parte é o gancho para o final da seção, pois é digno de riso saber o que é a 

coisa má e praticá-la por ser arrastado e aturdido pelos prazeres e saber o que é coisa 

boa e não fazê-la por causa dos prazeres imediatos também. Pois se o prazer é bom e 

bom é o prazer, completamente sem sentido ficariam tais afirmações. 

Seção 37 (355b4-357e9) 

O absurdo das proposições anteriores continua. Sócrates substitui ser vencido 

pelos prazeres, por coisa boa, já que na seção anterior ficou posto que coisas boas 

resultam em prazer. E, portanto, se perguntássemos porque as coisas más são más, e 

respondêssemos que vencido pelo prazer seria o mesmo que responder que vencido por 

coisas boas. O risível ficaria patente, pois se alguém faz coisas más, sabendo que são 

coisas más, não sendo preciso fazê-las, e vencido pelas coisas boas! Se alguém faz 

coisas más que não são dignas, quem vence, as coisas más ou boas? Dessa maneira ser 

vencido pelo prazer não pode ser identificado com coisas boas. 

A associação seguinte tenta mostrar que a avaliação se faz sempre com base no 

mais numeroso ou menos numeroso, ou no maior ou menor. E a conclusão será que ser 

vencido pelos prazeres é ser vencido por coisas más maiores em vez de coisas boas 

menores. 

Na continuação, Sócrates propõe a substituição de coisa má por desagradável e 

de coisa boa por agradável. Portanto as coisas más, desagradáveis, sabendo que são 

desagradáveis vencidas pelas agradáveis, não são dignas de vencer, pois são menores. 
Sócrates continua e utiliza o termo &vaa, que por analogia veio a dar ta e 

que demonstra exatamente o que ele quer provar no final da seção. Esse termo seria 

mais apropriado traduzir por desproporção de valor, ao contrário das traduções 

corriqueiras que a traduzem por critério. Pois o prazer e a dor são desproporcionais e 

sua desproporção como excesso e carência de uma em relação à outra são medidas e é 

isso que Sócrates pretende chegar, à concepção de medida. A medida pode ser mais 

numerosa ou menos numerosa, maior ou menor. 

Sócrates continua: o que seria a diferença entre o agradável do momento em 

relação ao agradável posterior e ao doloroso posterior senão o prazer e a dor. E explica: 

pondo numa balança as coisas agradáveis de um lado e as dolorosas de outro, o imediato 

e o posterior, quais são as mais numerosas? Se pesar as agradáveis em relação às 

agradáveis, deve-se tomar as maiores e as mais numerosas; se as dolorosas em relação 

às dolorosas, deve-se tomar as menos numerosas e menores; se agradáveis em relação às 

dolorosas, se as desagradáveis forem superadas pelas agradáveis, e se as imediatas pelas 

de mais tarde e se as de mais tarde pelas imediatas, deve-se praticar o ato em que por 

acaso essas coisas estejam. Agora, se as agradáveis forem superadas pelas 
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desagradáveis, não é para se agir. Para afirmar que esse raciocínio é uma continuação 

das idéias apresentadas anteriormente, Sócrates utiliza a mesma construção anterior, que 
nega que haja outro ponto de vista possível com alguns acréscimos. Mfi ti tXXti 

ct'ti1v ãv, taca, d3 &vOpoo; ôt& bu oic âV otv &XXwç Xyev, 

Homens, acaso não são de outra maneira essas coisas? Diria eu. Sei que eles não 

estariam em situação de dizer de outro modo. Note-se o verbo dï&x com aspecto 

absoluto. A construção é muito mais taxativa. 

A solução para a vida estaria em agir bem conforme o tomar por um lado as 

maiores grandezas e evitar as coisas pequenas e não agir. Isto significa tomar as 

agradáveis em relação às desagradáveis e em caso contrário, não agir, pois a ação 

resultaria em maldade. E isso seria a arte de medir ou a capacidade do que aparece? 

Sócrates retoma aqui a associação da arte de medir como o modelo e a 

capacidade do que aparece como sendo as meras coisas sensíveis, a imagem, que nos 

faria vagar e nos faria muitas vezes pegar umas depois das outras as mesmas coisas para 

cima e para baixo e arrepender-se também tanto das nossas ações quanto das escolhas 

do grande e do pequeno. 

Ao contrário, a arte de medir teria feito por um lado sem valor esse objeto que 

aparece e, por outro, tendo evidenciado o verdadeiro, teria feito a alma ter tranqüilidade 

permanecendo sobre o verdadeiro. 

Sócrates argumenta a respeito da preservação da vida de maneira semelhante à 

seção 12, na qual Protágoras afirmava ser essa preservação a virtude política. É 

importante observar que para Sócrates é possível preservar a vida como capacidade 

matemática. Essa capacidade permite avaliar se ela é par ou ímpar. E, se não é pela 

sorte, é voluntária, se é voluntária é o bem, o prazer e a harmonia e, se é assim, é 

apreensível. A arte de medir é a ciência. Mas a arte de medir é também a arte da 

aritmética. Pois o prazer é avaliado primeiramente por carência e excesso e 

posteriormente como medida que subjaz. 

Friedlãnder faz uma observação precisa a respeito: "O que significa isto: Ser 
inferior aos prazeres, ser mais fraco do que os prazeres (i16ovijç frttwv ev(xi.)? O que 

expressa este uso do comparativo? Assim se expressa a pergunta decisiva. Para Sócrates 

e agora para Protágoras, há ao lado dos prazeres um bem e a episteme, que reconhece o 

bem e proporciona com isso para ele a dominância. Mas para a maioria que atribui o 

bem e o mal para o agradável e o desagradável, como explicar o fato do ser inferior? 

Somente se eles vêem se estender prazer contra prazer, dor contra dor, o mais próximo 

contra o mais distante o presente contra o futuro e assim medir e ponderar. Pois um bem 

em que eles podem medir o prazer, não existe mais. Também um conhecimento 

dominante eles não reconhecem mais. Mas aí para ponderar a quantidade de prazer e 

desprazer, deve-se medir, então eles precisam uma arte de medida ou uma ciência de 
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medida. E também para a medida deles é 'ser inferior aos prazeres', isto é se iludir sobre 

a quantidade maior de prazeres, a maior loucura: ignorância" 27  

A seção termina com um discurso socrático de grande ironia. Sócrates afirma ser 
a maior p.ctO'tcx, ignorância, "ser vencido pelos prazeres" e afirma que Protágoras, 

Hípias e Pródico são curadores dessa ignorância. E diz: i4iuiç & &cx có o'tecOat 
ôXUO 'tt i1 &aOíav F-,tv(xt OYCE a'u'coï ítc ob'cc toç ie'cLpooç itai& 
tap 'toç to'cwv &&xaiXouç toxy& toç &p.etpouç tai6aç 2tapà 
'totç 'to(ytwv 8t6cxY1áX01.ç tOx& tO)Ç ao4tctcç 1t4UtC'tC, ('OÇ Oi) 

&3aicoí3 bv'toç, àXXà 1ótvot 'toí cpy1.)p.ou ixi. oo 8t6óvteç 'totoç 
Ka1COç 7tpdVt'tEtC Kcu 'i&a icai. &toaí.cx, e vós por pensardes ser algo outro do 

que ignorância, nem ides vós mesmos nem mandais vossos filhos para junto dos 

mestres, estes sofistas, como não sendo ensinável, mas preocupados com o dinheiro e 

não lhos dando, vós agis de modo mau tanto na vida particular quanto na pública. 

Seção 38 (358a1-359a1) 

Sócrates continua com a estratégia de mostrar as posições contrárias entre os 

próprios sofistas. Hípias e Pródico percebem a estratégia de Sócrates e a de Protágoras 

de se esquivar diante da dificuldade e de se contrapor a Sócrates através da ironia e 

aceitam o ponto de vista socrático. Sócrates enfatiza ser o agradável bom e o 

desagradável mau e todos concordam. Sócrates ironiza Pródico pedindo a ele a distinção 

dos nomes. Pródico ri. 

Sócrates continua e afirma ser o viver sem dor e com prazer a obra bela e útil. A 
resposta dos sofistas é: yuvc66i'zci., pareceu-lhes junto. Sócrates então afirma: se o 

agradável é bom e ninguém nem sabendo nem pensando outras coisas serem melhores 

do que as que faz e possíveis, a seguir faz essas coisas, sendo possível as melhores; nem 

é outra coisa que ignorância as que são inferiores, nem é sabedoria outra coisa que as 

superiores. 

A resposta dos sofistas: cn)vóxgi, tâytv, pareceu a todos em conjunto. E 

Sócrates continua: e em relação a que mais, então vós chamais ignorância este tipo de 

coisa, opinião falsa e estar enganado sobre coisas de muito valor? E a resposta dos 
sofistas: içai. 'torto it&ct ouveõóicei., e a todos pareceu junto isso. 

Socrátes então afirma: 	ye Tà KaKC*. O&)&1.c 1(d.)V petcu OiJ& 'EEI. 
dte'tcu içai.a iva, o& 	iot toito, dç oticv, 'cv xv0pd1r01) 	ict 
OLOtETM cxiçà civat cOeXcv 'ivca &v'c 'cáv àyc9ó3v &cav te va'yicaej 

&uoiv i'zai'zov tà VECEPOV cpcu9cn, oi.&tç tà tegov ctp1Yeta1. 'eàv tó 

Xattov, pelo menos sobre que ninguém de bom grado vai as coisas más nem sobre o 

27  FRIEDLÂNDER, P. Platon. Berlin, Walter de Gruyter. 1964, p.25. 
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que julga ser mau, nem é isso como parece, natureza do homem, querer ir sobre as que 

julga serem niás em vez das boas; quando se é forçado a escolher entre dois males, 

ninguém escolherá o maior sendo possível o menor. 

Sócrates reafirma que o mal é involuntário e isso não pertence à natureza do 
homem, mas quando se é xvayKaaOfi, forçado, e aí está o destino, o involuntário e o 

instintivo a escolher, ninguém escolherá o maior, sendo possível o menor porque tem a 
arte de medir. Os sofistas então respondem: &itav'ta 'tai?ta cYOvE&KEt citccYI.V 

para nós todos todas essas coisas pareceram bem. 

Sócrates, então, afirma que temor ou medo seriam uma expectativa de coisa má. 
E a resposta dos sofistas é que Protágoras e Hípias 'c6óKct, foram de opinião, ser isso 

temor ou medo. Para Pródico é temor e não medo. Sócrates então diz que isso não muda 

nada e o que mudaria seria isto: se são verdadeiras as coisas precedentes, então algum 

dos homens quererá ir sobre essas coisas que teme, sendo possível sobre as que não 

teme? Não é impossível pelo que foi oXó.tvov, concordado? Pois as que ele 

teme c.bp.oXóyrïcai.,foi concordado, que são coisas más, e as que julga coisas más, ele 

julga que ninguém segue essas coisas nem as toma de bom grado. Os sofistas 

respondem: 6óic iccà tcxi3'ca it&atv, para todos essas coisas pareceram bem. 

Sócrates matreiramente, já como havia feito antes, tenta substituir a semelhança 

relativista pela certeza. 

Seção 39 (359a1-360e6) 

Sócrates abandona a conversa com os outros sofistas e investe contra Protágoras. 

Primeiramente Sócrates diz que Protágoras respondeu sobre a unidade da virtude de 

maneira correta mas não completa, quando disse que cada parte é cada parte. 

Retoma então a questão posta por Protágoras e diz que quatro partes da virtude 

são de modo conveniente próximas umas das outras e que uma é completamente 

diferente, a coragem, e repete a prova que Protágoras propôs: pois encontrarás, 

Sócrates, homens sendo mais impiedosos, e muito injustos e muito desenfreados, muito 

ignorantes, mas corajosos; com isto reconhecerás que dfere muito a coragem das 

outras partes da virtude, e começa nova tentativa a partir da concordância, pois aí não 

haveria chance de relativização. Protágoras havia concordado que os ousados são 

corajosos e que pelo menos vão em frente. Protágoras afirma que disse isso. 

E Sócrates continua, e pergunta se o que dizes sobre os corajosos, que vão em 

frente, o mesmo dizes sobre os covardes? Tem aqui muita importância a preposição 
itt, sobre. 

Protágoras nega. Sócrates então continua: se não vão sobre os covardes então 

vão sobre outras coisas. E diz: icótepov dt iv &i)oï 'cir't tà OappaXa 
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p%OVt(xi., di. àV8pãot 'eit. 'tà &wá, qual das duas, por um lado os covardes vão 

sobre as coisas que inspiram co?fiança, e por outro os corajosos sobre as arriscadas? 

Protágoras responde: Ae'ye'cai. 6, d3 	bipc'ceç, o'coç iità 'tó5v 
vepdtwv, é dito assim, Sócrates, pelos homens. Essa resposta não interessa a 

Sócrates, pois a opinião da maioria já foi negada por Protágoras, embora de maneira 

irônica. 

Sócrates, percebendo, nega a resposta e retoma a questão. Sobre o que são 

ousados os corajosos? Sobre as coisas arriscadas, julgando ser arriscadas, ou sobre as 

não arriscadas? 

Protágoras então se justifica pela passagem 358e2, na qual Sócrates afirmou que 

era impossível ir pela coisa que se teme, podendo ir pela que não se teme, portanto, 

Protágoras aceita, dessa forma, também a passagem de Sócrates em que antes havia 

apenas respondido de forma relativa. Note-se que a resposta nesta seção passa a ser o 
verbo d4LoXo'yéw. 

Sócrates reafirma que Protágoras respondeu corretamente e que ninguém vai 

pelas coisas que julga arriscadas e depois que ser dominado foi reconhecido como 

ignorância. 

Protágoras concorda e Sócrates completa: KcXÏ &t?oi. Kcxi. &vpeioi., lcai. 

'tcYtr1 ye tï 't cxijtà pov'tca di. &i.Xoi. 'te ccu cvpeioi., mas sobre as 

coisas que pelo menos todos confiam por sua vez vão tanto os covardes como os 

corajosos e para isso pelo menos sobre as mesmas coisas vão tanto os covardes como 

também os corajosos. 

Protágoras então faz a seguinte objeção: irv ye 'tovav'c'i.ov 'ea'c'i.v 'eir'i. & dí 

'cc 6c0,0ï pov'tat xxxt dt v8peioi., a&rtua àÇ 'càv 1tóXep.ov di. pv 

'cOXoocyi.v 'i.evai., di. & ouic OXouoiv, pelo menos são totalmente contrárias as 

coisas que vão os covardes e os corajosos. Uns querem ir imediatamente para a guerra 

e outros não querem. 

Sócrates então pergunta: ir, sendo belo ou feio? E Protágoras responde: belo. 

Como já haviam concordado antes, belo significa bom e portanto boa ação. 

Protágoras responde com ironia: tu dizes coisas verdadeiras e sempre assim, pelo 

menos, parece-me. Sócrates retruca: pelo menos de modo correto. 

Sócrates então pergunta a Protágoras qual dos dois ele afirma não querer ir para 

a guerra, sendo belo e bom? Os covardes sendo belos e bons. 

Sócrates pergunta também sobre a associação entre belo, bom e agradável e 

Protágoras concorda. 

Chega-se ao questionamento: se sabendo os covardes não querem ir para o mais 

belo, melhor e mais agradável. A identidade entre a sabedoria e o mais belo, melhor e 

mais agradável foi proposta por Sócrates e não se coaduna com os covardes porque 
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estes não a aceitam. Protágoras fala sobre a destruição do argumento anterior que 

mostra essa identidade e a escolha do menor temor em função do maior. Não se pode 

dizer que a guerra é agradável. 

Por outro lado, se entendermos metaforicamente como o combate político, então 

Sócrates se aproxima bastante do discurso Protagórico. No caso a guerra seria o melhor 

não como combate fisico, mas como combate de palavras identificado como agradável. 

Note-se que na seção 38 Sócrates havia afirmado: ninguém, nem sabendo nem 

pensando outras coisas serem melhores do que as que faz e possíveis, a seguir faz essas 

coisas, sendo possível as melhores; nem seres inferiores do que ele, isso é outra coisa do 

que ignorância, nem superior é outra coisa que sabedoria. 

Sócrates continua com argumento contrário, o dos corajosos. O corajoso não vai 

ao contrário sobre o mais belo, melhor e mais agradável? Os corajosos não temem 

temores ignominiosos nem confiam confiança ignominiosas. Quer dizer que os 

corajosos só temem aquilo que devem temer e só confiam e ousam naquilo que devem 

ousar, ao contrário dos covardes. O jogo entre belo, bom e agradável e o contrário, 

ignominioso, feio, mau e desagradável, é proposto por Sócrates como sendo análogo ao 

dos corajosos e dos covardes. Sócrates ainda associa o louco, a ignominia e a covardia e 

por analogia também a ignorância e o desconhecimento. Por fim, Sócrates propõe a 

covardia como sendo a ignorância das coisas arriscadas e também das não arriscadas. 

Pois não ousam quando devem ousar e não temem o que devem temer. Para todas essas 

questões, Protágoras concorda e aparentemente se deixa envolver pelo turbilhão do 

encadeamento do raciocínio socrático. No final já nem responde e nem ao menos abaixa 

a cabeça. 

Sócrates pergunta para Protágoras se ele ainda aceita o argumento proposto 

anteriormente, que alguns homens são por um lado muito ignorantes e por outro muito 

corajosos, e Protágoras diz que parece ser impossível. 

Seção 40 (360e7-362a4) 

Sócrates recusa-se a ser declarado o vencedor. Pois não há vencedores no 

conhecimento. Pois ele mesmo chega à conclusão de que, no exame da virtude, as 

propostas iniciais, de que a virtude não pode ser ensinada, defendida por ele, e que pode 

ser ensinada, por Protágoras, foram significativamente alteradas. Pois agora Sócrates 

afirma que pode-se ensinar a virtude e Protágoras afirma o contrário. 

Sócrates afirma que justiça, sensatez e coragem são ciência e não ignorância e, 

portanto, ensináveis. E Protágoras, por sua vez, diz que são mais do que ciência e, 

portanto, minimamente ensináveis. 
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Note-se que é Sócrates que traça todo o final, expondo a situação sobre a virtude 

e retomando de novo o mito de Prometeu, o que de certa maneira reforça a tese irônica 

de que o seu argumento se transformou, pois quem fez essa exposição foi Protágoras. 

Sócrates faz menção de que no mito agradou a ele muito mais Prometeu do que 

Epimeteu. Pois Epimeteu se encarregou da distribuição dos bens aos seres e se 

equivocou nessa. Epimeteu não soube distribuir os bens. Pode-se dizer que Epimeteu foi 

descuidado. Quem propõe o cuidado como condição de existência da cidade foi 

Protágoras. Segundo Sócrates, a arte de medir não foi corretamente utilizada. A 

proximidade entre a arte de medir e o cuidado nos leva além da esfera da mera técnica. 

O resultado do exame não foi duvidoso, porém necessitaria de um exame mais 
profundo,' €'yd) 00v, d3 Hpurtcq'ópa, icávta taíta KaOcopóv àVC0 lcáco) 

'capóp.evx &wciç, âcv irpo&oáav EYC0 Katcuxxvi cdycã yEvOc, 

então eu, Protágoras, observando na direção essas coisas todas de cima abaixo 

perturbadas de modo arriscado, tenho todo o ímpeto de elas se tornem evidentes. 

A frase infinitiva demonstra o quanto Sócrates quer um exame mais profundo. O 

conhecimento da fundamentação mostra-se como o caminho socrático e, dessa forma, a 
sensatez do caminho da vontade. Sócrates diz na seqüência: icà à Y OXoi.ç, 

ôltep KcXl. icat ' pàç Xeyov, 1i'cà aoí v fi&a'ta tcíta 

Dv&aaio1rov, e se tu quisesses, como exatamente desde o início dizia, com o 

máximo prazer examinaria junto essas coisas. 

Protágoras responde com não menos ironia dizendo que Sócrates é o menos 
6ovEpóç, invejoso, dos homens e não é um homem mau e que não se espantaria se 

Sócrates viesse a ser um dos homens XX&yi.joç, ict aoOUX, ilustres, pelo saber. A 

frase é eventual. E trata de fugir do pedido de Sócrates dizendo: ccu icepi. 'tofrcov 

e também a respeito dessas daqui para diante, &tav 
quando quiseres, nós examinaremos. Protágoras foge da proposição de Sócrates, que 

deseja continuar o diálogo. 

E Sócrates encerra dizendo que ele só permaneceu lá devido à beleza de Cálias, 
fazendo um jogo entre KaUt<x e iaXc.p, pois para Sócrates não se pode recusar um 

pedido vindo de tal beleza. 
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Parte 111: 

Conclusão 



Conclusão 

Elaborar uma conclusão, realizar esta tarefa para o diálogo "Protágoras" é algo 

que se expressa favor e ã contra o texto. A favor porque o dialogo e aporetico e não se 

presta para um fim e está em desacordo com a visão antiga e dogmática da 

determinação das coisas. E contra porque embora distante de nós por um longo período 

cronológico, a distância mental que o separa não é proporcional a distância cronológica 

e, por isso, ainda permanecemos dentro desse período de dogmatismo antigo, período 

formativo da mente grega que se desenvolveu das formas primárias de formação das 

cidades para as formas democráticas áticas, da epopéia para a tragédia e a filósofia. 

Os diálogos platônicos são a expressão do limiar do mundo mítico e da aurora 

do mundo trágico e filosófico, duas paisagens que se cruzam freqüentemente em suas 

obras. Essas duas posições em Platão estabelecem o caminho dialético que tem como 

finalidade a democracia e a. constituição dos saberes. Assim, por um lado, a 

democratização do saber e as melhorias resultantes desse processo, assim como as 

descobertas humanas e científicas que fimdamentam em grande parte a nossa civilização 

só foram possíveis pelo fato da mente grega ter se constituído, por excelência, como 

especulativa. Por outro lado, a especulação só se tornou possível graças a visualização e 

integração de posições, que não se deixam determinar enquanto unicidade. De qualquer 

maneira, a principal característica desta mente especulativa é a liberdade. Esta tem o 

seu oposto na escravidão e na determinação, no falso moralismo e nas instituições 

políticas anti-democráticas. 

Assim, Platão estrategicamente possibilita no diálogo Protágoras que se 

verifiquem as diversas posições quanto à diferentes questões, a fim de que seja visível 

uma visão panorâmica do que é a própria dialética. Deste modo, a visão de Sócrates 

aparece no início do texto em oposição à figura dos sofistas que são vistos como 

vergonhosos ou através de imagens pejorativas, como, por exemplo, a figura do eunuco. 

Depois da mudança da posição de Sócrates e Protágoras, que são os principais atores 

que contracenam no diálogo, há uma inversão de imagens e quem deturpa e perverte o 

texto é o próprio Sócrates, representando um sofista em contraposição à figura de 

Protágoras que atua como argüidor socrático. 
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No cerne da filosofia da época se encontram Sócrates e Protágoras. Este último 

é a expressão do ateísmo e do ceticismo e Sócrates, da força da razão, mas estas 

posições também se alteram de acordo com o desenvolvimento do diálogo. Da mesma 

maneira, os conceitos de destino e suas relações com a consciência, aprendizado e 

vontade que estão intimamente relacionados com a arte e a política dependem 

fundamentalmente deste embate e desta reunião. 

O modelo socrático e a cotidianeidade protagórica se unem numa complexidade 

que delineia o molde que projeta como deverá seguir a educação e a vida grega e desta 

forma torna obsoleta qualquer forma de análise sem as formas de relação social e vice 

versa. Dito de outra forma o diálogo se situa no campo de valores e encontra as suas 

próprias modificações neste mesmo campo. Como se formam, quais modelos seguiram, 

como se desenvolvem, quais devem ser mantidos e quais devem ser excluídos. O que se 

enceta neste diálogo é a discussão do ser. Para realizar tal discussão Platão se utiliza de 

personagens e de conceitos que servem como primeiro plano da questão. 

É claro que o pano de fundo é muito mais importante do que qualquer 

personagem, escola ou conceito que dele participa e portanto o que interessa no diálogo 

não são as diversas posições e mudanças, mas o fio que perpassa tais personagens, 

escolas e conceitos e portanto a própria mudança enquanto dialética. Mas sem os 

personagens e escolas o diálogo também não existiria. 

Para 	 claro que este fio é o da dialética dos valores, Platão elabora o seu 

texto com partes aparentemente desconexas e com personagens aparentemente 

contraditórios. É preciso não esquecer que faz parte estrutural desse diálogo, o "i" do i-

lógico. 

O que significaria uma dialética i-lógica? Uma dialética onde o cerne é a 

liberdade, abertura que torna possível uma visão panorâmica de valores, onde o lógico e 

o anti-lógico se cruzam. Ao contrário do que poderia parecer, essa visão panorâmica e 

mutante não perde de vista o âmago dos valores fundamentais. Portanto, aqui se 

equivocam os autores que na tentativa de ultrapassar o metafisico e o abstrato o fazem 

engolindo a si próprios num terreno onde os valores fundamentais não mais subsistem. 

Discernindo, buscando e investigando tal campo, Platão compõe uma peça 

literária e filosófica na qual as suas concepções e visões do problema estão inseridas na 

própria estrutura de composição. Na verdade quem resolve o texto é o próprio texto. 

84 



Assim deveremos entender a estrutura do texto através da sua linguagem. A 

estrutura do diálogo é composta por uma moldura. Esta perpassa todo o seu conteúdo 

interior. A expressão desta moldura é dada pelo conceito de beleza que aparece aí e que 

o perpassa. O que é essa beleza, como obtê-la? Com os sofistas ou com a atitude 

analítica socrática? Com a obscuridade ou com a luz? Sócrates e o amigo apresentam tal 

conceito. Para Sócrates a beleza ultrapassa o meramente material e está em consonância 

com a verdade, o bem e os modelos ideais, em contraposição àquela protagórica 

corporal, instintiva, do prazer, do corpo, do fingimento e da diferença; novamente essas Ç 
posições não se mantém fixas mas se alternam durante o texto. 

O conceito de beleza começa a se desenvolver através de uma série de 

brincadeiras em que o amigo insiste que Sócrates estaria interessado em caçar jovens e 

Sócrates rebate dizendo que este interesse remontaria aos sofistas, pois estes, é que 

verdadeiramente caçam os seus alunos. A aparente brincadeira torna-se séria: de um 

jogo aparentemente simples passa para uma discussão mais aprofundada. 

Para o desenvolvimento da questão e da discussão entra em cena, no diálogo, um 

outro personagem, Hipócrates. Hipócrates é um mero pretendente de cargos sem a 

consciência do que realmente acontece num sentido mais amplo, e portanto resta a ele 

somente o desejo de galgar o mais rapidamente possível e da maneira mais estreita este 

caminho. Ele se guia pelo mais fácil, a opinião pública. Quando Sócrates começa o 

desenvolvimento da questão inquirindo Hipócrates, para saber se ele tem consciência 

sobre o que quer, este não tem condições de acompanhá-lo, pois não é capaz de 

responder às questões socráticas que são amplas e não estão marcadas pela estreiteza. 

Para que o diálogo se desenvolva, e neste ponto é necessário ressaltar que a 

essência do ?óyoç como o título do trabalho propõe é a essência própria da dialética do 

i-lógico, do falar e pensar e pressupõe sempre um falar e pensar provisório, e portanto, é 

preciso alguém que se possa contrapor a Sócrates nessas questões. 

A aproximação de Sócrates com Protágoras e vice-versa, assim como o 

distanciamento das posições que inicialmente foram propostas, não indicam somente 

uma mudança, mas o próprio ritmo com que a sociedade grega pensa e se inquieta a 

respeito da vida. Por outro lado o aparecimento de manipulações, desvios, preconceitos 

e elementos pejorativos para que se chegue a um determinado fim são verdadeiramente 

os elementos derrotados neste diálogo, muito embora ainda hoje se teime em retomá-los 
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das cinzas e elegê-los como sendo os elementos principais. A nossa sociedade é 

testemunha desse fato. 

Os rumos discutidos no diálogo mostram o caminho a ser tomado pela educação, 

pela convivência dos homens, pelo desenvolvimento das cidades, e da ciência e 

certamente ainda não perderam de forma alguma a sua capacidade de orientação e de 

fundamentação de um caminho rico e profundo. Portanto retomá-los significa optar não 

por uma decisão mas por uma atitude de abertura e de discussão. Aqui se encontra um 

elemento fundamental dos diálogos platônicos: o clima em que o diálogo se realiza. 

M&yi.ç & tpt3ój.tcva icpàç dc?XeXa ai.rcó3v 	aocci, bvóux ccx iccu. 

Xóyot ôícç cc xai. ctOiacç, 'cv etcv&nv 'cXyoç cXcyó1cva icc. 

&vc'u 49óvwv 'cpwcfocoi iccá &OKpYEfl %pwtva)v, 'cXa.Li4JE póVrç 

iccp iccxocov iccx't voiç, vicívov b 'c Xtot' ctç ívcqnv &vOpwictvv 

Quando a custa de mil esforços são postos em contato uns com os outros os' 7 
diferentes elementos, nomes e definições, percepções da vista e dos demais sentidos, / 

quando são submetidos a benévolas discussões críticas, em que perguntas e respostas ( 

estão feitas sem má intenção, brota de repente a inteligência e a compreensão de cada 

objeto, que alcança em seu esforço o máximo limite da capacidade humana 28  

Outra característica marcante do diálogo é a opção pelo concreto e não pelo 

abstrato. O diálogo é um gênero literário que se destina às pessoas. Ele se expressa de e 

para pessoas. Na discussão com Hipócrates, Sócrates havia procurado saber se ele sabia 

quem são os sofistas e o que fazem, para então investigar a causa de Hipócrates 

procurá-lo. 

Na seqüência, Protágoras apresenta a sua resposta e justificação para o 

questionamento socrático da transposição da função dos sofistas para a impossibilidade 

do ensinamento da virtude. Em primeiro lugar, Protágoras se apresenta fazendo uma 

distinção com relação aos outros sofistas e ao contrário destes não nega ser sofista. Ele 

educa os homens. Ele não teme a inveja e as represálias das pessoas e não precisa de 

subterfúgios. Portanto, ele se apresenta como honesto e sincero, mas dentro do 

28 PLATÃO Sétima Carta 
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fingimento da verdade. No entanto, quando se refere ao resultado do seu trabalho, a sua 

explicação de que apessoa se tornará melhor a cada dia, crescendo tanto em casa quanto 

na cidade, deixa de lado a impossibilidade de não haver tal educação. Trata-se aqui da 

ot3ouX't0L, a boa deliberação e sem ela não haveria condição da existência da cidade. 

A educação como arte política é o que promete Protágoras. Esta concepção é muito 

complexa e necessita de maiores explicações. 

Sócrates acredita na educação como tvr, arte, por oposição a Protágoras 

que acredita na Ea i.ct, cultura. Sócrates pede a Protágoras que explique melhor o 

seu ponto de vista. Esta possibilidade protagórica vai ser esclarecida através de um 

mito e complementada com um discurso lógico. Neste discurso Protágoras associa às 

capacidades que são adquiridas pelos homens, oferecidas por Zeus, com a igualdade 

política e social. As capacidades oferecidas por Zeus são para todos os homens e 

desenvolvidas por eles mesmos: - são a justiça e o respeito. A cidade só se torna cidade 

com o cuidado, o exercício e o aprendizado. A unidade destes elementos é a virtude, 

como excelência. 

Sócrates nota que a explicação de Protágoras passou pela noção de unidade de 

virtude sem explicá-la. Sócrates então questiona Protágoras, perguntando qual seria a 

relação da unidade da virtude com as partes. Se definem duas posições quanto a unidade 

da virtude apresentada por Sócrates: a concepção de semelhança quanto à imagem e 

quanto à essência. Para Sócrates a unidade é a da maior semelhança, bióç, que se liga 

a um modelo e para Protágoras esta apresentada por Sócrates é a da menor semelhança, 

ouçct, que se liga a imagem. Para Protágoras, a unidade se faz pela diferença e cada 

parte da virtude é uma parte diferente das outras, dito de outra maneira, cada uma é cada 

uma. A impossibilidade de conclusão da questão quanto à unidade da virtude se 

transforma então numa outra questão, a questão da mente. É interessante verificar que 

estamos exatamente no meio do diálogo ou seja, na seção 20. 

Aqui se discute a questão da mente basicamente em duas palavras: 	poa'6vT1v, 

demência e xpovr, sensatez. Argumentar-se-á sobre a unidade da virtude através 

dessas duas palavras. Sócrates tentará sustentar a oposição dessas duas palavras para 

poder provar que a justiça é piedosa e é sabedoria e portanto não estaria correta a 

/ 	 afirmação de que para cada contrário só existe um contrário e não mais, e que cada uma 
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é cada uma, pois aqui, há uma relação de uma parte da virtude com mais de uma, ou 

sei a, da justiça, da piedade e da sabedoria. 

Mas a afirmação dessa unidade falha, pois as duas palavras não são opostas 

porque a demência tem conotação diferente da sensatez. Apesar da manobra socrática 

tentar demonstrar a sua identidade ela se torna frustrada na medida em que a primeira 

não tem sentido moral, pois é a negação da mente e a segunda sim, tem essa conotação, 

pois se trata da saúde mental em relação aos costumes. Esta prorrogação da conclusão 

leva por sua vez a uma maior profundidade dos conceitos e faz parte da própria 

estrutura da dialética do diálogo. 

Isto significa a possibilidade da técnica e da ciência se aproximarem e se 

distanciarem do político e do cultural e vice-versa de forma que a sua dialética i-lógica 

se transforme em mudanças e procedimentos mais apropriados e pertinentes à sociedade 

e à convivência. Da mesma maneira, se poderia identificar a questão da veracidade que 

se coloca aí e se transforma em fingimento e vice-versa como condição fundamental 

para que se saiba evidenciar o fio condutor da vida. O pseudo movimento e o aparente 

repouso em que nós como seres humanos temos o nosso solo foi ali introduzido e é 

expresso como a vida real em que brota de modo consistente toda a nossa trama social e 

psicológica. 

A dialética, ponto médio das condições da vontade e do destino, como 

possibilidade do ensinar recíproco faz com que se evite, na verdade, algo que se 

aproxime da distorção manipulativa determinativa e é a proposta tanto de Sócrates 

quanto de Protágoras. O cuidado e o exercício protagórico associado ao rigor e a lógica 

socrática formam um todo que só se manifesta como transformação contínua. 

O bem e o mal são apenas os elementos de um primeiro plano onde o fundo se 

mostra numa complexidade infindável de valores que se misturam e tramam este ponto 

médio entre saber e instinto. A expansão é proporcional a quanto de liberdade e de 

especulação é possível se realizar, e certamente os maleficios são proporcionais a esta 

abertura ou fechamento. 

Posto de outra maneira, a língua grega é fruto desta abertura e por isso mesmo 

consegue escapar das armadilhas e falsas classificações e desta forma, traduzir com a 

maior força possível este interminável embate; - ou melhor seria dizer reunião- onde 

ganha vigor e poder e é o coração de um povo revelado nas suas crenças e valores. 
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Desta maneira, evita-se o discurso político vazio determinista, aquele que se 

orienta a partir de um modelo personalista, decomposto das estruturas sociais em favor 

não do desenvolvimento e da convivência e, por isso, desliga-se do contexto 

exprimindo-se tanto num liberalismo como num comunismo ortodoxo, fruto de alguma 

postura antidemocrática e ditatorial. 

Por outro lado, evita-se, também, o modelo científico puro, expressão da 

ingenuidade ou da própria subserviência ao poder que parecem claramente mostrar 

como a manipulação determinista pode expressar-se. Podem servir, como exemplo, a 

ciência nazi-fascista, as experiências de modelos genéticos destituídos da consulta e 

aprovação pública, ou seja, distantes da vontade popular, assim como as manipulações 

químicas e biológicas feitas pelas indústrias e pelo capital. 

Estas duas posições deterministas refletem o que Platão pela boca de Sócrates 

chama de á~l^ demência. O seu contrário é a e&xpoaiwr, ter a mente em boas 

condições. O encantamento de Orfeu e Museu tanto pode ser político como científico, 

mas a consciência platônica nas suas profundezas literárias e espirituais possibilita 

justamente o desligamento destas posições isoladas e o conseqüente cruzamento de 

modo que acordemos de um sono político-matemático encantado. 

A política cultural proposta por Platão é contrária ao que afirma Sloterjke 
não significa o estabelecimento de regras genéticas para o parque humano. Diz 

Sloterdijk: 

fl "Com esse projeto, Platão cria um desassossego intelectual no parque humano 

que nunca mais pôde ser completamente apaziguado. Desde o Político e desde a 

República, correm pelo mundo discursos que falam da comunidade humana como um 

parque zoológico que é ao mesmo tempo um parque temático; a partir de então, a 

manutenção de seres humanos em parques ou cidades surge como uma tarefa 

zoopolítica. O que pode parecer um pensamento sobre a política, e na verdade, uma 

reflexão basilar sobre as regras para administração de parques humanos. Se há uma 

dignidade do ser humano que merece ser trazida ao discurso de forma conscientemente 

filosofica, isso se deve sobretudo ao fato de que as pessoas não apenas são mantidas no 

parques temático políticos, mas porque se mantêm por si mesmas. Homens são seres 

que cuidam de si mesmos, que guardam a si mesmos, que- onde quer que vivam- geram 

a seu redor um ambiente de pa yue. Seja em parques municipais, nacionais, estaduais, 

L__~> 
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ecológicos- 	toda a parte os homens têm de decidir como deve ser regulada a sua 

auto manutenção. 

No que concerne agora ao jardim zoológico platônico e suas novas instalações, 

trata-se acima de tudo de verificar se entre a população e a administração existe uma 

diferença apenas de grau, ou uma diferença de espjJ' Na primeira hipótese, a 

distância entre os guardiães de homens e seus protegidos seria só acidental e 

pragmática, e poder se ia então adjudicar ao rebanho a faculdade de eleger 

periodicamente seus pastores. rSiexistir,  porém, uma diferença de espécie entre 

dirigentes e simples moradores do zoológico, então eles seriam tão fundamentalmente 

distintos uns dos outros que não seria aconselhável que a administração fosse eleita, 

mas sim que se baseasse na sabedoria. Só os falsos diretores do zoológico, os pseudo 

estadistas e os sofistas políticos fariam campanha argumentando que são do mesmo 

tipo que o rebanho, ao passo que o verdadeiro criador se apoiaria na dferença e daria 

a entender discretamente que ele, porque age com base na sabedoria, está mais 

próximo dos deuses que os confusos seres vivos de que toma conta29  

O pastor platônico é fruto da capacidade que é implementada pelos homens 

oferecida por Zeus. Trata-se do ensinar recíproco e não de auto-domesticação nem 

adestramento, nem de transgressão pura e destruição, mas do estabelecimento de que a 

partir dali não mais é possível pensar um homem que não desvende mistérios científicos 

e se relacione com todos os percalços e virtudes do saber sem uma política cultural e de 

convivência. Em outras palavras o destino não abandonou o homem a si mesmo, porque 

em última instância o destino são os homens. É um grande equívoco afirmar que os 

homens querendo regular-se a si mesmos, precisam identificar-se com os deuses para 

que tenham a sabedoria e desta forma criar a diferença entre os que podem administrar o 

parque humano porque detêm a sabedoria, e os que não dep 

Diz Hegel na "Fenomenologia do Espírito": 

Assim a vida de Deus e o conhecimento divino bem que podem exprimir-se como 

um jogo de amor consigo mesmo; mais é uma idéia que baixa ao nível da edificação e 

até da insipidez quando lhe falta o sério, a dor, a paciência e o trabalho do negativo. 

29 SLOTERDJIK, P. Regras para o Parque Humano. São Paulo, Estação Liberdade, 1999. p.48-49. 
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De certo a vida de Deus é, em si, tranqüila igualdade e unidade consigo mesma; não 

lida seriamente com o ser- Outro e a alienação, nem tampouco com o superar dessa 

alienação. Mas em si [divino] é a universalização abstrata, que não leva em conta sua 

natureza de ser-para-si e, portanto, o movimento da forma em geral. Uma vez que foi 

enunciada a igualdade da forma com a essência, por isso mesmo éum engano acreditar 

que o conhecimento pode se contentar com o EM-si ou a essência e dispensar a forma-

como se o princípio absoluto da intuição absoluta pudesse tornar supérfluos a 

atualização progressiva da essência e o desenvolvimento da forma 30. 

A administração da própria casa e dos negócios públicos depende deste jogo, do 

mito e do X&yoç, da arte de medir e da distribuição das capacidades de forma justa e 

igualitária, e também a ecologia e a sobrevivência de outras espécies assim como a 

colonização de outros planetas, a erradicação da pobreza e do analfabetismo. Uma tarefa 

que compete aos homens e a mais ninguém. A ironia é refinada em Platão, já que o 

destino o acompanha de forma a não poder dominar sua vontade e sua vontade não 

deixa que o destino o domine. 

O futuro da educação passa por este entendimento e vivência, assim como a 

possibilidade de uma justiça que se entrecruze com as questões éticas e morais e acima 

de tudo, consiga se desvencilhar do formalismo técnico e da burocracia. O objetivo é 

claro, iccà to'toiç &vayi&ci.v içcú ãptv icu segundo essas 

força a estar governando e ser governado. É o fortalecimento das instituições civis. 

O homem é a medida de todas as coisas enquanto pensa e reflete nos mistérios e 

na sua própria sobrevivência enquanto vir a ser que indissoluvelmente se liga ao ser. 

Neste ponto do desenvolvimento do diálogo, Platão realiza uma interpretação 

literária de um poema de Simônides. Aparentemente desligada do restante do diálogo, 

no entanto, é peça chave de sua dialética, pois aqui se elaboram a interpretação dos 

conceitos de ser e vir-a-ser. Ou seja, a questão da mente que é a questão da unidade da 

virtude, agora se transforma numa interpretação literária destes dois conceitos. 

Aqui nessa seção há a inversão dos papéis: Protágoras pergunta e Sócrates 

responde. Isto acontece para que o diálogo não acabe pois Sócrates habilmente sabendo 

que tem senão o papel principal, um papel fundamental dentro do diálogo, blefa, pois 

está em desvantagem, e diz que se seu papel não for alterado irá embora. Na verdade, 

30 HEGEL, G.W.F. Fenomenologia do espfrito. Petrópolis, Vozes, 1999, p.30. 
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esta mudança de posições reflete mais uma vez a tentativa de Platão de demonstrar, com 

transparência, sua dialética. É, na verdade, o começo de um novo ato, depois de um 

ligeiro descanso para recuperar o ffilego. Mais uma vez também o resultado não é 

nenhuma conclusão, muito embora dentro do processo do próprio texto fique cada vez 

mais claro a aproximação para um ponto médio entre arte e política ou entre destino e 

vontade. 

É d(ficil um homem vir a ser verdadeiramente bom, firme nas mãos, nos pés e no 

juízo, construído sem falha, estes são os primeiros versos do poema de Simônides que 

dão início a discussão. Protágoras pergunta a Sócrates se ele tem o saber do poema 

como percorrer. Sócrates responde que sim, e responde com o conceito do ocupar-se 

que é semelhante ao cuidado protagórico. 

Protágoras remete ao primeiro conceito do diálogo, o conceito do belo, e deste 

modo associa ao conceito anterior, do saber que percorre, e que pode perceber o belo. 

Ele então, pergunta a Sócrates se o poema é belo. Sócrates responde que sim. Protágoras 

avança no verso e lá Pítaco afirma não estar correto dizer que: é difícil ser bom. Assim 

Protágoras pergunta a Sócrates se o primeiro verso concordaria com o segundo. 

Sócrates responde que sim. 

A armadilha protagórica surpreende Sócrates pois, ele na sua defesa, diz que a 

afirmação de não contradição é válida, pois que não se trata da mesma coisa, o primeiro 

trata do vir a ser e o segundo do ser. Mas o próprio Sócrates havia afirmado ser a 

mesma coisa, um e outro verso. Desta forma a afirmação da diferença do ser e do vir a 

ser torna-se impossível a não ser por deturpações e alterações que destruiriam o próprio 

texto. Sócrates as faz. Primeiro altera uma citação de Hesíodo e depois o sentido da 

palavra dificil, mas por isso mesmo, ele não consegue sustentar as suas afirmações. Por 

fim acaba concordando no erro de suas interpretações e parte para uma tentativa mais 

ousada que transforma o poema num diálogo. 

Sócrates faz uma descrição irônica da história dos sofistas e da filosofia, 

afirmando que a região mais importante para a filosofia seria a Lacedemônia, porque lá 

teriam surgido a filosofia e os sofistas. Os sofistas se expressariam por meio de uma 

brevidade lacônica e daí passa a justificar que o poema é composto por frases que na 

verdade não seriam versos, mas perguntas e respostas de um diálogo do qual fariam 

parte esses dito breves. 
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A sua manipulação continua e para provar sua tese de que se trata de um 

diálogo, tenta alterar o posicionamento da partícula i..tv, sem dúvida, a fim de provar 

que não se trata do verso que é difícil um homem vir a ser verdadeiramente bom, mas 
sim do bom verdadeiro e dessa forma o "sem dúvida", seria a resposta a uma pergunta e 

não a ligação através do infinitivo entre o verdadeiramente e o bom. Não haveria 

possibilidade do falsamente bom, pois o bom é o verdadeiro e não pode ser de outra 

forma. Na verdade, seria uma resposta que estaria em desacordo com a frase de Pítaco 

que é dficil ser homem bom. Seguem-se uma série de alterações a fim de justificar esta 

tese. 

Alterando dessa maneira o poema, Sócrates encontraria uma forma de 

restabelecer a diferença entre ser e vir a ser a fim de provar que a vontade é somente 

bela e que é constituída pelo processo de aprendizado e conhecimento. Só a partir do 

conhecimento e do seu querer é que o homem tem vontade e se contrapõe ao destino. O 

mal, segundo Sócrates seria o involuntário. 

O diálogo opera mais uma transformação. Protágoras em virtude da exposição 

de Sócrates muda o seu conceito de unidade para tentar recolocá-lo de forma a se 

contrapor a Sócrates, já que este conseguiu inverter o curso do diálogo. Protágoras diz 

que a sabedoria, sensatez, justiça e piedade são partes próximas de modo conveniente da 

unidade da virtude, mas a coragem seria uma parte totalmente diferénte das outras. Pois, 

Protágoras diz, tu encontraras muitos dos homens por um lado sendo os mais injustos e 

mais impiedosos e mais indisciplinados e mais ignorantes, porém de maneira distinta os 

mais corajosos. Protágoras contrapõe a unidade do conhecimento socrático como bem e 

vontade, à coragem. Portanto, a parte essencial da unidade da virtude a se discutir agora 

seria a coragem. Sócrates, então, associa a audácia ao saber e a ignorância à loucura. 

Posteriormente, Sócrates, completa sua associação, identificando a audácia à coragem e 

portanto ao saber. Protágoras consegue desmontar o argumento socrático distinguindo 

capacidade de força. Pois o mesmo argumento da sabedoria serviria também para força. 

Sócrates, nesse momento, tenta desarmar a argumentação protagórica com o 

argumento do que é prazer e do que é desagradável. Protágoras afirma que nem sempre 

o agradável é bom e o desagradável ruim. E Sócrates, por sua vez, mostra como a 

virtude é contrária a ser vencido pelo prazer. Ser vencido pelo prazer é um argumento 

que pertence ao argumento da maioria. 
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Assim, Sócrates lança mão do conceito de ciência e pergunta a Protágoras se ele 

como a maioria diz, aceita que quem comanda o homem é o coração e não a ciência. 

Protágoras ironicamente praticamente encerra a discussão dizendo que para a maioria 

dos homens a coisa mais poderosa é a ciência e a sabedoria, quando anteriormente tinha 

afirmado o contrário. 

Sócrates não toma conhecimento desta ironia e continua. Propõe o ensinamento 

dos homens a respeito da ciência e da sabedoria. Estes dois pontos se opõe a serem 

dominados pelo prazer. Protágoras não mais responde como Protágoras, mas como 

representante da maioria. 

Sócrates e Protágoras cada vez estão mais próximos e mais distantes. Sócrates se 

aproxima da proposta de aprendizado que era proposto por Protágoras e Protágoras em 

silêncio parece não mais concordar com sua posição anterior. 

A última sessão acaba por decidir que nem um nem outro conseguiram provar 

aquilo que inicialmente queriam e que evidentemente não era o objetivo de Platão fazê-

lo, mas sim demonstrar que o conceito de beleza está no aporético que é porético. 

Prometeu e Epimeteu dançam a mesma música. A beleza está aí. A verdadeira 

idtOenç cujo .tãO.ta somente pode ser provisório. 

A semelhança e a diferença se encontram para que arte e cultura se manifestem 

na sua plenitude. A mesmidade deixa de ser aquela identidade vazia e sem sentido para 

seguir o caminho do respeito ao diverso e às minorias. O padrão não é o modelo. O 

modelo é a identidade como respeito e diferença ao antigo e ao novo . O processo de 

escolha, deixa de ser restrito a uma minoria dominante elitista que determina e dita o 

que é bom e certo. O certo é provisório e o errado pode o ser apenas naquele momento. 

O paradigma das leis deve ser sempre manter o diálogo e a abertura para que a dialética 

cumpra o seu papel. 

Nem flautistas, nem políticos podem manter a existência da cidade excluídos um 

do outro. Nem o cuidado nem o rigor científico. Nem a vida pública pode se manter sem 

o respeito a privacidade nem o individualismo pode se manter sem o respeito à coisa 

pública. 

O esquecimento e a lembrança são dialéticos, um só ftinciona em torno e por 

causa do outro. Querer transformar a vida num palco só de lembranças é evitar que haja 

ação e consequentemente que se possa contar a história de modo diferente. É um grande 
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erro. Mas o contrário, isto é, viver de esquecimento sem poder conservar nada, 

significa não ter palco algum. A determinação, assim como a indeterminação, a razão 

pura assim como o instinto bruto, só servem para que se mantenha a ignorância e a 

manutenção no poder de um pequeno grupo de ditadores. 

O que Freud chamava de pulsão de morte nada mais era do que essa tentação 

vertiginosa de retornar, para aquém da revolução biológica do sexo, para aquém da 

morte, à anulação da eterna repetição do Mesmo—a ontologia convertida em pura 

tautologia e afilogênese, em pura tautogênese. Enquanto o ser vivo se empenhou, ao 

fim de centenas de milhões de anos, a arrancar o Mesmo ao Mesmo, a arrancar-se 

desta forma de incesto e de entropia primitiva, estamos trabalhando pela 

desinformação da espécie através da eliminação das dferenças e fabricando a entropia 

à força de informação—o cúmulo! 31. 

Walter Benjamin no seu ensaio "Observações sobre Nicolai Leskov" mostra 

claramente como airiimação desprovida de história moral é uma informação inútil. 

Ela leva o indivíduo para o caminho da comunicação abstrata que não vive a 

comunidade do dizer. A comunicação se dá não para outros homens, mas para e em 

esferas de tempo e espaço abstrato. É a informação isolada de sua vivência. A verdade 

objetiva desprovida do aspecto social é na verdade uma grande mentira. Nietzsche na 

totalidade de sua obra diz que os valores modernos se encontram na esfera da 

paralisação do tempo e que é preciso reencontrá-los na esfera do sobre-humano. O 

super- homem e o eterno retorno do mesmo são tentativas experimentais de busca e de 

desenvolvimento de valores que estejam realmente vinculados a vida e ao homem como 

estilo, dito em outras palavras, que o homem se reencontre no mundo, como aquilo que 

tem pertinência a ele mesmo. 

Karl Marx na terceira tese sobre Feuerbach desvenda os efeitos das 

circunstâncias e a educação sobre o indivíduo, como seu necessário complemento, 

dizendo que as circunstâncias são por sua vez, objeto de modificação por parte dos 

homens. O que ele sublinha, é que o ser que determina a consciência individual não 

deve conceber-se como o objeto contraposto ao sujeito, pois este mesmo é um produto 

histórico pleno de conotações subjetivas e conscienciais. Se o ser não é pensado como o 

31  BAUDRJLLARD, J. Tela Total. Porto Alegre, Editora Sulina, 1999, p170. 
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oposto a consciência, como o objeto posto diante do sujeito, senão uma sempre já 

iniciada relação dialética com ele, a solução do círculo pode ser e é a conclusão da 

terceira tese, a praxis revolucionária, como a coincidência da variação das 

circunstâncias e da atividade humana. 

Portanto, o que a tese anterior sobre Feuerbach conclui une-se àquela onde Marx 

critica Feuerbach por só se ater a forma dos objetos e que diz: 

A pergunta se a verdade objetiva vem ao encontro para o pensar humano, não é 

• uma pergunta teórica, mas uma pergunta prática. Na praxis o homem deve demonstrar 

a verdade, isto é, a efetividade e o poder, deste lado do seu pensamento. A luta sobre a 

realidade ou não realidade de um pensar, que se isola da prática, é uma questão 

puramente escolástica. 

O que Platão faz neste diálogo é apelar para a dialética como elemento mais 

fundamental, e consegue num círculo perfeito integrar semelhança e diferença. Ele joga 

com os dois lados, mostrando que é aí neste jogo que se encontra a piedade, a justiça, a 

coragem e a sabedoria, a ignorância e a injustiça. A literatura e a ciência não jogam 

papéis opostos, mas fazem parte de um mesmo, cuja essência não se situa naquela 

mesmidade da cópia nem na indeterminação da diferença. 

Nas palavras do poeta Manuel Bandeira, 

O Martelo 

As rodas rangem na curva dos trilhos 
Inexoravelmente. 
Mas eu salvei do meu naufrágio 
Os elementos mais cotidianos. 
O meu quarto resume o passado em todas as casas que habitei. 

Dentro da noite 
No cerne escuro da cidade 
Me sinto protegido. 
Do jardim do convento 
Vem o pio da coruja. 
Doce como um arrulho de pomba. 
Sei que amanhã quando acordar 
Ouvirei o martelo do ferreiro 
Bater corajoso o seu cântico de certezas 32  

32 BANDEIRA, M. Poesia Completa e Prosa. Rio de Janeiro, Nova Aguilar, 1996. P.248. 
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Parte IV: 

Texto original e 
Tradução 



HPTAFOPA 

TA TOY AJAAOTO HPO21-IA 

1. 
ET. HóOEv, d3 kóicpaicç, lxx'tvci.; f 6fj2a 
&ct ano iuviiyeatoi 'coi3 itcpt iv 'AXii.í3tá&o pav; iat 

j.tOt K&L 1tP()11V i.&vtt KaXàÇ 	4XX'lVE1O vip u, 
wp 	& kôKpa'rEç, ()Ç y' 'CV aYtOtÇ f9uiv tpijOat, 

ica'i. itdywvoç 11& itoictjntXftjievoç. 
Ei'txx 'u't'toírto; o c 	v'uoi. Otuipo'o 

EJt(xtVC'E1Ç Ei., OÇ E11  %O tE 	V fl311V EtVCU 'tOl) 1)tT]- 	b 

vfruo'o, fv ví3v 'A?ttá&ç xct; 
ET. Ti. o3v t&. viv; fl itap' ic€'tvoi a'tvct; 1&t itóç 
icpàç aE b vEav'lxxç &cKEt'tat; 

. E3, toi.y€ ocv, o 	fpctaixx & 1c&i. 'vv 
TEpa KcXt yap icoXXa oircp qiou cute, f3oiiOwv q.tot, 
OV K't óp'tt &1L 'EKEtVOO p%oJJÁxt. ÓtOIEOV tVtOt 1'i. cYOt 
OXw EutCtV itapóVtoç ydp 'EKE'LVOl) o{tc itpocov 'tàv 

voí3v btcXavOavójnv 'tt cx1toí3 Oapá. 
ET. Ka. 'u't v ycyovóç eltil itcpï aè Kal(cTtvov 'toa'tov 
ltpy}ia; ob yàp &itov iav't KaXXovt cvuç XXq v ye 
'Efi& cfi tÓEt. 
M. Kai. 1to7,yE. 
ET. Ti. 4fç;c'c4 f  

Eêflq). 
ET. Ho&xixí; 
M. 'Af36p'vt. 
ET. Kcu o'rtw iaXóç 'iaç b voç oc cyot 

'toíT K?ctvou toç içcxXX'twv a Ot 4xxvíjvcu; 
1165ç 8 oi. tX7€'t, d 	16pi.E, 'CO (3O()Cô'CC'tOV K(iÀ- 

Xi.ov xx'tvccOat; 
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PROTÁGORAS 
Ou Os Sofistas, gênero polêmico 

I. 

A- De onde apareces, Sócrates? É evidente que da estação de caça 	309 

por Alcebíades? E tendo visto recentemente também parecia-me mais 
um belo homem, homem certamente, Sócrates, que, pelo menos seja 
para nós dito aqui, também já se enchendo de barba. 

S- Que importa isso? Tu não és admirador de Homero 
que disse ser a mais graciosa idade a da quase barba, 	 b 

a que agora Alcibíades tem? 

A- O que há de novo? Então, tu apareces vindo de junto dele? E 
como o jovem está disposto para contigo? 

S- Bem, por mim me pareceu, não sobretudo agora 
neste dia; na verdade falou muito por mim, ajudando-me, e então 
também justamente eu venho daquela companhia. Entretanto, algo 
estranho quero te dizer: estando ele pois presente eu nem lhe dirigia o 
pensamento e me esquecia freqüentemente dele 

A- E que acontecimento desse valor teria acontecido entre ti e ele? 
Pois, com certeza, não encontraste algum outro mais belo pelo menos 
nesta cidade? 

S- E muito mais. 

A- Que dizes? da cidade ou estrangeiro? 

À- 
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ET. 'AXX' fj ao46 iavt tjíjv, Cõ ZCÓKpa'UF-Ç, cvoybv 

icápct; 
2. O'tá't() JLV O3V 11E01) 'tWV 'yC V1JV, EL OO1 &KEt 	d 

cyoctxfrta'toç Ftvoct rIpw'yópaç. 
ET. " 't'i. ?&yciç; Hpw'ayópaç cleitrpEv; 

YS2 . Tpti- v yef6iiiipav. 
ET. Kact apt apa citvo auyyeyovwç ictç; 

M. Hav-o y ICOÀ,Xa 1(cxt Et7t(bv Kaï à KOwaç. 	 310 

ET. T't ot3v ob 6uyiiaco +tíiv 'tv uvoixyav, * 

'tt icoMet, KaOtópvoç vtcxtO't, 	 'iàv ircxi&x 
tou'tov; 
Y.0. Hdcvu t1èv 03v i&t cpw yE cotat, '&v ioTyce. 
ET. Kat ir?iv iaï lilgáç ao, '&v 
M. itiiXij âV F-111 i1 YÓcptÇ. OUX' ot3v 	o'tE. 

1. 
Tíjç icapcX9oç vi'ztàç ixvu'tio, 't aOoç ôpOpou, 

I1c1oKpót1ç b 'A1co?Xo&ópoD iitóç, <Dócacovoç 8é áõF-X ~óç, 
tiv &)paV -tr 3aKpa ,távt 4ó6pa poie, icaï but6  Ti 
xit c?xvo?r  'tç, eb8ç e'ícyw f]E1.V btevyótevoç, ia't 't 

4xovjj tya X&ywv, kôipa'teç, 	yp&yopaç f ia- 

Oe(&iç; iai. 	'div oviv yvoiç ci.'toí, 'I1c1roKpá'tiç, 

4riv, o3'toç glí ia  v&ótcpov yyêXXeç; Ob&v y', 
f 6' bç, FAgil &yaO ye. Et3 ôv Xyoç, flv 8 yw xnt 
& ü, içxxt' wí veica 'tiivui6c àC'tKoD; Hpcoixxyópaç, 
4T1, fii, atàç icap' Ègo,t. Hpcnv, riv  yó cn 

& óp't. n ézuam; Ni 'toç OEoç, 	'cicpaç yc. 

iaï óta tw nxa«aaç 'toí c'ttito6oç hxxOe'to itap 

'coiç itó&xç too, icx. *iev Eitcpaç 6fi'ta, jixíXa ye bijrè 

uópvoç 	Otvórç. b ydcp 'toi. 'itcxiç jtc, b á'topoç, 
Kcxi. 6ia 	Xwv aot 4pew, &tt &woniv cxt- 

,tóv, bIEÓ 'ttVOÇ â.XXoo £1cEXaOón1v ir€i& & fjXoov i&i. 

6c6cutvió-tcç fip,ev  1&i tXXoiv vctc &Oai, 'tó'ce ioi. 
&Xàç X&yt, bia fiiet  flpoortayópxç. ioct ia j.tèv 

pipa cie ç  tapc aè. 'vat, icat'tó pot Xtav itóppw 60E 
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S- Estrangeiro. 

A- De onde? 

S- De Abdera. 

A- E o estrangeiro te pareceu ser alguém tão belo, a ponto de aparecer mais 
belo do que o filho de Clínias? 

S- E como, meu caro, o que é mais sábio não está a ponto 
aparecer mais belo? 

A- Mas então tu estás presente tendo nos encontrado algum 
sábio, Sócrates? 

S- Com certeza um mais sábio pelo menos dos que de agora, 	 d 

se Protágoras parece para ti ser o mais sábio. 

A- Que tu dizes? Protágoras já chegou à cidade? 

S- Pelo menos já faz três dias. 

A- E tu vens exatamente então desse encontro? 

S- Sim, certamente tendo dito e escutado pelo menos muitas coisas. 	310 

A- Por que então não nos contas o encontro, se algo não te impede, 
sentando-te aí, depois de levantar-se esse escravo aí. 

S- Perfeitamente, e pelo menos serei grato se vós me ouvirdes 

A- E nós também a ti se falares para nós. 

S- Dupla seria a alegria. Mas então ouvi. 
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tó5v vtiçcó5v civau bnF-t8T,j 6è Tuixtaca ge h 'toi 1ó1EO'ü b 
DItVOÇ XV11KCV, Et)O1)Ç !XVaOEctÇ O{YEQ) &OpO E1tOpEOOJflV. 
KcXt ycõ ytyVdxsKCoV aiyto'o 'EiV VpE'taV KG 'r;iv 1ttOTOiV, 
Tt ov 	 Tiyoi,v ' 'eyó, oí3'to; txó5v ia cy 	uci flpcoa- 
yopaç;Kal. oç y2aaaç, N'ri woç Ocooç, 	w Zo- 
ipa-teç, b'ct Y6 tÓvoç c't't a$óç, tèè oi.. itotc'i. 
AXXa vatiixx Ata, ev cyw, av aD'tq &&pç apyuptov Kat 

itctO'iç KEtV0V, ltOtfrYCt KcX1. cYE aoóv. 	yàp, 'íj ' bç, / 
w Zeu (Xi. Oeot, CV tOl)'tC) CtT  (OÇ OVC CCV IXOV CJ..LWV E1t?Lt 	e 

icotn ob&v o{c t65v 'tXwv X?' (xi)Tà 'taíl'tct içxxï viv 
fpcw icap o, va bitèp o taOçabt. 'eycõ ydp 

aiia gèV i'at v&otepoç ettt, asia & ou& ewpaa Hpoixx-
yórav icdicote o' ici Koa o &vttyckp itaiç i, b'te tà 
itpotepov 	6rtiicev. aXXa yap, co wicpateç, itavteç 
'càv óvpa 'eicatvoirn 	xxai ao frtcxtov €ivat ?&yeiv. 
6cXXctt ob 3a&otev tap' abtóv, iva v&v Kacopev; 
KataM)et ', óç 'eycó fpcoixa, txxpà KaXXíç tc 'I1cItovKou 311 

XX' twiev ia. 'eycõ ejitov Mfptco, àya9, KCTE 
cojiev, icpq' yp cyiav, ú2dc &ípo avaató3tcv eiç tiv 

aXfv, aï itepuóvceç ato &atptwiev wç v ó3ç 
yévritav dita íwiev. Kat ydcp 'cá 2to?Xà llpw'tayópaç v&v 
6tatpf3et, da'ce, 9áppet, Ka'ca?WoLeOa cxircóv, 6ç 'cà euóç, 

v&,v. 

III. 
Meta 'taí3ta vaa'cáv'ceç FAr, 'civ atXiv iteptjjpev 
Kcu. y cutoitetpcbtevoç 'coí3 bticoKpá'cooç 't1Ç pCO.LflÇ &COi(Ó-

itoov ao'cov Kat rpwccov, Eute pot, e4rnv eyco, co Iitito-
Kpaceç, itapà Hpw'cayópav vv 'eittetpeiç tvat, &pypiov 
'ceXó3v 'ei'ze'tvw naOàv èp aeautoí, bç irapà 't'tva ót- 
ótevoç i&i. 'ctç yevflaóLevoç; aitep v t 'etevóetç tapà 

'càv aao-uoiT b.uôvoiov X&v Iiricoipá'cq 'càv K4ov, 'càv 

'cc AaiXiitta&íSv, py(ptov 'ceXeiv ip aau'coi j.uaOàv 
ae fpe'co, Emê tot, pXXetç 'ceXeiv, d3 Ii-

ltóKpa'ceç, IlticoKpá'cel. ptaoàv .bç 'ctvt bv'ct; 'cí. v icc- 
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II. 

(S) Essa noite que passou, ainda profunda madrugada, Hipócrates 
filho de Apolodoro, e irmão de Fáson, começou a bater muito 
fortemente com o bastão na minha porta e depois alguém abriu 	b 

para ele e logo com pressa foi para dentro, dizendo com voz forte: 
(H) Sócrates, disse ele, estás acordado ou dormes? (S) e 
eu reconheci a voz dele, (S) Hipócrates, disse eu, esse; (S) não 
anuncias algo mais novo? (H)Nada pelo menos, disse ele, 
(H) a não ser coisas boas. (S) Bem dissesses, disse eu; (S) o que é 
e por causa do que chegaste neste instante? (H) Protágoras, disse ele, 
(H) colocando-se ao meu lado, chegou. (S) Recentemente, disse eu. 
(S) Mas tu acabas de saber há pouco?(H) Sim, pelos Deuses, disse ele, 
só ao entardecer. 

E, ao mesmo tempo tendo apalpado o leito foi sentar-se 	 e 

aos meus pés e disse: (H) Ao entardecer de fato, pelo menos mais 
tarde, voltando de Enoé. Pois, na verdade, meu escravo, Sátiro, 
escapara; e, de fato estando a ponto de te explicar por que eu haveria de ir 
atrás dele, algum outro motivo me fez esquecer; e depois que cheguei 
e tínhamos acabado de jantar e nos preparávamos para repousar, então meu 
irmão me diz que Protágoras chegou. E ainda me aprontei para ir logo 
junto de ti; depois me pareceu ser alta noite; e depois que o sono me tirou 
da fadiga, levantando- me, direto vim aqui. (S) o que é isso aí? 
E eu reconhecendo a coragem e o ímpeto dele: (S) então, disse eu, (S) 
Protágoras te é injusto por acaso em alguma coisa? e tendo rido: (H) Sim, 
pelos deuses, disse ele, (H) Sócrates, que pelo menos só ele é sábio, e a 
mim não faz. (S) Mas por Zeus, disse eu, quando tu lhe deres dinheiro e o 
convenceres, ele te fará sábio também. (H) Pois se, Zeus e deuses, oxalá 
estivesse nisso! disse ele, Como nem pouparia os meus 	 e 

recursos nem os dos meus amigos. Mas, agora vim para junto de ti a 
fim de que tu fales a ele de mim. Pois eu juntamente sou por um 
lado muito jovem e por outro lado jamais vi Protágoras nem nada 
ouvi dele. Pois ainda eu era criança, quando pela primeira vez esteve 
presente. Mas de fato, Sócrates, todos elogiam o homem e dizem ser o 
mais sábio em falar. Mas, por que não vamos para junto dele a fim de 
que o encontremos lá dentro? E hospeda-se como eu escutei na casa de 
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Kp'ivco; Fiicov v, 	&t dç 'tcp. < QÇ 'cç ycvT-; 
óvoç ç 'ta'tpóç, 	Et & napa HoKXov 

'tàv ApyEiov f I&av 'tàv 'AO'qvcíiov 'eltcvóEtç uótEvoç 
ncyOàv 1tE cao'uoi3 't€Xeiv 'Livotç, Elt tç ' 
't*Xiiv wi?rco 'tà pypov bç -c'tvt ôvia 'Lv v4i %EÇ HoXu-
KXCt'tq) 'e aï be&a; 'tt iv áL1ECKpvW; Eiicov àV óç 

ç 	& yevrcyóevoç aiytóç; 
iijXov &tt àcyaXtato1Eotoiç. Eiev, flv 8 ,  'eycô. Icapa,  & 
HpO'rCCyÓpaV V1JV OtKÓJ1EV01. 'Lyu 1C KaÏ Y1.) OYYWL0V EKCtVO) 
ua9àv ÉTOtgot 'Lcóp1e0a 'teXíiv {ntèp coi, a v j.ièv 'ctvijixn' 

'Z(X fflL'tepa p11J1Ota  KCCt t0(YE0Ç ite'tOcoiev cdYtóv, et 
KcXt 'EcX 'CWV 4tXwv 1cpoacxvaXIYKov'teç. et o'uv iaç T1aç 

itept tccírta o{tco cYcópa 	0t&0V'taç p0t't0 Et1C L0t 
d Zcô1(pa'tç tE K&L lltlEÓKpa'tEÇ, cbç t'tvt ôvia t4s Hpwixx-
yópa 'Lv vó XEtE %pffllata 'teXetv; ti. âv abt4 itoipt-
Va'tJleOa; 'ti. ôvoia ÓXXo ye XEYÓIIEVOV 10Ep. Hpw'ccxyópoo 
dXiC01í)0.tEV, (7XYIEEp 1EEpL Et&01.) cqaXicxtoitotàv KcxÏ ICEp 
0L1p01) itouitfv; 'ti. 'cotoi3'tov ICEp. Hpcotcxyópoo içoi3- 

011ev; o4trtv 	'tot bvo11áoix,t  ye, W ICÓKP(XTEÇ, 
'tàv óvpa eivat, 	ç ao4tcij ôpa 'LpójieOa 'te- 
?ODV'tCÇ 't xP'I111c'ta; MáXtcna. Et 03v KXÏ 
UÇ YE 1EpOYpOt'to aitàç OE 811 CbÇ 'ti.ç yeVTaÓJ1EVOç EpXEI 312 

itap 'tàv flpacayópav; Kai. ÔÇ F.iItEV 'epoOptáaaç- --  
yàp i1t4cLtVE 'tt tJ1paÇ, (XYtE KV1  ÇXIYtàV yEVXY-

Oat- --  Ei. 11V 'ti. 'tOjÇ C~0a0EV OtKE, 5fiXOV &n. o-
Ptcrtiç yEvTcYÓEvoç. 	&, fjv 8 '  'Lycó, icpàç Ocó3v, oi.i 

v atcívoto tç 'toç EXXvaç oc'o'tàv ota'tiv tap-

xwv; N 'tàv Ai.a., d ICÓKPWUEÇ, ei.irep ye &8taVoo141a1 

xr Xyctv. 'AXX' óXpoc l  Co Iiutóipateç, 	ob 'totaí'tiv 
biroXa3ávetç ao 'tiv itap± Hpw'tcryópoo 11cO11tV  aeOat, 

XX' di.aicep 'h itap 'toí ypaatttou 'Lyve'to iaï KtOa-
ptcrtoí KC't iixxt8O'tpi.301); 'to('twv y±p a EMXMUIV obK 'Lit. 
'tvfl jiaOeç, bç 	uoipyàç 'eóevoç, aXX' 'Lic. 1tat86i.ç, 
dç 'tàv 't&có'triv ia. 'càv 'LXe(Oepov rcpicet. Hóv'o 11èV 
O3V ..L0t &DKEt, 	'tOta&tfl 11aXXOV civai f itap± Hpw'ta- 
'yópoo c0&nç. 
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Cálias filho de Hipônico; mas vamos; e eu disse: (S) meu caro, 	311 

ainda não iremos para lá, pois é cedo, mas levantemo-nos aqui 
em direção ao pátio, e circulando por lá passaremos o tempo até 
que venha a luz; depois iremos. Pois também Protágoras passa 
a maioria do tempo lá dentro, assim, confia, nós o pegaremos 
dentro como é natural. 

Liii 

Depois levantamo-nos e passamos a circular dentro do pátio; e eu 
pondo à prova a força de Hipócrates o perscrutava e perguntava, 
(S) dize-me, disse eu, (S) Hipócrates, tu tentas ir para junto de 
Protágoras, pagando moedas de prata como um salário para aquele 
em favor de ti mesmo, havendo de chegar junto de quem e havendo 
de vir a ser o quê? De maneira que, se tu pensasses tendo ido junto 
a um homônimo de ti mesmo, Hipócrates de Cós, descendente dos 
Asclepíades, pagar moedas de prata, como um salário para aquele em 
favor de ti mesmo, se alguém te perguntasse, dize-me, Hipócrates, estás 
a ponto de pagar, a Hipócrates um salário como sendo o quê? O que 
responderias? (H) Diria, disse ele, (H) como sendo médico. (S) Para 
vir a ser o quê? (H) Para vir a ser médico, disse ele. (S) E se tu 
tendo vindo para junto de Policleto de Argos ou Fídias de Atenas, 
pensasses pagar um salário àqueles em favor de ti mesmo, se 
alguém te perguntasse; se pagares essas moedas de prata tu tens na 
mente como sendo quem Policleto e também Fídias? o que tu 
responderias? (H) Diria que como escultores. E para tu mesmo havendo. 
(S) de tornar-te o quê? (H) Evidente que a escultores. (S) Que eles fossem, 
disse eu. E para junto de Protágoras então agora tendo vindo eu e tu 
iremos prontamente pagar moedas de prata como um salário para 
aquele em favor de ti, se bastarem nossos recursos e com esses o 
convencermos, e se não, empregando os bens dos amigos. Se então 
alguém nos perguntasse preocupando-se muito em torno dessas coisas 
assim; dizei-me, Sócrates e também Hipócrates como sendo quem 
vós tendes na mente pagar recursos a Protágoras? O que nós 
lhes responderíamos? Que outro nome pelo menos ouvimos 
dizendo a respeito de Protágoras, como de Fidias, escultor 

o- 
(1) 

= 
o 
-J 

IL 
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Iv. 
OicOa o3v o i2etç vív lEpá'ttcw, f ac XavOáve; fjv 

6' yw. Toi3 itpt; ' O'ia tXXetç 't'v iiv 'tiv aa?- 

'toí irapaaeiv Ocpa1tEi3cat áV8Pt, dçç, co4tc 	ó 'tt 
& ico,c b outfç 'EY'tt, Oa &otï v à diaOcx. KeCtT.01 

et 'uoí3't' yvojç, o16è &ix lEapa&&oç iv iiv diaOc, 
et tyaO4 o{c' €t ctic irpáyta't. 1ia y', 

&vat. Aye 6i, it fyíi eivat iàv o4c'cfv; 'Eyd 
.tev, fil 8 oç, wirep w{voxa Xeyc, toov etvca tov 'ccov 

co46v 	'uitova. O1oiv, tjv 8 ycó, wi'to j.ièv 

eatt X'yetv içcxï itepï wypcwv cxï icepï ieic'tóvwv, b't 

o5'toi. irnv di 'cóv o4xív etttoveç; XX' c'i. ttç povio 
tç tóSv 'tt ao4xí5v etcnv dt tOYypáOL n'tftoveç; 1EO41EV 

Ocv IEO'D cvblxz), b'i 'tóv icpàç 'c'v a nepyaalocv 'div 'tóv 

vJu'óvcov, iccct 7LXa ouct & iaç huivo ÉPOUCO, b 6è 
a04truiç i wv 'tt ao4xov ea'c; 'C't ôv alt0KplvoI4.teO0C 
atyt; itoaç 'epyaaç 	'tc'rç; Ti. âv icotttev 
cLiYtàv eivat, 03 ípa'reç, f 	í't1v 'toi itoiícu. &- 

vàv X&yeiv; "Icwç civ, flv 6' yô, 2i19fj Xyotev, ob 
jtcviot uavcoç ye epw'o&oç yap e'rt 1  oiptcnç rwuv 
&i'ta, icepi. &too b oiç &i.vàv,  itote'i Xyetv cctep 
o itOapta'ciç &tvov 611too lCOtEt XEyEV 1Et 0U1ECÇ KC 	e 

itta-tftova, 1Eep. KtOapícYewç fil yp; Ncu. iv 

b& 61 aot'ç 1cEp. 'ci.voç &tvàv itotei Xyetv; fj 

6iXov o'ta icep ourrep iat eiwrta'ta; Euoç yc. 
Ti. 6f 	i3tc, 	 '€-v b 
aotcY-tç iça. 'tàv .taOq'v irotci; Mà Ai.', 011, ObKctt 
71 

XC0 cOt X&yetv. 

V. 
K&t 'eyu eiicov te'tdc ,oito. Ti. o3v; dicOa tç oiov iava 	313 

1('lv6wov pct iitoOicswv 'div NJuXtiv; f *t pèv tà óta 
EnUPEnEtV ae 	'tco, &aKw6ijveov'r,a f %pllcY'EÓV cdïtà 
ycvcsOat i itovipàv, itoXX± v itepucid'w, ett' btvcperc'cc 
0V E'i.'EC O{), Kaï EtÇ 	oiv 'Eo(ç 'te i.?oiç c&v cape- 
Káeç iat toç duei.00ç, coicotevoç tjipaç cvc$ç 
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e Homero, poeta? O que desse tipo escutamos a respeito de 
Protágoras? (H) Na verdade, Sócrates, disse ele, eles 
denominam o homem sofista. (S) Como sofista então nós 
estamos indo gastar os recursos? (H) Perfeitamente. (S) Se então 
também isso alguém te perguntasse; e então tu mesmo vens para 	312 

junto de Protágoras havendo de ser o quê? e ele, tendo enrubescido, 
pois já começava a despontar o dia, de modo ele tornar-se 

visível--- disse: (H) Se em algo é parecido aos precedentes, 
é evidente que, havendo de ser sofista. (S) E tu, disse eu, (S) pelos deuses, 
não te envergonharias apresentando-te tu mesmo para os Helenos 
como sofista? (H) Sim por Zeus, Sócrates, se pelo menos é preciso 
dizer as coisas que eu penso. (5) Mas então, Hipócrates, por acaso 
não pensas haver de ser dessa qualidade a tua aprendizagem 
junto de Protágoras, mas do tipo que aconteceu junto ao professor 
de letras e do citarista e do de ginástica? Pois aprendeste cada uma 
delas não sobre a arte como havendo de ser demiurgo, mas sobre 
educação como convém ao homem privado e livre. (H) Totalmente 
então me parece, disse ele, ser mais dessa qualidade a aprendizagem 
junto de Protágoras. 

Iv. 

(S) Tu sabes então o que estás a ponto de fazer agora, ou te passa 
despercebido? Disse eu. (H) A respeito de quê? (5) Que estás 
a ponto de submeter tua própria alma aos cuidados de um 
homem como dizes, sofista; e o que é o sofista, me espantaria 
se tu sabes. Certamente se ignoras isso tu nem sabes para quem confias a 
alma, seja se para um bom seja para um mau. (H) Pelo menos eu acho, 
disse ele, que sei. (5) Diz-me então, o que tu julgas ser o sofista? 
(H) Eu, disse ele, como precisamente o nome diz, esse ser 
o sabedor das coisas sábias.(S) Então, disse eu, (5) é possível dizer 
isso tanto a respeito de pintores como a respeito de carpinteiros, 
que esses são os sabedores das coisas sábias? Mas se alguém nos 
perguntasse, em que das coisas sábias são os pintores sabedores, nós 
lhe diríamos de algum modo que daquelas em função da produção 
das imagens, e outras coisas assim. E se alguém perguntasse aquilo, e o 
sofista o que é das coisas sábias? O que lhes responderíamos? De quais 
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b & t*p. icXcovoç 'toiT 	(xtoçyEi,'tv NJl)v, K(Xt et 
q) itcxvt ECY'tI. lxx acx T EV lcXKWÇ lEpcxt'tctV, pnatOi) T 

ItOVflPOL) xtoi yevopvoo, rEcpï & 'o('too o{YEE 'tC 
O1YEE 't() &Xc16 1EEKOtV(óYW o{ce tjj.LO)V 'tCOV 'tcúpoJV OD- 	b 

&vt, E't' C1tVtpE1ttOV EVEE KOt O'k) 'C() 	t1(OtV) Wb'E() 

VO) 'tV OV \IJ1)V,  áCXX' 	ipaç à oiaaç, dç ç, 
ôpOptoç fwv icpt tèv 'co&ro'o oi&va ?óyov 018é ot-

o)X1v itoti, EUtC Xpil btvtp1tEtv aainov cxb' 	t're pi, 
'tOtLOÇ 8 ,  Ei XVc(X'U5KEtV 't 'tE X)'tO) xoct 'tdc 'có3v 4áXwv 

pfta'tcx, ó.ç f& &eyvcoiccbç, b'tt 1Ecv'rwç 'nvca'tov 

Hpoiayópç, bv o{'tc ytyvc,ietç, 6ç ç, ofrre &etXea 
OEICÔICO'tc, ao u,'t'iv 8 ' bvoj.táetç, tàv 8é aoa't'?v, 

o'tt ico'tc ca'ti, 4atvct ayvowv, q tXXetç aao'tov eic-

'tpClEEtv; 

Kaï ôç àcioxaç, ' Eouv, 	d3 kó1cpatEç, 
c X&yeç. rAp) 013v, d3 < I16Kpa'teç, b aota'tç wy - 
ávi dv jncopoç 'ttç f cicioç 'tóv ãyoyipwv, à' d3v 

w'kx1 'tp'tai; xxv'tai yp 41OVE 'tooí3'tóç 'tç. 
Tp4c'tcxt &, d5 kóicpa'teç, ini 't'tvt; MaOitarn 
6f1t01),fiv ' ycó. iaà bitwç ye jn, d3 'taipe, b aota't'ç 
E1E1VWV a itwXci. eaica't1icyr rjiaç, aaiEcp o icp 'triv 'co'u 
CCóUX-tOÇ 'tpov, b ticopóç 't 	icáinXoç. iccxt yc±p 
o'vcoi. 1t01) (0V ayotxw aywytf.t(ov ou't a'o'tot taaatv oia 
XP11'tàV f 1tOl/11pà/ 1ECp'tà aO).1a, 'eitatvo'ocyt è itóv'ta 
lccoXoov'tEç, oUtE ot COVOWF-Voticcxp aoixov, cav gil ttç 

't 	yl4tvaa'tu'àç f 'a'tpàç v. o{'tw & ixï dt 'tã 

Oia'ta 1rpt&yov'tEç ia'td 't&ç itóXç c&t icoXoív'tcç iccxi. 
Ka?ov'tcç 't4 & 	tOutoiv'tt 1Eatvoi3at tèv iu'iv'ta 

&., 1c(oXo ai, 'tá%a 8 ,  (LV iaveç, (1 ápu'te, 	'to&twv 
ayvootv (0V 1to)Xouaw o'tt XPTJaT.O, v 1 1tOVTOV irpoç 't'flv 

l4JU%1v. 6ç ' a{cwç icaï dk dvo 	voiicap' a'b'tÓSV, 'EàV gll e 

,ttç 'ti 	iccpt 'tTV lJOflV au i(x'tptoç (0v. El JIEV OUV 01) 

'tlYVEtÇ E1t1a'tfL(0V 'tO'(Yt(OV 'ti. pria'tàv  KaL 1Eovipàv, 

xa4aX€ç aot dciaOat taOita'ta Kalt irapdc Hpw'tayópou 
i'ai. itap' óXXoU b'toUoiv t 6è 	ôpa, d paiáptc, L1 lCEpÏ 
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realizações é mestre? (H) O que nós diríamos ser ele, Sócrates, senão 
mestre de fazer engenhoso em dizer? (S) Talvez, disse eu, disséssemos 
verdade, não entretanto pelo menos de modo suficiente; pois de um 
questionamento nos carece ainda a resposta, a respeito do que 
o sofista faz engenhoso em dizer; como o citarista faz sem dúvida 
engenhoso em dizer do que precisamente também é sabedor, 	 e 

a respeito do tocar cítara; pois então? (H) Sim, que fosse; 
(5) e o sofista a respeito do quê ele faz engenhoso em dizer? 
ou é evidente que a respeito do que também ele sabe? (H) Pelo 
menos parece. (5) Então o que é isso a respeito do que ele mesmo 
o sofista é sabedor e faz sábio o aluno? (H) Por Zeus, ainda 
eu não estou em situação de te dizer. 

V. 

E eu disse depois disso. (S) O que importa então? (S) Tu sabes a que 	313 

tipo de perigo tu chegas havendo de submeter a alma? Ou se 
te era preciso confiar o corpo a alguém, correndo o risco de ele vir a ser 
ou bom ou mau, tu examinarias muito se era preciso confiar ou não, 
e para um conselho chamarias os amigos e os parentes, 
examinando por muitos dias. E o que a respeito do corpo tu 
consideras mais, a alma, e em que todas as coisas é possível fazer 
as tuas coisas bem ou mal, vindo a ser ele mesmo bom ou mau, 
e a respeito disso tu te associarias nem ao pai nem ao irmão 
nem a nenhum dos nossos amigos, se deve ser confiada tua alma 	b 

e se também não a esse estrangeiro que acaba de chegar, mas 
tendo ouvido ao entardecer, como tu dizes, antes de amanhecer 
chegando a respeito desse tu não fazes nenhuma questão, 
nenhum conselho, se é preciso tu mesmo estar confiando nele ou não, 
e disposto a consumir os recursos de ti e os dos amigos, como já 
reconhecido de maneira completa que se deve estar junto de Protágoras, 
que nem conheces, nem jamais conversaste, como tu dizes, 
e tu nomeias sofista e manifestas por acaso ser ignorante em relação ao 
sofista para o qual está a ponto de confiar a ti mesmo? 
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icoX LE'gWV K'1V8,1)VOÇ 'EV 'tfl IXDV LcXO11LÓ'EWV dV'fl f1 'cv 'tjj 
'tó3v vttwv. att'ta jiv yàp xcxt ito'cc icpiqievov icap 'toi 
Ka1t1Xou KaL 'cjnrópo 	cc'ttv v X?oç àcyy&imç ico- 
petv, Koct ,tpw 8éa9at aitk ctç tà aía rcóvixx f xx-
yóv'ta,Kcvta9êLcvov da& cm aiv3oucaaOcn, 
lrapaKaXécYcxv'ta tàv 'citaÏov'tcx, &tt tc 'c6&rtov f iro'tov 
Kaï &r 	, iai. bicóov 1&L bcó'tc dxrcc 'cv 'tíj ovjj ob 

ycxç b iv&voç. MaOi.t(x'ux õÈ Qi)1( TElv 'EV àUCO 1X'CW) 

tcvcyi'uiv, &XX' ÓVCCyKfl, Kata9vtcx 't1V TIgTlv, -Co 	Oitc 
'cv cvbtfi ifl Nfiij ?at3óvta iaï j.taOóv'tcx 	tvcu fi í3cí3Xatt- 

vov i  bc7liiIvov. 'ccxi3'ca o3v aKo1ccôtcOa aï pctc tó3v 

1tp&5f31YEpWV iuov tLCtÇ YàP 'Ct VO1. (XY'tc 'COcYOlYEO 

icp&yjux &cXcOat. vív gÉVUot, c oanEP óp.tfcapev, teogEV 
Kaï oxYcoI.tcv  'toí &vpóç, bcwca ox5av'teç Kat 6XXoç 
vaiotvwtcOr cxï ydcp oi tóvoç Hpwtcxyópaç cd'tóO 

XXà ixxi. Iitictaç b 'HXcioç- oitat & ixx. Hpó&iov 
wv Kctov- - - içat aXXo itoXXot iat 

VI. 
Ètóav fuiv 'taí3tcx 'cicope ój.tcoa c1Ect& & 'cv 'cc npo- 

Opw 'cycvói.LcOa, citu-r,ávtcç itep. iavoç Xóyot &cXcyópcOa, 
bç fftv ia't 'ttv b&v cvit&cv civ' ot3v pi 'tcMç y-
vovto &Xa &altcpavc!q.tcvo1. o{twç 'cotj.icv, 'ciwrtáv'tcç 
'cv 'cdi itpoOipw &cXc'yópcOa, wç vooXoyia.icv 
Xoç. &»zci o3v got, b &opwpóç, ci.voi3óç iaç, Ka'c'rKoucv 
f.tó3v, Kw&ovcct & &a 'cà itXijooç 'cdiv ao4a'cdiv ãOcaOat d 

'uoiç 4ortóicnv Étç vv du&xv 'c7tct6i yoí3v 'cKpoíaiEv 'nv 

&(pav, votaç cxi. '&v 	Ea, 	 'twcç 
ob cY7,0X1 ,1 c'cqi. icxÀ ága à»6iv 'ccuiv cp6iv 'civ %pav 
itívi icpo9twç cbç oioç 'c' fjv 'cicíipac.  cXt ftciç itáXtv 
'cKpo1cv, iaï ÔÇ cyKcKXr]f.1vrç 'tíjç O(paç ccoicptvótcvoç 
F.ilEcv, 2 õcvopconot, 4T1, o 	KTKóa'cc, &ct dt a yoxfi 
a1'c4i; 'AXX' dryaO, 4iiv 'cyb, OurE napá KaX?av 
fotcv ofrcc aoc'ccú ctcv XXd Odcppcu Hpw'cayópav 
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E Hipócrates tendo ouvido, disse: (H) Sócrates, a partir das coisas 
que tu dizes, parece. (S) Pois bem então, Hipócrates, (S) o sofista 
se encontra sendo algum comerciante ou traficante de 
mercadorias, a partir do que a alma se alimenta? (H) Pois a mim 
aparece algo desse tipo. (H) E se alimenta, Sócrates, a alma com quê? 
(S) Sem dúvida com o que se aprende, disse eu. De modo a que 
pelo menos, Amigo, o sofista elogiando as coisas que vende nos 
engana, como exatamente sobre o alimento do corpo, o comerciante 	d 

e o traficante. E pois esses de algum modo, aquelas mercadorias, que 
negociam nem eles mesmos sabem que é bom ou mau para o corpo, e 
elogiam todas as coisas vendendo, nem os que compram a partir deles, se 
não alguém por casualidade sendo ginasta ou médico. E também 
os que levando conhecimento em direção às cidades tanto vendendo como 
traficando a alguém sempre elogiam desejando ardentemente todas as 
coisas que vendem, mas talvez alguns, Querido Amigo, também destes 
desconhecessem aquilo que vendem em relação à alma se bom ou mau. E 
da mesma maneira também aqueles compram deles, se alguém 	e 

por casualidade não seja, por seu lado, médico sobre a alma. Então se tu 
encontrasses por casualidade sendo conhecedor desses o que é bom e mau 
é seguro para ti comprar o conhecimento também junto de Protágoras 
e de qualquer outro. E se não, olhe, Feliz, não jogues dados 
e ponhas em perigo as coisas mais caras pois na verdade muito 	314 

mais perigo na compra das lições do que dos alimentos. 
Pois na verdade comprando comida e também bebida junto 
do traficante e comerciante é possível carregar em outros 
recipientes e antes de recebe-las no corpo, bebendo 
ou comendo, depositando em casa é possível se aconselhar, 
tendo chamado um que entenda, o que deve ser comido 
ou bebido e o que não, e quanto e quando, que na 
compra não é grande o perigo. E lições não são possíveis 	 b 

de carregar em outro recipiente, mas com necessidade, depositando 
o preço, tendo tomado e aprendido a lição na própria alma, ir 
embora ou prejudicado ou beneficiado. Então examinemos essas coisas 
também com os de mais idade que nós. Pois nós ainda somos 
jovens para discutir coisas desse valor. Entretanto agora, como 
precisamente tínhamos preparado, vamos e escutemos o homem, e depois, 
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ycp 'tot &ÓJICVO 'i&Tv Oo.LEv JYáy'yC1XOV OV. Móyç 	e 

oi3v ico't fjuiv ó.vOpwtoç óvo?rc 'div O(pav 
& €cY1XOoE1ev, KOVCF_Xà POgEV Hpunayópav 'cv 'tói 
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b FXcvixovoç, 'cK & 'toí 'citï Oá'tcpa b 'tcpoç 't63v Hcp- 
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yópo'o .ia9iyt63v icx. 'cic. 'tv .xav9óvei. 6ç aoi'trç 
'ccyó.tevoç. 'to'tov & ot 61w30ev oXoOoov 	KO)OV'tEÇ 
'tóSv Xeyoivcnv 'tà pèv icoXi vot 'c4xxvov'co, oiç &yet 'e 
EMXCY'UO)V 'tó5v icóXcwv b Hpw'tayópaç, &' d3v epe'tct, 
KTXWV 'Cl 1XJ)VT ()YiCE 'Opcç, d. & KCC'C 'CflV 4xovtv b 

itov'tcxt ieii rtvov fcyav & 'tveç iaï 'tó3v 	opixov 
'cv 't4 Yopc0. 'coí3'tov 'tàv opàv jiáXt'ta ywye 't&v 

ficyOnv, èoÇ ixxXó5ç cXaI3oí3v'to 	to'te eInto&v  'cv  't4 
itp&9ev c1ivcu Hpw'tayópou, XX' 'cice&i cxi'tàç v-
a'tpot ixx. dt te't' 'cicevou, cf. itcoç i&i. 'cv KÓ(YJJX4) IEC-
pteaov'to oii'toi. d 'citipoot yOev, iaï 'cv 
iiXq icepuóv'tcç eï ç 'tà ôicicyøev KaOta'Cav'to icáX-
Xicy'ca. 

VII. 
Tàv & te't' taevóraa, 	Oprjpoç, < Iiciwxv 'tàv 
HXeiov, içaO'ítevov 'cv 't ix't' ávuKPv,  npoa,"Co 'cv 9póvcp 
itepi. cz'tàv ' 'ciáOiivw 'cic>t kt9pwv 'Epvtaóç 'te b 
Aioevoi3 i&i. <I>OctBpoç b Mippwoatoç Ka,t ' Avpwv b 
Avpo'txovoç K(xÏ 'tóSv rvwv icoXi'ta'i. 'te cci'toí3 xaï óXXot 
'iavç. 'e4o'wov'to &è icept 4acuç 'te ioti. 't63v te'tcdpcxv 
oca,rpovogt .Koc 't'ta &epw'tv 'tàv Iitit'tav, b 8 ,  'cv Opóvq 
KaOficvoç 'ciccY'toç ab'tóv &eipwe i&t ee 'tck 'cpw-
'tcó.ieva. 

Kaï i*v &r icxï TávixxXóv ye FAcéi80v. 'circ6í- ci 
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tendo escutado, consultemos com outros, pois não só Protágoras aí está, 
mas também Hípias de Elis--- e eu imagino também Pródico 
de Céos--- e muitos outros sábios também. 

VI. 

Tendo pensado para nós essas coisas nos pusemos em marcha; e 
quando nos encontramos no hall da porta, tendo colocado 
algo a respeito de uma questão discutíamos o que ofereceu-se 
para nós pelo caminho; a fim de que então não ficasse sem fim 
mas tendo concluído assim entrássemos; tendo parado no hall da porta nós 
discutimos até nós concordarmos junto um com o outro. Então me 
parece, o porteiro, um eunuco qualquer, nos ouvia, e é possível estar 	d 

indignado por causa da grande quantidade de sofistas como os que 
freqüentavam a casa; pois bem, quando nós batemos a porta ele tendo 
aberto e tendo nos visto, disse: (E) Uns sofistas; ele não 
tem tempo livre. E ao mesmo tempo, com ambas as mãos como ele 
era capaz, atirou a porta completamente resoluto e a porta estando fechada, 
nós batemos de novo, e ele disse, respondendo: (E) Homens, 
disse ele, vós não acabais de ouvir que ele não tem tempo? (S) Mas, 
Bom Homem, disse eu, (S) não viemos para estar junto de Cálias nem 
somos sofistas; mas tenha coragem; pois precisando com 	 e 

certeza viemos ver Protágoras; anuncia-nos então. 
Uma vez com dificuldade o homem abriu a porta para nós; 

E depois que entramos, encontramos Protágoras no pórtico 
passeando, e atrás caminhavam com ele de um lado 
Cálias, filho de Hipônico e irmão da mesma mãe, Páralo, 
filho de Péricles, e Cármides, filho de Glauco e do 	 315 

outro lado o outro filho de Péricles, Xantipo e Filípides 
filho de Filomelo Antimero de Mende que é considerado 
o mais famoso dos discípulos de Protágoras 
e aprende na arte para se tornar sofista. E desses que por detrás 
seguiam escutando do que se dizia no mais apareciam estrangeiros, 
que Protágoras conduz de cada uma das cidades, por que 
ele passa, encantando por meio de sua voz como precisamente 	 b 

Orfeu, e outros seguiam sua voz encantados; E havia alguns 
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yip apa  HpÓ&Koç b Kcioç, flv & 'ev dtK1ta1't 'ttvt, 

1p0 'tou tv 6ç 'tai.uetcp 'expfi'co  Iiticóvucoç, viv & tà 
'toíT rcXfeooç 'cdiv ia'taX-oóvwv b KaX?aç iaï 'toí3'to h-
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o'tpcbxai. iaï iáXa itoXXdiç, &ç cúve'to Hap9tv'to 
& cd't4fi n'l 'taiç 1EXdtov iXtvatç Hatxcxv'uxç 'te. b hK Ke-
pa.tcov KO. tet Hcnxaviov vov TA EU ieipóiiov, dç tèv 

EYWWXt, KCCXÓV 'tE Kó,'CC96V 't1V XY1V, 't1V 6 O{V '&cCV 	e 

itcv.vu iaXoç. E6oa ('Xlcooa(xl ovoj.ia avtq vcci. A'yaO(ova, 
iai. 0)1( iv Oa xátoiu, i iccn&ia Hxavíoo 	óv€t 
d3v. 'to' flv 'tà ppáictov, icci.i. 't 'A&tiv'tw ,..u10-
'tepw, o 't* Kici6oç iai. o AeuKoXot&o, KQt xXXot iaveç 

atvov'to [lEpi. & d3v &X&yov'to oi c61)vátv .yuïyc 
j..tcxøciv wOev, ia.icep Xucapóç wv &içocw 'toí Hpo&- 

ito-aocoç yàp g01, 60ii. &vr'p FáiVat ic&i. 9oç• 
&XXc &à. 'tiv 3ap('ti'ta 'ciç 4xovfjç 3óp.3oç 'tç 'ev 'c ducf- 316 

ta'ti yvyVói.Voç àcxij tOi.ei. 'td XEyÓp.EVa. 

VIII. 
Kaï ttciç p.èv óp't 	XflX(0eM.Lcv, ica'tóinv & t.tó3v 

tijXOov 'A?i3tdc&ç 'c b K&ÓÇ, 6ç ç cYu Kat yd 
ir9otat, ic Kpvtxç b KaXXpou. 
i.LEtç Ot3V (bç EtcY1X9c4LeV, 'ct cYt'up' 6't'ta &a'tpJcYav'tEç 
icxi 'taí'ta &aOEcxánvot itpoajjpcv itpàç 'tàv Hpw'tayópav, 
K&L yc Ei1EOV 	Hxo'tayópa, IC1àÇ cY 'tOl. fX9OLCV 	b 

ycô 't ia. T1t1oKpá't1ç o''tOÇ. lló'tepov, 	11, 
jióvu ooXój.uwo &cxXExoijvat i i&i. tc't 'có5v &?.Xwv; 

Hiuiv jiv,  fl 6' 'cycó, o&v 6a4pet 1ocYaç &, o'3 
va 1OoItEv, au'toç ciijJat. Tt ouv & ea'ttv, 

oi3 va fKE'cE; Ioipá'tç b& '&'t'i. pèv 'tó3v itt- 

wpi.wv, AitoXXo&ôpoo ttóç, du"i.cxç tcyáXrç 't€ 1xï c&ú-
iovoç,ab'tàç & 'tv fr()Civ 60içc vdquXXoç Mat 'toiç 
flXu(tco'tcxl.ç. E1tt01)iEtV & 1Ot 60KE1. EXXOyI4LOÇ 'yEVEYOcXt 
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também das redondezas no coro. E eu tendo visto esse coro por 
mim senti o maior prazer, como de forma bela preocupavam-se 
em jamais ser obstáculo de Protágoras, mas quando ele mesmo 
dava meia volta também os que estavam com ele, bem de 
algum modo na ordem se dividiam os ouvintes de ambos os lados 
e contornando em círculo sempre se colocavam por detrás, 
com toda destreza. 

VII. 

E no meio reconheci, disse Homero, Hípias de Eleja, 
sentado no pórtico da frente no trono; 
em torno dele estavam sentados em bancos Erixírnaco, 
filho de Acúmeno e Fedro, filho de Mirrinonte e Andron, 
filho de Androtíon e uns estrangeiros concidadãos seus e alguns outros. 
E pareciam perguntar algumas coisas astronômicas a Hípias a respeito da 
natureza e dos meteoros, e que sentado no trono a cada um deles 
definia e tratava as coisas argumentando. 

E na verdade, 
também vislumbrei Tântalo. Pois estava na cidade 
Pródico de Céos, em alguma construção de que antes 
de agora Hipônico usava como armazém e agora sob o efeito 
da multidão dos que se instalavam, Cálias, e esse tendo esvaziado, 
fez um aposento para os estrangeiros. Pródico então ainda 
estava deitado envolto em algumas peles de carneiro 
e mantas também muito numerosas, como aparecia. E estavam 
sentados junto dele perto dos leitos, Pausanias o de Ceramis 
junto com Pausanias, como eu creio, um jovem ainda adolescente 
belo e bom por natureza, e, completamente belo de ver, 	 e 

Acreditei ouvir que seu nome é Agaton e não me espantaria, 
se seja por acaso o favorito de Pausanias. Esse era adolescente e 
assim os dois Adimantos o filho de Cepes e o de 
Leucolófides e alguns outros apareciam. E a respeito das 
coisas que discutiam eu não fui capaz de saber de fora, 
embora desejoso querendo ouvir Pródico; pois ele me parece ser 
homem totalmente sábio e divino. Mas por causa da gravidade 
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'cv 'cij icóXci, 'coí3'co & d'ca'i. di. .tdXa'c ôcv ycvo9cfl, €1 co't 
auyyvovco 'taii't' ofw fii 	oióicci, itó'ccpov iccpt aixcó3v 
jióvoç o'tc &iv 	yccOcxt itpàç póvooç, f1 tc'c' XXwv. 
OpOóiç, 4ri,  icpo..uOci, di kôicpa'ccç, %tp ioíi. vov 
ykp vpa KaL 'óv'ca àç itóXcç icyáXaç 	v 'caYccXlÇ 

nF-toov,u(x 'cdiv vwv 'co'ç 3c'c'couç toÀcitov'caç 'ccç 
'cdiv àUcov aovouaxç, K&L dti'c'ixov ia. bOvcíov, K(XÏ 1tEY-

Í3ixcpwv cxï V&JYcp(OV, ctlYc() 	vcivcn CbÇ 3cX'cooç 'cco- 
LcVOOÇ &dc 'civ xitoí3 YUVO1XY'tav, XPI, caUYOW 'EOV 	d 

'caiuixx icpá't'cov'ca ob ycp cygtKpot)  itcp. cdyt± Oóvot 'cc 
'y'tyvov'cca K&L XXai 	tvcc 'cc iaï 'cicI3ouXcú. yè & 
'div aomiv 'cvrv j.àj..tèv 	icaXat±v, 'coç & 

c'cacipgoicvouç au'criv 'cwv taXcuwv avpcov, 4oí3owc-
vouç 'tà icaOç cYA)'c1ç, póita itoc cOat K&L 1EpOK- 

ic'ccoOat, 'co'ç .tèv irocnv, diov ' Opxipóv 'cc ixn. Hco-
&? KXÏ ZtgcovIt811v, 'cO)Ç & cx.13 'ccXc'ccíç 'cc icci. pcatq&aç, 
'couç a* 'cc Opca ioci. Mo cuov cvtouç & 'ctvaç iO- 
tcxt icci. y avacY'cudiv, oov ' I1c1(oç cc b Tapav'c'ivoç ixxï b 

viiv 'ct cõv oi.&vàç 'frc'ccov ota'ciç Hpó&Koç b 	14L 	e 

3pavóç, 'cà & ápydtov Mcyapcuç tournidv & 'AyaOo- 
'cc b b'ccpoç icpócta icoiíca'co, yaç w v 

ourci Kcxt' I1uOoKXct1ç d Kcioç Kat' ÓXUOt itoXXot'. 
Oi'co itáv'ccç, 	iccp Xyw, o3OLv'ccç 'càv 9óvov 'caiç 
'cvcuç 'caitaiç na palleuxagaatv 'cxp1cYav'co. 'cy & 'co» 
'coç aicarn xa'ca 'cou'co cvat ou uujcpotcw mol)gat 	317 

yp c'couç ofrc. aicpáacOat 3ou 8av Gb ycp 
XaOciv 'cóiv à V0PCóncov 'co'ç 8 ,wagévouç 'cv 'caiç itóXcn 
icpá'c'cetv, diviccp vca 'caii'c' 'ca'cï 'cck poxiia'ccx btcï 
01 yc itoXXot bç E, noç €ucv ob&v Oávotcn, áxx ,  óVu,  

vo3'cot 8tccYYÉXXcoal, 'cai'ta i4tvoí3oi. Tà o3v uco&- 
paciov'ca 	uvcxcyOat aicopavcu, a22La Ka'cc4c',vrI cwcn, 

icoX? pwpa KcX 'coii circpita'coç K(X,t icoX uajtcvccrc-
pouç 1capXcaOcu.  óváyii' 'coç ávOpicouç fiyouv'ccu  ydcp 
'càv 'cotoíi'cov icpàç 'coiç ãXXotç iaï icavoiipyov civat. Eycó  
o't3v 'co'c.ov 'civ 'cvav'c'iav itacav b8àv 'cXiXuOa, 
Xoycui 'cc aota'ciç civcu icú aic'(cv vOpbitouç, 1&i. 

106 



da voz, um ruído advindo na casa, fazia confusas as coisas ditas. 	316 

VIII. 

E nós imediatamente tínhamos acabado de entrar, e atrás de nós entraram 
Alcibíades, o belo, como tu dizes e eu acredito e 
Crítias filho de Calescro. 

Nós então assim que entramos 
tendo nos retido ainda em algumas pequenas coisas e tendo 
contemplado essas coisas aproximamo-nos de Protágoras, e eu disse: 
(S) Protágoras, viemos eu e esse Hipócrates aí, certamente na 	 b 

direção de ti. (P) Será, disse ele, querendo conversar a sós ou 
também na presença dos outros? (S) A nós, disse eu, em nada difere; 
e tendo escutado, por causa do que nós viemos, examina 
tu mesmo. (P) Então o que é, disse ele, por causa de 
que vós vindes? (S) Hipócrates este é dos compatriotas, 
filho de Apolodoro, da casa grande e numinosa, 
e ele mesmo por natureza parece ser comparável 
aos camaradas, e me parece desejar vir a ser famoso na 
cidade, e isso ele pensa sobretudo poderia vir a ser se 
estivesse junto contigo; Então examina já, qual das 
duas a respeito delas sozinho tu pensas ser preciso dialogar a sós 
ou na presença de outros. (P) De modo correto, disse ele, (P) tu te 
preocupas, Sócrates, a meu respeito, pois com relação ao homem 
estrangeiro também indo em direção às grandes cidades e nessas 
persuadindo os mais ilustres dos jovens que deixam a companhia dos 
outros, tanto dos parentes e quanto dos estranhos quanto dos velhos e dos 
jovens, estar junto a ele mesmo de maneira que se tornem melhores pela 
companhia dele mesmo, é preciso ter cuidado fazendo essas coisas; 
pois sobre essas coisas originam-se não poucas invejas e 
outras hostilidades e também maquinações. Eu digo então 
ser antiga a arte sofistica, e os que dos homens antigos que se 
ocupavam dela, temendo o fardo dela, estavam fazendo um 
disfarce e estavam encobrindo alguns com a poesia, tal como Homero 
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4€cv 'tc'r1v oitat f'co hc'tvrç cvat, tà bioXo-
y -iv XXov f apvov jvat Kcxï XXaç icpàç 'tdxu, 
EaKp-ggoct ('E, cY'3'.)V O&o *utciv, gTlõèv &tvàv 	c'tv 

&a 'tà bioXoyEiv ao4tGCT,jç imect.Ka,t'Uot noxxá YEtiifiIi 

E14U EV C1 'CVTJ içat yap KcXi 'tcx 	tcw'ta tOXÀÁX iot 

'w• ou&vàç 	 &v lbg6úV Kae' u'tav ita'dp 

*uv (icne icoXi ut f&Y'tÓV ci autV, c ia PoUcaoF, lcepï 'co-
tWV csxicóV1xoV 'EVaVÚOV ixov ev&v bvixov iàv Xóyov touOcu. 

Ka yô - - - i ic'cxa ydp pooxE~I cdïràv 't4i lUE ilpo- 

&lccp iaï -CCO Lrcinç v 	acOx aï KaXXw1YwYOcu, &tt 

paaOa a1toí3 ttvo iiv- ---  Vi. o3v , 411V 	Oi) 

iç&i. Hpó&iov ica't F,tic'tva 	aXéa..uv içaï 'toç i€'t' a1'tó3v, 

'iva aKo&wcv tó3v; lkivo ièv oiTv, 'E4TI b Hpoixx- 
yópaç. BoíX&Oe o{v, b KcXXaç 	auv6ptov ixx'ca- 

excycotcv, IM KaOtCóJ1cvo 81aXy1OE; &SKet Xpfi-
vat - (XaItF-vot & itávizç iLEÇ (OÇ KOOcYÓJiEVOt óvpcov 
o$wv KcXt au'to aviaXaojt€vot 'rxov i3a0pwv Kcx. 'tcov  KXI-

VCOV KWCEO1e1)áOLEV itapcx 'tO) 1itirto 1( ycp nP0,ó7u11py,6 

'tá cxOpc 'v & ' toiytw KaXXtaç te 	AXKt3tá8F-ç ilKe- 
'tTlV áyOVtC 'EÔV IlpÓ8tK0V, XV ttYOtV'tCÇ 'eiç 'tTÇ KXV1Ç, 	e 

K(Xt 'tO)Ç JLCt± 'tOk) flpO&KOU. 

Ix. 
& tív'teç a'ovcKa9eópeOa, b Hpo'tayópaç, 

Nív 	civ, 	X&yoi,ç, d3 côKpa'teç, 'eitet6i Kcà d& 
iccpetrn, itepL ó3v o?Jtyov tpótepov pve(xv 'e7tooi3 itpàç  EgF- 
'DICEP 'tOl) VcaVtcYl(Ou KOCI. EYC0 F!ilcov &tt f (XI)TUTI .toi. 	 318 

ocpy,lj attv, d3 Hpoixxyópa, f)lcep apia, itept ó3v 	uótcv. 
LTc1coKpót1ç yp ô& yáve. 'cv 	Ova dv 'tijç cíjç auv- 

ouaíaç &ia ofw a1tó5 	ofcetat, 'c/xv oi. civfl, 'i1&wç v 
woOOa. Tooi'toç b yc fikccpoç Xóyoç. bico-

Xa3v oiv b Hpo'tayópaç 'ciitcv eõ veçxv'UYKE, 'tat w't-

vuv cYot, 'EXV 'c410t YUV'flÇ, fl &v Tl gF-Pçc 'cj.tot 	yyv, iti- 

vcu duia& 3cX'tov yeyovóia, Kcn 'cv tfl 'bctepcúç 'tab'tc± 
'taa, K0à 'cKáY't1ç ipaç áEt 'cicï'tà PéXutov 'cic&&va. 

1Xt EO) cXKO)GOCÇ EUEOV Ç Hpo'tayopa, 1ou'to icv 
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e Hesíodo e Simônides, e outros por seu lado mistérios e respostas 
de oráculos, ambos, Orfeu Museu; e alguns ainda acabo 
de perceber eu também com ginástica tal como Icos de Tarento 
e o sofista Heródico de Selumbria, e originário 
de Mégara que é agora ainda inferior a ninguém e um músico 
o vosso Agatócles que fez disfarce sendo grande sofista, 
e também Pitóclides de Céos e muitos outros. 
Todos esses, como eu disse, tendo temido a inveja 
usaram dessas artes como subterfúgio; eu porém não concordo 	 317 

com todos quanto a isso, pois julgo que eles nada conseguiram 
realizar para si daquilo que quiseram; pois não passaram 
despercebidos dentre os homens os que têm capacidade de agir 
nas cidades, por causa dos quais essas são as coisas pré-armadas. 
já que, pelo menos a maioria, por assim dizer, nada 
percebe; mas se esses proclamam algo, isso 
eles cantam. Então, o que foge não poder fugir, mas ser descoberto 
é muita loucura tanto do empreendimento, quanto é necessidade 	 b 

os homens apresentarem-se com muita hostilidade. Pois eles julgam 
o desse tipo, além das outras coisas, também ser apto a fazer tudo. 
Então, eu fui por um caminho totalmente oposto desses e 
concordo ser sofista e educar homens e penso esta precaução 
ser melhor do que aquela: o concordar é melhor do que ser 
o que nega. E além, depois disso, eu examino como dizer 
junto aos deuses em relação a temer nada engenhoso 
por concordar em ser sofista, certamente, pelo menos já estou 
há muitos anos na arte. Pois tanto o total de anos quanto as coisas 
todas são minhas. De nenhum dentre todos vós eu não seria pai 
pela idade. De maneira que para mim é muito mais agradável 
se quereis, fazer o discurso estando aqui dentro em frente de 
todos esses; (S) e eu--- pois suspeitei que ele queria 
mostrar-se e vangloriar-se a Pródico e a Hípias de que tínhamos 
vindo como aficcionados dele--- (S) por que então, eu disse, nós 	 d 

não chamamos Pródico e Hípias e os outros a fim de que 
nos ouçam ? (P) Certamente disse então Protágoras. (C) Quereis então, 
disse Cálias, que organizemos sessões a fim de que 
sentando vós dialogueis? Pareceu ser bom; e todos 
nós felizes como os que escutarão os homens sábios tendo 
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OV ea't4tcxcnàv Xyciç, áXd. E'tKÓç, 'Elt&L KhV a, KUtE 

ti1Xuouwç dv K&L o{tw aoóç, *t úç 
'tavç ictataicvoç, í3cXiawv av yEvoto aXXa p,1 o'twç, 

2L' aitep v èt aicica tca3cvXóv 'tiv kni ftgItav 

IlElEol(pc5C'Eflç b& 	Otíc cfiç cvoixaç t000 'c013 

vE0v'icY1'o toí vv vewc'rt hc18rpoi3vtoç ZeoEicitoo 'toí 

Hpaicfrtoi, 1ç&t ucócvoç tap' aiïcóv, &it€p icap cè 

vv, KO()cYEtEV aijtou lXXi.)'tdc 'Eai'W, 1tEp cYOU, &Tt EMXCM1Ç 

iiépaç uvèv at4i Ç?c'twv EaTat Kcxï 1U&íxYEL et atrtàv 

'eicavpovo. ti. & 4ç eX'uxo 	&9cu KO. €tç t. 'eici&ô-.11 
cew; eitot v crbi4s b Zeucitoç, &ia itpàç ypxmdv 

Kv à OpOcryópai. u63 &rcúq 	vyyevó.tevoç, 1(OXYÇ 

1(EVO1) 'ECC'b'Eá 'tcxí3'ta, áirep aoí3, enavépou0 cb'tàv tç 

&ti. f3eXt'uov KaO fLpUV Y'tai. aDy'yvyVÓ.LcVOç KCVq), 

ucO1. óv, &E. EtÇ a{)X11cY1V. O{Yxi) 611 Kaï CM EtILEtc 

veaV1yKW 1(a. 4iOï 'bitp 'tO(YtOO POYEWV'Et, T1t1cO1(páflç 
b& HpO'ECCyÓpa cYtryyeVóLevoç, fl c&v abt4 fiepcc aye-
vr'tc, Í3eXttwv aitern 'yevotevoç Kat 'twv aXXwv iiepov 
e

t  xc'ciç o{tcoç 	&óaei. *LÇ 't'i, d3 Hpotayópa, Ka. 

Kat b Hpotayópaç toi3 tai3'a aico(acxç, 	'te KaXç pw'tç, 

d Zcóipa'teç, cxi. yd 'tdiç KxXó3ç epoó3cn 

xcP a1tOKpWÓiEVOÇ. llticOKpá'tflç yàp itap' 4I ctKÓ-
tevoç oi. itee'tat, irep 6v Enaftv àUco 'tp 	yyevópvoç 

'twi' a'c63v d1 tv y±p óx Uot Xcoí3ó3v'tat  w'ç vo'oç 'cç 

ycp 't&vaç aiïto'ç itec'uyó'taç àxov'taç itá?v af âyov'tcç 

F-gp(XXXOI)at«V ètÇ 'tévaç Xoytapoíç 'te iaï crtpovoúav 
Kat yecoie'tp'iav iaï toixudv 6t 'aiov'teç- - - iaï âux Fá ç 

'tàv 1itictav t43Xcwe- - - icapdc 6' jn 	uóevoç uxOi- 
e'tcx. o'b icepï XXoi 'to'u f ,tepi. o'3 fet. Tà 6è9i1j.t 

ccy'tiv ei3o'oXta tcpt 'te ixov ouçeuov, oirwç av apt'ta 'trv 

a1yto'j du'z'tav &oucoi, K(X1. 1cepL 'có3v 'tiç itóXewç, bicwç 'XX 	319 

'tik itóX&oç 61)VcX't(ô'tcX'tOÇ V 	KOC1 1tpc't'tew KOC1  

Ap' ev 'eycô, ÍFLKOgat o' 't ?óyq; 60Keiç yáp .tot 
?&yeiv 'U11V ico?t'tuciv 'cvi1v Kat 	 lcoteiv v- 
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apanhado nós mesmos bancos e camas nos arranjamos ao lado de Hípias. 
pois lá já havia bancos; e nisso 
chegavam Cálias e Alcibiades trazendo 	 e 

Pródico, que tinham tirado do leito, 
e os de Pródico. 

Ix. 

Assim que nós todos sentamos, Protágoras disse: 
(P)agora então poderias falar, Sócrates, já que também esses estão presentes, 
a respeito das coisas de que há pouco me fazias menção a favor do 
jovem. E eu disse: (S) Para mim o começo é o mesmo, Protágoras, 	318 

a respeito das coisas que eu vim, precisamente, há pouco. Pois, por acaso, este 
Hipócrates está desejoso de tua companhia; e o que então lhe 
resultará se estiver contigo, ele diz que viria a saber com gosto. 
Essa é pelo menos a dimensão de nosso discurso. 
Protágoras tendo entendido disse: (P) O jovem, tu terás, se 
tu estiveres comigo, no dia em que tu vieres estar comigo, partir 
para casa acabando de se tomar melhor e essas mesmas coisas no dia seguinte, 
para crescer cada dia sempre para o melhor. E eu tendo ouvido 
disse: (S) Protágoras, isso que tu dizes não é nada admirável 	 b 

mas conveniente, uma vez que tu, melhor virias a ser, 
sendo também precisamente de tal idade e tão sábio, 
se alguém te ensinasse o quê, por acaso, tu não te encontras 
sabendo. Mas não, assim, imediatamente, se este Hipócrates 
aqui tendo mudado o desejo, desejasse estar em 
companhia desse jovem que recentemente está na cidade, 
Zeuxipo de Heracleia, e tendo chegado ao lado dele, como 
agora a ti, ele ouvisse dele essas mesmas coisas 
que precisamente de ti, que a cada dia estando com ele 
será e crescerá melhor; se lhe questionasse de novo: 
o que tu afirmas haver de ser melhor e para que crescer? 
Zeuxipo lhe responderia que em pintura. E se depois 
de estar junto de Ortágoras de Tebas, tendo ouvido daquele essas 
mesmas coisas precisamente que as de ti, lhe questionasse para que 
seria melhor cada dia, freqüentando aquele, responderia que para 
tocar flauta. Assim, também, tu responde ao jovem e a mim sobre isso 
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paç ya9oiç ico?Jt'taç. Ab'tà tv ofw 'toí?,'tó a'tiv, 

d3 CoKpa.ZEÇ, 'tà 1tyyc?4Lcx, ô knovyyWogoct. 

X. 
11 icC&óv, flv ' ycb, 'té(y1ta CCPOC 	i'trcxn, cucep 

ou ycp 'ti óXXw irpóç yc 	ipr1cYe'tai fj (10E voó. 
yw yà45 'tOD'tO, (1) HpO'tcXyópcx, O'bK ()J.tTV &&XK'tÔV €ivat, 

cYOi & XEyOV'ti ObK EXCO ÔICWÇ itiy'tw. O9v & ai'tà 
fryoí?iai ob &&xic'tàv *ivca ti' int' vOpcôitwv icapa- 
cYKe'ucxcy'tàv á V0PCónOtÇ, &iatóç Etgt ut€'iv. Eyw ydp 
AOrvco'uç,' daircp iaï di ÕCXXot FXXiv€ç, «gt aooç 
€ivai. bpcí o3v, ô'cav cu?X€yó3j..tv iç 'tiv 	iXia'tav, icci- 
&Lv 	icp. duco&áaç 'ti 	itp&ai 'tv iróXiv, 'toç 
OiKO&JLOUÇ 't 	flCOLéVOOÇ 	13OóXODÇ itcpt 'tó3v dtKo- 

oni'twv, &tav & irtp. vauicy'taç, 'toç vauicTyyoi)ç, 
KcXi 't5XXa itv'tcx o{'tcoç, &a fryoí3v'tai iaO''tá 't 

8t8(x1ta civcxi 'càv & 'ttç óxUOÇ 1tt%Eipfl ab'toiç 	LoD- 
?c-(iv, bv c'ivot gil dov'tcu ruoipyàv e'ivai, i'z'v 'Jtávt 
KXXÓÇ fj K&I. itÀoíxnoç 	't63v ycvva'iwv, ob&v 'ti 

o&ov'tai, 	a'tayEXórn cc Oopil3oí3aiv, écor, v f 
a'tàç cito'tjj b 	ixiv Xéy€w ia'ta9opu3rOe'iç, f dt 
'toó'tat at'tàv cgXiç(.xywrnv i cúpwv'tat KExeVÓVTMOV 'tó5v 
itp'u'távewv. Hep pv ov ó3v dov'tai 'Ev 't%V'fl eivat, o{tw 
&aicpá't'tov'tai e1tet8(iv & 'ti icept 'tóv 'tfjç itóX&oç 8tOtK11 -
YCOÇ &fl 3Ol EOGXOOcXi, Yt LOl)XEVEi cXU'tOiÇ ViO'tOC1CVOÇ 
it€pL 'to(ïcwv biowç jièv 't'twv, bowç & 
'to'tó..toç, titopoç vaíKX'tpoç, 71XOVatOÇ tvrjç, ycvvcíioç 
cxyEvvfç, iccu. 'toíïtoiç ob&'iç 'toí'toicut?frt'tei oicep 'toiç 
lcpó'tEpov, ó'tt oi&ztóOev Rc&bv, o'b& ôv'coç &&xcicáXou 
o18F-vàç cxiYlxo EYnEtua 	L3ouXEôeiv icicipi ijXov yáp, 
o'tt o rn'oiv'tat  &&uc'tov *tvat. jn 'toivw o'ti 'co icotvov 
'tllÇ 1tÓXwç O{Yt(OÇ XEi, XX 't&ÇY fflflV dt Y04Kô'ta'tOi iccxt 	e 

pia'toi 't63v ico?.i'tóv 'tcx&niv 'tiv pc'tiv fv oixnv oi 
dioi. 'te âXoiç icapa&6óvcw 'e,teï HepticXijç, o 'toiitwv'i 't63v 
veav'tcyicwv ita'tip, 'toó'touç i.èv &&xciccXwv €.xe'to icaXóç 

	

e3 'eita'i&'ocev, & ab'tàç aopàç cs'ttv Oi)'tC alYtOÇ 	320 
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perguntando: Este Hipócrates estando junto a Protágoras, pelo dia 
que estiver junto, crescerá para quê, O Protágoras e 
sobre o quê e irá embora tendo se tomado melhor 	 d 

e assim cada um dos outros dias? 

E Protágoras depois de ouvir de mim essas coisas disse: 
(P) tu perguntas bem, Sócrates, e eu respondo com prazer aos 
que perguntam bem. Pois Hipócrates tendo vindo junto a mim 
não se convencerá em relação as que precisamente por acaso teria sofrido tendo 
estado junto a um outro qualquer dos sofistas. Pois os outros 
tratam mal os jovens. Pois fugidios às artes contra a vontade 	 e 

por seu lado os conduzindo lançam de novo para as artes, ensinando lhes 
cálculos, astronomia e geometria e música, e, ao mesmo tempo, olhou para 
Hípias, e ao vir para mim aprenderá não a respeito de alguma outra coisa, do 
que a respeito daquilo por que veio. E a lição é a boa disposição da vontade a 
respeito das questões próprias. De modo a que pudesse 319 

administrar da melhor fonna a casa dele e a respeito 
das questões da cidade, para ser o 
mais capaz em relação as coisas da cidade, tanto para agir quanto para dizer. 
(S) Pois bem, disse eu, estou seguindo o teu discurso! 
Pois me pareces dizer da arte política e prometer 
fazer os homens bons cidadãos. 
(P) Sócrates, disse ele, é essa mesma a promessa que eu prometo. 

X. 

(S) Então é bela, eu disse, a maquinação que tu acabas de ter. Se 
precisamente tu acabas de possuir. pois pelo menos a ti não será dita 
outra coisa do que as que precisamente que eu penso. Pois isso, 
Protágoras, eu não acreditava possível ser ensinado, mas, tu dizendo 
não tenho como não te dar crédito. De onde eu julgo para mim ela 	b 

não ser possível ser ensinável nem proporcionável por homens 
para homens. E justo eu dizer. Pois eu digo, assim como também 
os outros Helenos, que os Atenienses são sábios. Eu observo então, 
quando nos juntamos em assembléia, sempre que é preciso a cidade 
fazer algo a respeito de construção, os construtores são chamados como 
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â'yv aixtc icpàç 6ç 4wXX0V, icpotaav HpoirOei cu. 

t,.UiOe'i KOYJfllcYat tE K&I. VE4LcX1. &uvágetç KácY't01Ç ó)Ç 
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conselheiros sobre as construções, e se sobre construir naus, os 
construtores de naus e assim também em relação a todas 
as outras coisas quantas julgam ser aprendíveis e 
ensináveis. E se algum outro põe-se a lhes aconselhar, que 
eles não julgam ser demiurgo, mesmo que seja totalmente bom, rico 
e dos nobres, nenhuma coisa mais eles aceitam , mas fazem 
zombaria e barulho até que ou se afaste por si mesmo o que se põe 
a falar depois de ser vaiado ou os arqueiros o expulsem ou arrastem para fora 
por ordem dos prítanes. Então sobre aquelas coisas que 
eles julgam estarem em arte, assim eles executam. E quando é preciso fazer 
deliberação sobre algo das coisas da administração da cidade levantando-se 
diante deles delibera a respeito dessas coisas de maneira semelhante um 
marceneiro, de maneira semelhante um ferreiro, um sapateiro, um 
comerciante, um armador, um rico, um pobre, um nobre, um plebeu e a esses 
ninguém repreende isso como aos primeiros, porque tendo aprendido de lugar 
nenhum nem havendo nenhum professor para ele, a seguir ele se põe a 
deliberar. Pois é evidente que não julgam ser ensinável. 
Portanto não está assim o comum na situação da cidade, 
mas na vida particular para nós os mais sábios e os mais nobres 	 e 

dos cidadãos em relação a essa virtude que eles não têm como 
transmitir aos outros. Uma vez que Péricles, o pai destes jovens aí, 
essas coisas dos mestres ele tinha de modo nobre e bem educado, 
mas as que ele mesmo é sábio, nem ele próprio educa 	 320 

nem confia a outro, mas eles mesmos, estando daqui para ali pastando 
soltos se por acaso de algum modo por si mesmos encontrarem 
por acaso a virtude. Se tu queres, Clínias irmão mais 
jovem de Alcibíades, esse mesmo homem Péricles era tutor dele, e 
temendo por ele que fosse corrompido por Alcibíades, 
tendo-o tirado desse, tendo-o alojado na casa de Arífron e pôs-se a 
educá-lo; e, antes de seis meses decorridos, devolveu-o a ele, por 
não ter o que fazer com ele. E numerosos outros posso dizer a ti 	 b 

os quais sendo bons eles mesmos a ninguém jamais fizeram melhor 
nem de parentes nem de estrangeiros. Eu, então, Protágoras, 
olhando para essas coisas não julgo a virtude ensinável 
Quando eu te ouço dizendo essas coisas, eu me dobro e fico 
pensando que tu dizes por julgares que tu te tornaste experiente 
de muitas coisas e muitas coisas aprendeste e estas tu mesmo descobriste. 
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XaOev at'tov ixtavaXcíxaç tàç ivcqteiç 

Xourtàv & ióantov tt aitS flv -CO ?xvøictbicov yvoç, xxxi. 

1VtOPC1. Oti.  pflOattO. 

AitopoíTvti. & abIcCo 'epetai. HpopeOeç tcYKeÓeVoç 
'civ vopv, xxxi. bp tà i..tèv XXcx 4a tteXó5ç itávtcov 

x,ovta, tàv & vOpwicov ywvóv  te icn ávun~ov 

awwtov xxxï oitXov fiii & icaï il i.1.LaPJ..Lvn 1ILPX ta-
piv, cv ii e&t Kat avOpcoitov ei.cvca ex 'yiç etç 46ç. ato-

pia oi3v ó.tevoç b HponOe'óç, fiv'twa  cwtrp.av 't 
&vOpcóitcp e{poi, icXéittei. Haato'o xaï AOvç tv v-

tevov oav v irup.- ---  uavov yp  flv veo icopàç 

a'btiv Ktflt1V tct)  f 	yevtat- - - - xxxï obtw 
&opeitcxt vOpwirqi. tv p.èv 03v icepï tàv 3tov ao4áav 
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y±p icap(± t4 Aú t & Hpou1Oe'i i.ç jièv tiv xpóicoXtv, 

t1Il:? tOl) L1.àÇ d.K11cw Oi)Kétl. evepet i.oeXOeiv icpàç & 

xxxi. ai Èuoç 4Xaxat 4oI3epat icsav ei.ç & to tiç AOrvaç 
xxxi Htxxcrtoo  di- ta tà xotvóv, 'cv 4i 'cptXotcveí'tv, 
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se então tu podes nos mostrar mais claramente, que é ensinável 
a virtude, não hesites, mas demonstra. (P) Mas, Sócrates, 
não hesitarei, disse ele, mas a vós qual das duas coisas, como 
um mais velho falando a mais jovens eu demonstrarei, narrando um mito ou 
tendo exposto num discurso? Muitos então dos sentados ali lhe 
responderam que ele poderia expor do modo que quisesse. 
(P) Pois bem, a mim parece ser mais agradável, disse ele, dizer 
a vós sob a forma de um mito. 

XI. 

(P) Havia então um tempo, em que os deuses existiam, e os gêneros mortais 
não. E uma vez que, também para esses, veio o tempo determinado 	d 

do nascimento, os deuses os modelam dentro da terra, tendo feito 
uma mistura a partir de fogo e de terra e de todas as coisas quantas 
estão combinadas com fogo e terra. E quando estavam a ponto de os 
conduzir à luz, deram ordem a Prometeu e Epimeteu de os ornarem e 
também distribuírem capacidades para cada um como convém. 
Epimeteu insiste com Prometeu para ele distribuir; - "Depois de eu 
distribuir, disse ele, examina"; e assim tendo-o convencido, distribui. 
E, distribuindo, a uns, atribuía força sem rapidez e ornava com rapidez 	e 

os mais fracos e a outros armava e a outros ele preparava alguma outra 
capacidade de preservação, dando uma natureza desarmada. Com  efeito, 
aqueles que revestia de pequenez proporcionava fuga com asas ou habitação 
subterrânea. E aqueles que ele aumentava com grandeza com esta mesma 321 

ele salvava. E tudo o mais, igualando dessa maneira, distribuía e preparava 
essas coisas tendo precaução para que nenhum gênero desaparecesse. 
E uma vez que lhes proporcionou a fuga da destruição mútua, passou a 
fornecer facilidade em relação às estações de Zeus, revestindo-os com densos 
pelos e couros fortes, suficientes para defender do inverno e capazes de 
proteger do calor e aos que vão para cama de modo a que servissem esses 
mesmos como coberta apropriada e natural para cada um; e uns 
calçando-os com cascos e outros com garras e couros duros e sem 	b 

sangue. A partir daí inventava alimentos diferentes para cada um; 
a uns capim da terra, a outros frutos de árvores, a outros raízes. 
E há aos que deu ser alimento, comida de outros viventes. 
E a uns atribuiu pouca prole e aos que são consumidos 
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Xa&õv opXeta,  Ka,1 iXiíaç 'tiv 'c 	ucopov téxvrv 'tiv 
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2&yc'tcx, iXoirijç &Kr ictíjXOv. 

XII. 
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por esses, muita prole fornecendo preservação ao gênero. 
Então não sendo lá muito sábio, a Epimeteu 
escapou que gastara as capacidades e 
restava ainda desornado para ele, o 
gênero humano, e estava sem saída em relação 
ao que usaria. Estando sem recursos, vem-lhe 
Prometeu, para examinar e vê que os outros animais 
tendo de tudo harmoniosamente, o homem está nu, descalço, sem 
cobertas e sem armas. E já chegava o dia destinado 
em que era necessário o homem sair da terra para a luz. 
Então tendo estado sem recurso a fim de que achasse algum tipo de 
preservação para o homem, rouba de Hefesto e Atena a sabedoria 	d 

artística junto do fogo.---- pois sem fogo era impraticável 
ela tornar-se adquirível ou de utilidade---- e assim 
presenteia o homem; A sabedoria em relação à vida, 
o homem a teve dessa maneira, a sabedoria em relação a política não tinha. 
Pois ela estava junto de Zeus. E a Prometeu não cabia mais 
entrar na acrópole, a habitação de Zeus; E na frente, 
estavam terríveis sentinelas de Zeus. Então, ele entra, tendo ficado 
oculto, dentro da habitação comum de Atenas e Hefesto, onde os dois 
gostavam de exercitar sua arte e tendo roubado 
o fogo de Hefesto e a outra arte de Atena, dá ao homem, 
e a partir disto vêm os recursos da vida para o homem; 
a Prometeu por causa de Epimeteu, posteriormente como dizem 	322 

sobreveio uma sentença por roubo. 

XII. 

Uma vez que o homem participou do quinhão divino, em primeiro 
lugar pelo parentesco da divindade, único dos animais que honrou deuses 
e passou a empreender construir altares e imagens de deuses. Depois 
disso com a arte articulou sons e nomes de modo rápido e inventou 
casas, roupas, calçados, leitos e os alimentos de dentro da terra. 
Assim preparados no princípio os homens habitavam espalhados; 	b 

cidades não existiam. Eles sucumbiam então sob as feras por serem 
em todos os modos mais fracos do que estas e a arte artesanal lhes era 
um auxiliar suficiente para a alimentação, mas insuficiente em relação 
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XfXoiç 1(aKã E, yetv ãv9pwito. XNCt i t()%u, Ob&ÏÇ OtoiT- 
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ao combate às feras. Pois ainda não tinham a arte política, de que a 
bélica é parte. Procuravam, então, reunir-se e salvar-se fundando 
cidades. Quando então se reuniam, cometiam injustiça uns com os outros 
porque não tinham a arte política, de modo que de novo espalhando-se 
estavam se destruindo. Zeus então, tendo temor que o nosso gênero 
perecesse totalmente, envia Hermes levando para os homens respeito 
justiça a fim de que fossem enfeites das cidades e vínculos 
congraçadores de amizade. Então Hermes pergunta a Zeus 
de que modo daria justiça e respeito aos homens. "Será que como as artes estão 
distribuídas, assim também eu as repartirei? 
E estão repartidas assim: tendo um a arte médica é 
suficiente para muitos cidadãos comuns e também os 
outros demiurgos; também justiça e respeito assim para 
os homens porei, ou repartirei sobre todos?" "sobre todos 	 d 

disse Zeus, e que todos participem, pois não haveria cidades se 
poucos participassem delas do mesmo modo que das outras artes. e de 
minha parte põe uma lei de matar como doença da cidade 
o incapaz de participar de respeito e de justiça". Assim, então, Sócrates 
e por causa disso, também os outros e os Atenienses, 
quando o discurso é a respeito da excelência do marceneiro ou 
de alguma outra do artesanato, com poucos julgam participar 
da deliberação e se alguém estando fora dos poucos delibera junto, 	e 

eles não toleram, como tu dizes, e com razão como eu digo; 
e, quando vão com a finalidade do encontro da virtude política, 
é necessário ir inteiramente através da justiça e sensatez e com razão 
toleram de todo homem, como a todo homem cabe participar desta virtude 323 

ou não existirem cidades. E essa, Sócrates, 
a causa disso. 

A fim de que tu não julgues estar sendo enganado como 
na realidade todos os homens pensam que todo homem participa 
da justiça e de outra virtude política, toma por outro lado esta prova. 
Pois nas outras virtudes como tu dizes, se alguém disser ser bom 
em flauta, ou em alguma outra arte em que não é ou zombam 
ou mostram-se hostis e os parentes indo na sua direção 	 b 

o colocam como louco; mas na justiça e na virtude política, se em 
relação a alguém estejam sabendo que é injusto, se esse mesmo 
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de si mesmo disser a verdade na presença de muitos, o que lá julgavam 
ser sensatez, aqui consideram loucura dizer a verdade e dizem que é 
necessário todos parecerem ser justos, caso sejam ou não, 
ou esteja louco, aquele que não está fingindo justiça, 
como sendo necessário que nenhum qualquer, nem 
de alguma maneira deixe de participar dela, ou não estar entre 
os homens. 

xffl. 

Que eles estejam então aceitando com razão qualquer homem sobre essa 
excelência como conselheiro por julgarem que qualquer um participa dela, 
eu digo isso; e que nem por natureza nem por si mesma, 
mas que é ensinável e que a partir de um cuidado ela se torna 
presente naquele em que se apresente, tentarei mostrar a seguir isso 
a ti. Pois quantos males os homens julgam ter uns em relação aos outros, 
por natureza ou por acaso, ninguém se irrita, nem adverte, nem ensina, 	d 

nem castiga aqueles que os têm, a fim de que não sejam desses tais, 
mas têm piedade. Por exemplo, quem está assim desprovido de inteligência a 
ponto de empreender fazer uma coisa dessas contra os feios, os pequenos, os 
fracos? Pois essas coisas eu julgo que eles sabem que aos homens 
acontecem por natureza e por acaso às coisas belas e às contrárias a essas, e 
quantas coisas boas eles julgam acontecer aos homens a partir de um cuidado 
e exercício e ensino; se alguém não as possui, mas as coisas más contrárias 
a essas, sobre esses em algum lugar virão as irritações e as advertências; 
dos que é um tanto a injustiça quanto a impiedade e em suma tudo o que é 324 

contrário da virtude política. Aí então qualquer um se irrita com 
qualquer um e adverte é evidente que sendo adquirível a partir de um cuidado 
e aprendizagem. Pois se queres pensar, Sócrates 
o castigar os injustos, o que por acaso ele pode, ele mesmo te ensinará, 
porque, pelo menos os homens, julgam ser preparável a virtude. 
Pois ninguém castiga os injustos tendo a mente sobre essa coisa e por 
causa disso, porque cometeu injustiça, a não ser que puna irracionalmente, 
como um animal; e o que empreende punir em companhia 
da razão, pune não por causa do ato injusto passado; pois não colocaria 	b 

como inexistente o que foi feito ---- mas em favor 
do que está por vir, a fim de que não cometa injustiça de novo, 
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nem ele nem outro que o viu tendo sido punido; 
e, pensando dessa maneira, e raciocina que a virtude pode ser 
ensinada; então ele pune por de prevenção. Essa opinião têm 
todos quantos punem tanto em particular quanto 
em público. E punem e castigam os outros homens e também não 
menos os Atenienses os seus concidadãos que por acaso 	 c 

julgam cometer injustiça, de modo que segundo 
essa razão também os Atenienses são daqueles 
que julgam ser a virtude algo que se prepara e se ensina. Como então com 
razão aceitam os teus concidadãos tanto o ferreiro quanto o sapateiro 
deliberando sobre coisas políticas e que também julgam a virtude algo 
que se ensina e se prepara, a ti, Sócrates, está demonstrado suficientemente 
como pelo menos para mim aparece. 	 d 

XIV. 

(P) Na verdade ainda resta uma dificuldade que tu tens a respeito dos 
homens bons em quê então os homens os bons ensinam os 
próprios filhos em relação às outras coisas que dependem dos mestres, 
e os fazem sábios mas em relação à virtude em que eles mesmos 
são bons, fazem melhores do que ninguém. (P) Mas sobre isto, 
Sócrates, não mais direi um mito a ti, mas um discurso. Pois 
pensa isto: será que existe ou não existe hum algo de que é necessário 
todos os cidadãos participarem, se é que vai existir uma cidade; 
pois nisso se resolve essa dificuldade, que tu tens, ou de nenhum 	 e 

outro modo. Pois se existe, e isso é o hum, não é a arte do marceneiro, 
nem do ferreiro, nem a do ceramista mas justiça e sensatez e o 	 325 

ser lícito e, em suma, eu chamo virtude do homem 
ser o próprio hum; se isso é algo de que é preciso para todos 
e com isso todo homem, se ele quer aprender ou ocupar-se 
de algo e outra coisa, e longe disso não e aquele 
que não participa tanto criança quanto homem e mulher 
ou ensinar e castigar também, até que sendo podado se 
torne melhor, e o que não obedecer estando podado 
e instruído, lançar como sendo incurável esse para 
fora das cidades ou matar; se é assim de fato, e assim 	 b 

ele é de nascença, os homens bons, se em outras coisas eles ensinam 
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os filhos e em relação a isso não, examina quão espantosos se tomam 
os homens bons. Pois, nós demonstramos, que de fato o julgam ensinável tanto 
na vida particular quanto na vida pública; e sendo ensinável 
e cultivável, portanto eles ensinam os filhos em outras coisas sobre as 
quais se não souberem não é morte o castigo, e sobre aqueles que o castigo 
é morte e exílios para os filhos deles, mesmo não tendo aprendido nem 
tendo sido cultivados para a virtude e além da morte, confisco dos bens 
e em suma por assim dizer, a subversão das famílias 
e então isto eles não ensinam nem dedicam todo cuidado? 
Pelo menos é bom pensar, 
Sócrates! 

xv. 

Tendo começado desde a tenra infância até quando eles viverem eles tanto 
ensinam quanto advertem. Assim que algum entenda rápido as coisas da 
linguagem tanto a ama quanto a mãe e o pedagogo e o próprio pai se 
empenham a respeito disso de modo que o menino seja o melhor 
em cada ação e palavra, ensinando e mostrando 
que isto é justo aquilo é injusto e isto é belo, 
aquilo é feio e isto é permitido, aquilo não é permitido e faze 
estas coisas e não faze aquelas. E se obedecer de boa vontade, e se não, como 
uma vara torta e curva eles o endireitam com ameaças e golpes. 
e depois disso enviando aos mestres 
eles ordenam cuidar muito mais da boa conduta das crianças 
do que das letras, e da citara; e os mestres cuidam delas e, quando 
por sua vez elas aprendem as letras também estão a ponto de entender 
as coisas escritas, como exatamente antes a voz, 
colocam ao lado deles nos bancos para re-conhecer poemas 
de bons poetas e obrigam a decorar, nos quais muitas 
advertências estão e muitas exposições e elogios e encômios 
dos antigos homens bons a fim de que o menino estimulando 
imite e ansie tomar-se deste tipo. Por outro lado os citaristas cuidam 
de outras coisas deste tipo da sensatez e de modo a que os jovens não façam 
mal e além disso, quando aprendem cítara 
por sua vez, ensinam poemas de outros bons poetas, 
os poetas líricos, colocando a música na citara e forçando os ritmos e as 	b 
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harmonias a se tornar familiares às almas 
das crianças a fim de que elas sejam mais 
calmas e rítmicas e se tornando mais harmoniosas, 
sejam aptas para o falar e o agir. 
Pois toda a vida do homem carece de bom ritmo e boa harmonia. 
Ainda na verdade além dessas coisas os enviam ao mestre 
de ginástica a fim de que tendo os corpos melhores sirvam à mente 
que é boa; e não sejam forçados a acovardar-se pela 
malvadeza dos corpos tanto nas guerras quanto nas demais práticas. 
e fazem essas coisas sobretudo os que podem mais 
e podem mais os mais ricos; e os filhos desses tendo sido os primeiros a 
freqüentar o mestre, mais cedo quanto 
a idade, mais tardiamente se afastam. E quando se 
afastam dos mestres a cidade por sua vez os obriga a aprender 
as leis e a viver segundo elas segundo 
um paradigma a fim de que eles não ajam absolutamente 
por si mesmos, como os alfabetizadores diante das crianças ainda não hábeis 
em escrever tendo subscrito letras com um estilete assim dão a tabuinha e 
as forçam a escrever conforme o guia das letras e assim como também 
a cidade tendo subscrito leis, coisas inventadas de bons e 
antigos legisladores, e que segundo elas força a 
estar governando e ser governado; e o que anda fora destas, 
ela pune, e o nome da punição tanto entre nós como 
quanto alhures em muitos lugares é "endireitamento", 	 e 

como a justiça endireitando. Sendo então desse valor 
o cuidado com a virtude na vida particular e na vida pública 
tu te espantas, Sócrates, e te embaraças se a virtude é ensinável? 
mas não é necessário te espantar, mas sim muito mais 
se não é ensinável. 

xv'. 

Por que então de pais bons muitos filhos tornam-se inferiores? 
aprende por sua vez isso: pois em nada é 
espantoso, se é que eu dizia verdade antes, que desse feito, 
a virtude, se está a ponto de existir cidade, ninguém deve ser individualista, 327 

pois se precisamente o que eu digo é assim---- e é assim mais que de todas as 
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yyv&Oai. f 'tó3v 4xxíXwv; ojicn jièv oi$, X? b'toD cicv 

b àç 	eo'tatoç yEvóevoç tç a{X'rcnv, o3'toç cv 

XXóyitoç 	iOri, b'to & iiç, 1XE1ç ica. 1toXXáKÇ 
..tèv yaOoí3 	toi jxxí3Xoç àV icI3ii, oXXiç ' 
(Xv 4xx'()X01) yaOóç W0, ' oí3v aUma,t y' v 1tóv'EEç ficav 

KVOL CbÇ lEpàç 'coç ' ub'xxç iaï ,..ul&v aiwç itaov-

'ccx; 

O'cwç doo cn vv, ba'cç ao'. cc&idrtawç 4xx'tvE'ccu 
6.vOpwicoç 'có3v vvópotç àV0PCónotç 'ceOpaqiLvwv, 
&KatOV cdYtÓV ivat aï &jnoipyàv 'EOlYEOl) 'coi icpáyta'coç, 
El. &Ol. cx'u'EQV Kpl.VEOOca itpàç àv8pbicouç, diç n'cE 1Eat8pLa 

cm tfrtc 81,KacY'E1pux LfrtE VÓtOt 1LTI& óVckYKll i&ua 
&d IEcXV'EÔÇ cVayKáoocYa pe'tT1ç 	EXE1YOcfl, &X?' ÉtEV 

óyptot iaveç, djoutcp oç icepi.xt cbcpevxpá'ciç b itouycç 

e&tv bti. Aivcuw. fl cópa 'v 'coiç 'Eoto'b'col.ç v-

01uó1col.ç ycvópevoç, dxtcp c 'ev c'ivw 'c xop4i  ucáv-

Opwicoi, àyamicoaç oc v, 	v'cotç EpD'cwv ia cbpu- 

vv'ca icct cvo?ofrpat' v icoOó3v 'tiv 'có5v vOd& vOpcóicov 
tOV11ptcXV V1)V & 'Ep1)çç, d3 ólpcx'ceç, &ó'ct itxv'ccç 	 e 

8t8(X'aK(XXO't 'v pc'tfjç, KaO' bcov &óva'cat KacY'EoÇ, Ka. 

cYOl. 4Xx'l.VE'EcU €ival. ()Y7tE (V et fl'tOl.Ç 'E'l.Ç &&tOi(cX- 

Xoç 'coí XXiiv't€tv, o' cv àç 4avE'ul, oo& y' 	 328 

El, CMCLç 'ELÇ ctv TLtV &&XEJEl.E 'tOUÇ IXOV %El.pO'tEXVCOV 
ai)'E'V TÁYLÍYCflV 'E1V 'cvv, fv &i icapc 'coí3 ita'cpàç 

L€1xOlKac5l., icctø' bov dióç 'E' fV b ita'cip cxi. ch 'coi5 
iccx'cpàç Xot Ôv'EEÇ bó'tcvov 'co'ó'coiç 'ci 'tç a v &&-
rEtEv; Ot) jdC6tOV O!i.tai  e'ivcn, CO ZcbKpa't€ç, 'EOlYtWV&-

&xciaXOV 4xxvrvcu, IXOV & ânFâpCov lcaVlxxltacYI. PCC8101/ 

ofrcw & cpc'cç K&L 'CWV iX2ÁOV ,táV'cWV XÀc iv à bX- 
yov crt 'iaç ba'cl.ç &acpEl. ftv 1tpol.í3áccxl. tç cpE'tfv, 

aycxitil'cov. 
63v 	yo dipcxl. stiç E1ivat, Kcxï &wjepóv'ccoç iv tó3v 

&wv wOpditwv bvfcat iava itpàç 'tà i'zaXàv K&L yaOàv 
yevcsOat, Koá xoç 'coí3 WY'cO1.) Ôv rcpá'c'cojiat, iccxï eu 
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coisas ---- reflete então tendo escolhido qualquer outra das práticas e matérias 
e se não fosse possível existir cidade, se não fôssemos todos flautistas 
cada um de qualquer qualidade que pudesse, isso tanto na vida particular 
quanto na vida pública todo flautista tanto ensinaria todas as coisas 
quanto repreenderia àquele que não estaria tocando bem flauta, e não 
sonegaria isso, como agora ninguém sonega as coisas justas 
e as normais, nem as esconde corno os outros oficios. Pois penso eu é 	b 

vantajosa para nós a reciprocidade da justiça e da virtude. Por causa dessas 
coisas cada um prontamente diz a cada um e ensina tanto as coisas justas 
quanto as normais; se então assim também tivéssemos no tocar flauta 
todo zelo e ausência de inveja para ensinar uns aos outros, pensas 
que em relação a algo, disse, Sócrates, os filhos dos bons flautistas 
se tomariam bons flautistas mais do que os dos maus? Eu penso 
que não, mas de qualquer um de que nasceu por acaso o filho 
com maior disposição para flauta, esse cresceria notável e 
qualquer que sem disposição, inglório; e de fato, muitas vezes 
de um flautista bom teria vindo um inferior e muitas vezes 
teria vindo um bom de um inferior; mas então flautistas suficientes pelo 
menos todos seriam como diante dos particulares e em nada diante 
dos que entendem de flauta. 

Dessa maneira pensa também agora o que a ti parece mais injusto 
dentre o homem, dos criados entre homens de lei, ele ser justo 
e artíficie desse ato, se devêssemos julgá-lo diante 
de homens que não têm educação, nem tribunais, nem leis, 	 d 

nem necessidade nenhuma para forçar em tudo a 
cuidar da virtude, mas fossem alguns selvagens, 
tais quais os que no ano passado o poeta Ferécrates 
ensinou nas Lenéais. Acaso tendo tido muitos homens 
deste tipo como os misantropos lá naquele coro 
tratarias com afeição, se tu encontrasses com Euríbato e Frinondas 
e lamentarias desejando a malvadeza dos homens? e agora 
tu te dás o luxo, Sócrates, pela razão que todos são mestres 	 e 

da virtude, na medida que cada um pode e ninguém te parece ser, 
como se procurasses quem é mestre de grego, 
nem mesmo um apareceria; nem mesmo, penso eu, 	 328 

se procurasses quem nos ensinaria os filhos dos artesãos 
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itX€ovoç, xrc iaï ait4i &iiv 'tó xOóv'tt. & taírta 
xcà 'tàv 'tpóitov 'tijç itpcewç 'Eoí3 uo00i3 iotoí3'tov 1cE1co?u1 

pcw 1c8àv Y0,cp,  ttç itap toi 	Ori, àv j.ièv ioXn'ccxt, 
c1E08F'-&OKEV Ô 	p±'1t0at p piov 'eàv & glÍ, bXOcv 
Etç ctepóv, bióaaç, bcou civ j ta €ivat'tdc icxOux'ta, 
t000í'ytov Ka1çv. 

Totoítov aot, 	d3 kóKpcxtEç, yc Kcxï píOov KcXÏ 
Xóyov EpflKa, bç &&tàv pe't iça. AOvaiot o{twç 
fryoí3v'tcx, iccxi. &ti. o18Èv O 4tacrcàv 'tó3v (q'aOó3v ica'tpcov 
4xx)Xouç ikç y'tyv&8ai. Kaï 'tó3v txxíXcov óc'yaOoiç ït 
aï d HoXuiçX&toi âç, HapóXou aï avO'uEou 'toi3& 

f1XtKuíS' 1cu, OJ&V ltpàç 'tàV itcxtpa EUY, 1(&L XXOt ãXXwv 
81jgtOI)PY(5V- 'tó3v8E & obicco 	ov wí3to Ka'urfl'opEtv Ett 	d 

ykp 'ev cd'coiç Etatv Xic&ç V Éot ydp. 
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essa mesma arte que de fato aprenderam a partir do pai, 
na medida em que o pai era capaz e os amigos do pai sendo 
da mesma arte; esses ainda quem os ensinaria? 
não penso ser fácil Sócrates, fazer aparecer 
o mestre desses, e dos ignorantes, é totalmente fácil e 
assim da virtude e de todos os, outros, mas em pouco que seja se 
há quem difira de nós para avançar para a virtude deve ser tratado 
com afeição. 	 b 

De fato dos quais eu penso ser um e diferindo dos 
outros homens beneficiar alguém a tornar-se em relação ao belo e ao bom 
e digno do salário que eu cobro, e ainda de maior 
a ponto de parecer ao que aprendeu. Por isso também o 
modo do manejo do salário eu fiz dessa maneira: pois quando 
alguém aprende comigo se então queira, retornou em dinheiro 
aquilo que eu fiz; e se não, vai a um templo e tendo jurado, 
de quanto disser ser o valor das coisas ensinadas, esse tanto 
ele deposita. 

Desse tipo, disse, Sócrates, eu tanto o mito como o discurso te disse, 
que a virtude é algo ensinável e os Atenienses assim pensam e que em 
nada consideram espantoso tornarem-se de pais bons, filhos inferiores e de 
inferiores bons, uma vez que também os filhos de Policlito, coetâneos de 
Páralo e deste Xantipo, em relação ao pai nada são e também 
os outros filhos dos outros artesãos. e disto ainda não é justo acusá-los, 	d 

pois ainda neles existem esperanças: pois são jovens. 

XVII. 

Protágoras depois de demonstrar coisas dessa quantidade e dessa 
qualidade fez uma pausa no discurso. E eu então por muito tempo encantado 
ainda olhava para ele como se fosse para dizer algo, desejando escutar; 
e uma vez que percebi que de fato estaria parado, com uma certa 
dificuldade, tendo-me de alguma maneira recomposto, olhei 
para Hipócrates e disse: (S) Filho de Apolodoro, como te agradeço 
de me ter estimulado a vir aqui, pois eu tenho em grande conta escutar 
o que escutei de Protágoras. Pois eu no tempo dantes, julgava 	 e 
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XVII. 
HpoixrÇ'opaç j.tv 'toaaía K0à 'touxí3'ta 	cvoç 

Elta(xYaw 't0i3 Xóyou K0à 	in tv ito?v xpóvov 

KCKTLVOÇ 	icpàç ciÁYEÓV ÉPXEnOV cbç poiTv'tá TU, itt- 

Oó5v 	o'(cw -  ènEt & 81,1 'iic9óniv &tt 'tó3 6v'ct wccxo- 

LEVOÇ E111,  jtoyç IEWÇ E41X1YtOV WY1tEEt YDVa'y€tpaÇ EUCOV, 

j3Xíaç tpàç tàv 1oKpd't 	iccíi AicoX?o&ópoo, dç 

xrw OOt 	&1. 1rpoYcpEáç je ó3& atKOat toXXoi 
yà.p 1tO1O14LcXI. KEKOVO cK1KOOC HpoYtOyÓpOu 	yckp 	e 

V IV 't( titpocOcV %póvw fryoniv  o1i ivat Opwitvv 

fl yaOot dt 'yaOot y'tyvov'rxxt vív & iric-
OIaL itXiv a gtKPÓV 't'i io iico&óv, b 8fiXOV ÓTU flpco'ta-

yópaç ç&wç 1tEK&&&, eit 	cx 'cà. itoXXà ixxi3ta 
ic ycp à jiv 'tç irpï cd.'tó3v to'cwv crnyy- 

votw btcpoív tóiv 61uyópcov, ix,' v c&i. 'cototoi ?LÓOOÇ 	329 

OVcYE€V ^I HCptKXOOÇ f âXXou tivàç 'tó5v txavó3v ut€iv 
& 'eitavpovtó 'ttvá ia, Obanep 3t3Xa ob&v oixtv ouce  
OKplVaaOat O1YEE a'OlOt cpEcTOw, 'xXX EaV 'CtÇ KXt cYUKpOV 

ia i65v iOvixov, xiccp 'cdc aXija itX'ryv'Ea 

WXKpÔV ilXEL K&L 1COtE'tVE, ,E1±V 1LT 	t?1tcx?L 'UÇ, 	dt 

frtopEç ot'cw wpd pcoi1Ov'tEç 02àv Ka'Eatvo1xn 	b 

'coí3 Xóyou. Hpco'uayópaç & b& 'u'zovàç v iapoç XóyoDç 
Ka K(XXol)ç EbLEÁV, bç ab'tà 8TjXCi, cuavàç & icxï pco'ti'teïç 

1cO1(pVcxcYOcn 1(wEà I3paXL Ka1 póivoç ptl.tElv&L 	Ka 

o&cxcYOcxt ,c'tv 1EóKpYw, & bXyoç crrï icapciixxa-
tva. ví3v o3v,d3 Hpoicxyópa, aj.tupoí iavoç v&ç ágt 

1W.V'E E&V, Et ..tOt G(1tOKtVtO tO&. 
Tiv ptiv ç &&tàv ivcu, içaï ycô, €iicep Õ.XXq 'tq 
&vOpcóiccov, irEtOo1flv 6v Kcxï cot ô ' vOiaa 
co'u 2,yov'toç, 'toió jtot 'v 'tjj wifi icoicXfpwcov. 	€y€ç 
yckp b'ti. b Zcoç 'tijv iccaoaviv xcu. riv a't&í3 itiwci 
'totç avOpwitotç, Kcxt au icoXXaou v 'cotç Xoyotç E?Eye'to 
iirà aoi f 81,Katov11 	pocvii iat batóiaç aï 
icv'ta 'caita dç v ia EVITI auXXfõriv, p€'tfr tai't' ov 

bcc &CXOE pot Kpt3c ç t4 X&yip, Ió'cEpov v jiv 'ti. iav 

11 apE'crh topta & X1YEI1Ç ccttv fl &KatOcYOVI1 Kat ac$po- 
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não existir um cuidado humano pelo que os bons se tomam bons. 
e agora estou convencido. Exceto algo pequeno que me impede 
o que, é evidente que Protágoras de novo ensinará com facilidade, 
uma vez que também essas muitas coisas ensinou a fundo. 
Pois na verdade, se de um lado alguém estivesse junto a qualquer um dos que 
falam ao povo sobre essas mesmas coisas, talvez ouviria também 	329 

discursos de um desse tipo ou de Péricles ou de algum outro dos capazes de 
falar; de outro lado, se além disso perguntasse a algum alguma coisa, 
como os livros, eles nada têm nem a responder nem eles mesmos a perguntar; 
mas se alguém até perguntar algo pequeno do que foi falado, como 
os vasos de bronze batidos ele ecoa forte e prolonga, se alguém não 
interromper e os oradores assim a uma pequena questão tendo sido 	h 

perguntados estendem de modo longo o discurso. E este Protágoras, 
é capaz de proferir discursos longos e belos como a coisa revela, e capaz 
também, tendo sido perguntado, de responder brevemente e sendo perguntado 
esperar e também aceitar a resposta, coisas que a poucos estão reservadas. 
Então agora, Protágoras, estou carente de pouca coisa 
para ter tudo, se tu me respondesses isto: tu dizes que a virtude 
é algo ensinável, e eu, se é que obedeço a um outro qualquer dos homens 
obedeceria também a ti; e em relação ao que eu me espantei em 
teu discurso, em relação a isso preenche a minha alma. Pois dizias que Zeus. 
teria enviado aos homens a justiça e o respeito 
e por sua vez em muitos lugares nos discursos era dito por ti 
que a justiça e sensatez e piedade e tudo isso como se fosse 
um certo hum, em resumo, virtude. Então isso mesmo expõe a 
mim com precisão com teu discurso, Qual dos dois então: 
a virtude é um certo hum e são partes dela a virtude, sensatez 
e piedade todos os nomes que eu dizia agora, ou são essas 
o mesmo sendo hum. Isso é o que eu 	 d 

ainda desejo. 
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at baióç, i  'tai3'c' 'ectv viiv & 	d ' 	Xcyov 
IEcXV'c(x OVOLa'E(x tOl) XDtO1.) EVOÇ OV'COÇ. 'tOlYt EOttV O Eti 

itucoOd5. 

XVIII. 
AX2L x&ov toito y' , d3 ZCÓKpacer, án0KpItVocaeoct, 
&Et VÓÇ ÔVIOÇ tTÇ á pECfiç tópiá YttV ó pOYEÇtÇ. ltÓtE- 
pov, 4niv, itep lEpoacóltou t pópta pópta xm, atóa 

iccxi 	b9aXoï i&i. d3tcx, f cccp t 'toi ptxoi3 
.tópia oi&v 6ta4ép€ 'Eà tEpa t63v tpov icaï 
'toí bXou, XX' 1,1 t€yOEt iaï jiupótrt; Eicevwç jio 
4XYAVE'CcY1, d3 óKpateç, dxrrtEp tã CO').) ltpOcYd)1cO'o 1Óp1X 	e 

Exct itpàç tà bXov itpóoicov. H&tepov 0i3v 9  íjv 6' ycô, 
Kal teta a,.tí3ávotxnv dt óvOpwicot to'twv 'tó3v tíç p€'tíjç 
opuv dt v 6.2Xo, di. & ãxxo, f avócyKT 1 , dvirp 'ttç FV 

Xá43t, âitcxvt' ew; o1)6a.t6ç, 	ic icoXXo v6pcio'i 
cinv, ã 8ixot &, Kaï &xxxot cd3, ao4o. 6è ot. lEaia ydp 
03V KcY. IXX1YLXX tÓpta 'tfiç  pe'tijç, rv ycô, cY$ta te 	330 

v6p&icx; 1IIávtcov j.u±Xi.c'ca 6fito'u, 4ii pytawv 

ye 11 aota tov jiopuov. EKaacov 6à atrtwv eatw, 'qv 

6' kyw, , à.Xo, 'cà 6è óXo; Na?i.  11 icct &ôvcii..uv 

a'b'tó3v icatov 't6'tav 	dxicep tá 'coí lEpo lco'o; o1)i 
cmv b49aXtàç diov t d3'cc, 01)6' Til &óvaitç a1)wí3 f a1)'tfr 

ob6è 'c6iv iX?ov o'b&v atu diov tà Ë'tepov oite Katd 
trjv 6vvcquv ou-te K(X1XX 'ta aXXcx ap 00V o'u'cw Ka. ta 'c'rç 

pc'cíç J.LÓpUX O1)1( FlaTt 'tà 'tepoV diov 'tà ÉuEpov, obte 
a'b'tà obte &óvcqnç aitoí3; lyl 6flXa &? b't oi'twç FX ct, 
Eí7tep 'to icapa6ctyjiat ye ouev; AXX' O{YCWÇ, 
EE1, Ci) cJ)Kpateç. 
Kc 'ey 	itov 01)6ev pa 'Faz't tó5v 'tfiÇ petíjç .topov 
6X?¼,0 diov ittcrtfp, 0'b6 &ov 6tKatoY(v11, o1)6' diov &v6pca, 

ou6 otov aw4poaÚVTI, ou6 otov oaiotrç. Oic 
êpe &T, c4rnv  yí, iotvfl 	eitjd4te8a icoióv ia a1)tóv 

ëottv actov. 7cpó5tov j..tèv tà toóv& H 6tKat0Ynn1 
t. 'eattv i o1)6èv p&yJ.u; toi gèV ydp &KE'i 'ti. 

8é oo'i; K(xNt 'EIOL, 4ii. Tt o4.v; c'í ttç FYpotuo 'F-gÉ te 
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XVIII. 

(P) Mas isso pelo menos é fácil responder, Sócrates, que 
sendo hum a virtude são partes as coisas que tu perguntas. 
(S) Será, disse eu como as partes da máscara são partes, boca, 
nariz e olhos e orelhas ou como as partes do ouro 
que em nada umas diferem das outras 
e do todo, mas em grandeza e pequenez? (P) Aparece daquele 
modo, Sócrates, com como as partes da máscara estão 	 e 

em relação a máscara inteira.(S) Então, disse eu, 
os homens, também participam dessas partes da virtude 
uns de uma e outros de outra, ou é necessidade se por acaso alguém tomar 
uma, ter todas? (P) De maneira nenhuma, disse ele, uma vez que muitos 
homens são corajosos, e injustos, e por sua vez justos e sábios não. 
(S) Pois então também essas coisas são partes da virtude, também a 	330 

coragem? (P) Na verdade de todas com certeza, disse ele, e pelo 
menos a maior das partes é a sabedoria.(S) E cada uma das partes é uma coisa e 
outra é outra, disse eu? (P) Sim. (S) Ou também cada uma das partes 
têm capacidade própria, como as partes da máscara? o olho 
não tal qual as orelhas, nem a capacidade dele a mesma? 
Nem nenhuma das outras partes é tal qual a outra nem segundo a capacidade 
nem segundo as outras coisas? A conclusão, então, é que assim também é 
em relação às partes da virtude, não é uma delas tal qual a outra, nem ela 
própria nem a capacidade dela? ou na verdade é evidente que é assim, 
se pelo menos é parecida a algum modelo? (P) Mas assim, disse ele, é, 
Sócrates. (S) E eu disse, portanto nenhuma outra das partes da virtude é tal qual 
a ciência nem tal qual a justiça nem tal qual a coragem nem tal qual a sensatez 
nem tal qual a piedade. (P) Não, disse ele. 
(S) Vamos, então, eu disse, examinemos em comum em relação a que 
qualidade é cada uma das partes . Em primeiro lugar, o seguinte: A justiça é 
alguma coisa ou nenhuma coisa? (S) A mim me parece. E a ti parece o 
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cx c d3 Hpotayópa ' ixxï Zdpa'ceç, Et10EWV 	LOt, 
'tolYto 'cà icpaw(x, b )VOLácycx'tE óxpu, il &KatOcY)Vfl, ab'cà 

'toi?rto &KcUÓV 'ccy'ttv f &Kov; 'cy pèv õcv aIYt 1tOKpt-
va'i.,,nlv &tt &iaov a & 't'v' v ~ov Oio; TTIv a'b'ci 

toi. r âX?iiv; Tiv cxiytiv, 	Emv pa 'totoí3- 
tov 8tKcxtocy1)vll oiov &Katov €iva, xx'nv ãv yoy uco-
KptvóLCvOÇ 'tcp 'CpQYtWVT ObKODV içci.i. a; Na'i, É d 

Et o3v pc'td 'coirto i.t&ç povco oioiv ia. batótr'ta 'ttvó 

4a'EE eivn; XXEV v, cbç y4ia. Ncú, fl ' óç. OiJKoí3v 
XXtE KcxÏ 'toi3'to pyu! 'a ivat; cCtp.tev iv f1 o'b; Ka. 

'toí3'to 	Hó'u€'pov & 'toíTto ab'tà 'tà icp&ypá 4xx'ce 
'toi.oícov 1tE4t1dvcU diov vóatov cvcu T'Í diov bnov; àya- 
VaKt1aatt' V ?yOYy', 4TV, lxi) 'EpCO't1UX'a, 	Et1COtJL' V 

ett, d vOpuxitc 	oXíj pv'tiv 'a XXo batov Etil, c t gil 
ai 'y f boi&rqç baiov x'tat. 't't & 	; o ob'twç v 

1toKp'tVcx1o; Hóvu tv oi3v, 

XIX. 
El oBv iic'cd 'toíTrto FI1M01 kpcoccov fiuç  itóç o3v bXí-
yov itpó't€pov 'cX&y€tc; p'  oi bp'tó3ç 1ó3v Ka'tiotxcx; 
&a't to ávat 'tà 'tfiç p'tfiÇ pópta cvat 0t3'toç 
%ov'ta itpàç X?riXa, 6ç oi. eiivcn  'cà tpov at'tó3v diov 

tà 'tpov *íitotW v ywyc &tt 'cd t.tèv à.XXa bpOó3ç 
fOiXYaÇ, &EL 6è K0à 	dct etit€iv 'toí3'o, itapipooatxç 
HpOXyOpaÇ yap O& 'ECClYEcX a 1(p1Vcx'tO, ?O) 6è flpdYc(OV. 	33' 

à o3v ciitov &?iOij b& W -0,ua X&y, cõ flpo'tcq'ópa; a i4 
O'OK EtVIXL 'tO C'tEpOV LOptOV O1OV 'tO E'tEpOV IXOV 'tTÇ apE- 

'ciç; aàç o''toç b Xóyoç xY't; 'tt âv atrt4 áicoicpvcno; 
AváyKl, 	d5 kóipa'tcç, bíioXo'y€'iv. T't ofw, d3 
Hpwixryópa, 1coKpwotcOa ab't4, 'taí'ta boXoyfcav't€ç, 
EaV ¶taç e aVepr'tcu OOK cxpa ECY'ttV ocflo'tiÇ OtOV &Kcxl.OV 
cvcu. 1cpwa, oiè 6aoavr diov brnov, &XX' diov 
ôatov f 6' bøió'tç djov 	&KcXiOv, cX' &KOV pa, 'tà 
& avoaiov; 'a cvo'ccp aicoicptvouteOa; eyw j.iev 'yap a'vtoç 

ye ejtao'toi cáiiv âv ia. 'civ 6tKatoavv &nov 
ivcx K&L 'tv bcó'tr'ta &icnov iccxï i.»tèp a'oi &, 
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quê? (P) a mim também, disse ele. (S) Então o quê? se alguém perguntasse 
a mim e a ti: - Protágoras e também Sócrates, então dizei-me os dois: 
essa coisa, que neste instante vós nomeastes a justiça, 
essa mesma coisa é justa ou injusta? (S) E eu lhe responderia que é justa. e tu, 
que voto darias? o mesmo que eu ou diferente? (P) O mesmo, disse. 
(S) Portanto a justiça é desse tipo tal qual o ser justo, eu, por mim diria, 
respondendo ao que interroga, então tu também? (P) Sim, disse ele. 
(S) Pois bem, se depois disso ele nos perguntasse, e então vós dizeis 	d 

ser também alguma piedade? Nós diríamos sim, como eu julgo. 
(P) Sim, ele disse. (5) Então vós dizeis também isso ser uma certa coisa? 
diríamos sim ou não? (P) Também isso ele disse sim. (S) E essa mesma coisa 
vós dizeis ser naturalmente tal qual o ser ímpio ou tal qual pio? 
(5) quanto a mim eu me irritaria, disse eu, com a questão e diria, 
cala-te, homem! dificilmente algo outro seria pio, a não ser que, pelo 
menos a piedade, ela mesma seja pia e tu, o quê? Não é assim que tu 	e 

responderias? (P) Nessas condições com certeza, disse ele. 

XIX. 

(5) Se depois disso ele nos dissesse interrogando: "como há pouco 
vós dizeis? Então eu não ouvi de vós corretamente? 
vós parecestes me dizer serem as partes da virtude estando dessa 
maneira uma diante da outra, a ponto de não ser uma delas tal qual 
a outra;" (5) eu por mim responderia que tu escutaste corretamente 
as outras coisas, e que tu pensas que eu disse também isso, tu 
ouviste mal; pois este Protágoras, respondeu estas coisas, e eu 	331 

perguntava. Se então ele dissesse, é verdade que ele diz estas coisas, 
Protágoras? Tu dizes que das partes da virtude urna parte não é tal qual a outra? 
Essa palavra é tua? Que lhe responderias tu? 
(P) E necessário, Sócrates, concordar, disse. (5) O que então, 
Protágoras, nós lhe responderíamos? depois de concordar 
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 IN 'ec1ç, XiYCd av 	oKpwdtuV, &tt frtot 'caiïcàv y' 
crtt &iató'tiç brnó'tr'tt T1 b'ti. botó'ta'tov, ic(Xi. 	?ta'ta 

itcxv'twv f 'te &Kcnoa'óvll díov baió'trç i&i. f brnó'tiç diov 
Katocyl)VT. xX? bpa, *t &aKwX)elç &icoKpVeaO(Xt, fl 

YOYtV&KE O)'tU)Ç. Ou itávu ioi.  &icei, 	d3 4ipa- 
'te ofrcw OCIÚLQ)V iVat, CÚCYCE a'txyXwpncYat 'u1iv 'te 
cY'uv'v 0O10V eIVcfl K1. 'tTV OOiOtTtX &KalOV, or.XXa 't to 
&Kei kV xi.y 8tá4opov ejvai. XX 'u 'u6í3'to a4pet; 

t yap obXei, cY'tO) Ffl flV icu 	a1OcY()Vfl &flOV K&L 
brnó'uç &içcnov. 

Mii pot, flv 8 ' yu o4.èv y6p &o..tcn 
3o?et 'UOlYEO 1(CCt C'L 5Ot 801(E1. 'cXLy&&x, XX ' 

'te aï ac 'uà 	'cc aï aè'coí'co XLyw, dótevoç o{'cw 'tàv 
Xóyov 3X'cct' ôv 'eXyeOcn, e't 'tç 'uà eí taot ai'coi. AXXd*i 

fl ' bç, poaoti 'r 6tKaocYvfl baió'uri'ti Kat yp 
0't101)V 0t)0DV aJLT 'E IEfl itpoceouce. 'cO ycxp XeOKOV 'cq) 
jiDav cY'cW Ó1Efl itpocYéouce, K&L 'cÓ oKÂ.11pÓV 'tO) i&LcXK(), 
KO. 'cX?a &i(ei 'evav'cicó'ca'ccx civat X?fXoç lçaï 'tó'ce 

ap.ev XXiv &(vcq.uv ew aï oiK evat 'uà 'cepov diov 
'cà 'cepov, 'c 'coí3 ipoadncou iópta, áp.fl ye ic' 1 tpoaoue 
iaï Eau 'cà 'cepov oiov 'cà 'cepov &crce 'coíYt(l) yE 'tc 
'tpÓ1tC) lcaV 'calYua 	 3O'1)?O0, Ó)Ç óx icav= '&Y'tW 	e 

ôtoia ÚfXoç. àU ,  ob 'cà bjioóv 'ct ov'cci. bjioa 
&KcaoV KaXEiV, 01b8è 'cci cvótoóv ¶1 XOVta  àVÓgOUX, KÔV 
ltc(vv cygtKpov eT 'CO OLOtOV. 1(X1. EO) Oacxaç eucov 
tpàç aii'cóv, 11 ydp oi3'cw co 'cà &Katov cxï 'cà bcnov icpàç 
aXXriXa 	wa'ce ootov ia qiupov eetv  a2iXoç; 
Ou ltCxV'u, E411 O1YCWÇ 04.) ILÍV'cOt OD& cÃ3 c<oç 01) JL0I &KCÇ 	332 

oteoOat A?Xa .nlv,  ev syw, eiteti xepwç &ieiç 
got Exctv icpàç 'co'co, 'toíTyto gèv UcacogF-v, có& & XXo d3v 

Xcyeç tecôj.teOa. 

xx. 
ApoaivTv ia KaXeiç; 	To'&tcp 'ci icpáy- 
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nessas coisas, se nos questionar de novo: (S) Então não é a 
piedade como uma coisa justa, nem justiça como uma coisa 
piedosa, mas como a não piedosa, e a piedade como a não justa, mas então 
injusta, e o ímpio? o que lhe responderíamos? Pois eu mesmo diria pelo 
menos por mim mesmo que tanto a justiça é coisa piedosa como a piedade, 
justa; e também por ti, se me permitisses, eu responderia as mesmas 
coisas, que ou que pelo menos é o mesmo a justiça 
que a piedade ou que é a mais semelhante e mais de tudo, 
a justiça é tal qual a piedade e a piedade tal qual ajustiça. Mas vê, 
se tu me impedes de responder, ou também a ti assim parece. 
(P) A mim, disse ele, não parece completamente, Sócrates, 
ser assim simples, a ponto de convir a justiça ser coisa 
piedosa e a piedade ser coisa justa mas em algo me 
parece ser nele diferente. Mas em que difere isso? disse ele, pois se 
queres, seja para nós tanto a justiça coisa piedosa quanto 
a piedade coisa justa. (S) E eu disse, a mim não, pois nem eu preciso 
demonstrar "se queres isso" e 
"se parece", mas "a mim e a ti" e "a mim e a ti" 
eu digo isso, porque pensando assim demonstraria muito 
melhor o discurso se alguém tirasse dele o "se". (P) - Mas 	 d 

então, ele disse, justiça é algo semelhante à piedade, pois também 
qualquer coisa é semelhante a qualquer coisa de algum modo; Pois o 
branco é semelhante ao preto de algum modo e o duro ao mole e outras 
coisas que parecem serem mais contrárias umas às outras, e então aquelas 
que dizíamos ter outra capacidade e não serem uma como a outra, as partes 
do rosto, pelo menos são semelhantes de algum modo, e é esta 
como a outra; e que pelo menos nesse modo demonstrarias essas coisas, 
se quisesses, que todas as coisas são semelhantes umas às outras. Mas 	e 

não é justo chamar semelhante o que tem alguma coisa semelhante, nem 
não semelhantes as coisas tendo algo não semelhante, mesmo 
se em muito pouco tenha o semelhante. (S) E eu com espanto 
disse a ele, pois se por acaso assim para tio justo e o piedoso 
estão uns para os outros a ponto de terem uma pequena semelhança 
um com outro? (P) Não completamente, disse ele, assim, na verdade, 	332 

nem mesmo como tu por tua vez me pareces julgar. (S) Mas uma 
vez que tu pareces estar com dificuldade de manejar 
isso, deixemos isso, e examinemos este outro de que dizias. 
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ux'ci. 01) 1C(V 'to4.)VaVt'oV '&nïv TI aoa; LOtyE 80KE1, 

Hó'tepov & &tav icp't'tcoaiv vOpwitot bpO6ç 'te 

i&i. dcXtwç, 'CÓ'tE aco4povetv Y0. &DKO1XRV 0)'tO) icpá't'toV-
,CEÇ, TI 'toLvav't'tov; w4poviv, 
OtKoív Gw4povfl copovoírnv; Av&yKfl. ObKoi3v 
dk jii 0'peó5ç itp&t'tov'ccç .uppóvwç tp c'tooai. K OCI 04. 
ppovoírnv o3'tw itpóttov'tcç; Y'ov&xei toi., 
Toiivav'tov pa a'tï 'tà póvwç icpá't'cci.v 't3 wpóvwç 
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aív icp't'te'tat, 'tà. & opóvwç co4pocívi; nto 
Xóyet. OiKoív c]í ia 'i.ai itp'tc'tai., 	vpóç icpá't'tc- 
'tai., KO. Et 'ia ccyOcv&Lc(, aOcvó3ç; E66KCt. Kai. EL, 

'ti. j.tE'ta 't(X%ODÇ 't(XEO)Ç, 1CCU Ei. 'ti. tc'ta 3pa8lYtT't0Ç, pcx-
&wç; 	K(xi. s'í. 'ti. &, óxc'twç itpc't'tc'tai., imo 
'to) CY4.Yt01) icpã'c'te'tai., Kal. iA ti. 'EV(XV't'tU)Ç, %»có toiT 'cvav-

'C01); UVé(frfl. (PE 811,  fjv 6' 'EyCó, cau 'ti. K(XXÓV; 	/ 
vewpei.. Too'tq caia 'tt evav'ti.ov ic?iv 'to ai.apov; 

ObK crtw. Ti. &; a'ti. 'ti. exyaOóv; &rti.v. Tofrtq) 
cy'ti. 'ti. 'evav't'i.ov itXiv 'tà iaióv; O4.ic &Y'ti.v. Ti. &; 

ca'tt 'ti. ov cv 4xovi; E. Too'tco ju ca'ti. 'ti. 

'cvav't'i.ov XXo itMv 'tà í3ap; Oi 	O4.)Koi3v, íjv 
6' ycô, l)L K(X'Y'tW 'to)v'EVaV't'i.wt V iÓV0V Y't'i.V EvavCtov 

Kat ou ico?Xa; ZovcotoXoyci.. 
IOi. &, fiv 6 ycô, wa?,o'yuYóREOa 't 	o?oy'qtéva nIIW, 

toXo"y1Kcqtev cv cvt povov cvavti.ov ci.vat itXci.w & i; 
to?opcxtcv. Tà & 'Evav't'i.wç icpavtótcvov &tà 

'cvav't'i.wv tp't'tcoOai.; Eii.  toXoyfpaev & 
vav't'uoç icpck't'tcOai. b &v 	póvwç lcpá't'tli'tai. 'c45 awpóvcoç 

icpa't'tojivq; 	Tà & aopóvwç icpa't'tópcvov 
i)7tà w4pocóviç tpd't'tcaOai., 'tà & 	póvwç i.»tà &po- 

	

vç; tvecípci.. ObKoiv ciiccp VaV't'i.coç itpó..'t'te'tai., 	 e 

iltà 'cvav't'i.o tpá't'toi.'t' civ; Na'i.. Hpá't'tc'tai. & 'tà 
j..tv »tà 	pocvrç, 'tà & 1»tà ócpovrç; Na'i.. 
Evav't'i.wç; Hv'o yc. Oioiv {icà 'cvav't'i.uv ôv'tov; 
Na.. Evav'tíov cp' cy'cv 4povi opovu; 
a'i.vc'tai.. Mivrat 013v ô'ti. v 'toiç utpoaOev ótoXó- 
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(S) Tu chamas demência algo? (P) Sim, disse ele. (S) A essa 
coisa a sabedoria não é oposta em tudo? (P) Por mim parece, disse. 
(S) E será que sempre que os homens ajam corretamente e também 
com utilidade, assim agindo a ti parecem ser sensatos 
ou ao contrário? (P) Sensatos, disse. 
(S) Então são sensatos por sensatez? (P) Necessariamente. (5) Então 	b 

não agindo corretamente assim agindo agem de modo demente e não 
são sensatos? (P) A mim parece também, disse. 
(S) Então agir de modo sensato é o contrário do agir do modo demente? 
(P) Sim, disse. (5) Então as coisas que são feitas do modo demente são feitas 
sem a mente e as coisas sensatas por sensatez? (P)Concordava 
(5) Então se algo é feito com força, é feito forçosamente e se algo com 
fraqueza, fracamente? (P) Parecia que sim (S) E se 
algo com rapidez, rapidamente e se algo com lentidão, lentamente? 
(P) Disse. (5) E se algo então é feito dessa maneira, é feito 
sob mesmo e se algo é feito de maneira contrária, sob o contrário? 
(P) Também, disse. (S) Então vamos lá, disse eu, existe algo belo? 
(P) Ele concordava. (5) A isso algo é contrário, exceto a coisa feia? 
(P) Não é. (S) E então? é algo bom? (P) E. (5) A isso 
algo é contrário, exceto a coisa má? (P) Não é. (S) Então? 
Existe algo agudo na voz? (P) Sim, disse. (5) A isso não existe 
algo outro contrário exceto o grave? (P) Não, disse. (S) Então, eu disse, 
para hum de cada um dos contrários existe hum só contrário 
e não muitos? (P) Também estava de acordo. 
(5) Vai então, eu disse, repensemos as coisas em que nós estamos de acordo. d 

Nós concordamos que hum só é contrário para hum e muitos não? 
(P) Concordamos. (S) E que a coisa que fazemos de modo contrário está sendo 
feita sob contrários? (P) Sim, disse. (5) E concordamos que o que por acaso é 
feito de modo demente é feito de modo contrário ao que se faz de modo 
sensato? (P)Sim, disse. (5) E que o que está sendo feito de modo sensato é feito 
sob efeito de sensatez e a coisa de modo demente sob demência? 
(P) Também concordava. Então, se realmente é feita sob contrário 	e 

seria feita sob causa contrária? (P) Sim. (S) E uma coisa é feita 
sob sensatez e a outra sob demência? (P) Sim. 
(5) De modo contrário? (P) Perfeitamente. (5) Então sob contrários? 
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yT'tai.i tiv poav ao 	vav'c'ov e1ivat; vwioXóyEt. 
Ev & 'sv't iióvov 'Evavt'ov Eivcfl; Irflú. 
UO'cEpOV O)V, d3 Hpw'cayÓpa, xwv 'tó3v Xóywv; 'cà 	 333 

v CCV\1.  óvov vav'c'ov ávat, fj 'civov 'ev 43 X'y'co 'ccpov 
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Xoiç. Hcí3ç yp v v&iv, Eurcp 'yc àVàYKT1 kV't iv ÊV 

L6VOV 'cVaV'c'IOV CVat, tXW & jn, 'cjj & poYUvfl EV1. 

6v-ti. aoa 'Evav'c'la ic&t copoavr c3 a'i.vEcat fl y±p, d3 
Hpo'tayópa, 	v 	f XXwç 1cwç; QgoXÓYTJaE Kcxl_ 
jiáX ÓKÓV'CWÇ. ObKoí5v v ôv Eifl f auxpoa(vi Kaï f 
YocÁX; 'tà & icpó'ccpov ai3 cfr±vr itiv f &Kai.ocy)vfl iat 11 
baió'crç ac66v 'ti. 'cafrcàv 6v. tOt 811, flv 8 '  ycõ, d5 Hpw'txx- 
yópa, jx 	oKátwjuv, 	K&L 'c Xouc± &aaKscôjtcOa. 

pdc 'ctç aOt &ii 'x8ticó3v vOpwitoç opovuiv, b'ci. &ic; 
Aul)vo'tfl1v v ywy 	4ii, d3 bKpa'cEç, 'coí5'co btoXo- 

EW, 1tEÏ ito?20t YÉ 4«at 't63 v vOpbicov. Hó'ccpov ofv 
ltpàç 'cievouç 'vàv Xóyov icoi.fyo..tai, Eolv, fj icpàç a; 
Ei 3oei., 	tpàç 'coí3'cov itpó3'cov 'tàv Xóyov &aXXOE'ci. 
'càv 'tcí5t' icoXXcí3v. AXX' ot&v pot &apct, 'edv póvov 

ye utop'wfl, ci'c o'Bv oii aot 'cai'ccx, Eí'c 	'càv 'y&p 
Xóyov ywye Rc2Lurca 	'cdw,mogpCávet tvtot ícYWÇ 

cat n' 'càv pw'có5v'ta 	'tàv c1coKpwóJ.1Evov c'có- 
caOat. 

xx'. 
Tà ièv o3v icpó5'tov KaXXw1úc'co ftiv b Hpw'cayópaç 
'càv 'ydp Xóyov frci.&.'co &ixYpfi €i.vcw it*i.ca xv'cot aDvE-

x'nov c1coKpLvccYO(xt. 1Oi. 8fl, iv yd, 	apxTiç 
pot itóiptvai.. &KoL 'ci.vç cot cYcopovEiv c&Ko)v'csç; 
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(P) Sim. (S) Então é contrária a demência à sensatez? 
(P) Aparece. (S)Então tu estás lembrado que antes foi concordado por nós ser a 
demência coisa contrária à sabedoria? (P) Também concordava. (S) E hum 
só é contrário para hum? (P) Sim. (S) Então qual dos dois dos discursos 	333 

Protágoras, que nós abandonaremos? O hum só ser contrário 
para um, ou aquele em que se dizia a sabedoria ser outra 
que sensatez e cada uma das duas é parte da virtude e além de ser outra 
coisa também não semelhantes tanto elas mesmas quanto as capacidades delas, 
como as partes da máscara? Então qual dos dois abandonaremos? 
Pois esses discursos um e outro não falam de modo muito musical, 
pois eles não cantam junto nem se harmonizam um ao outro. Pois como 
cantariam junto se pelo menos é necessidade que por um lado para hum só hum 
é contrário e não muitos, e por outro lado para a demência, que é hum b 

a sabedoria aparece contrária e por sua vez também a sensatez; pois não é, 
Protágoras, disse eu, ou é de algum outro modo? (P) E ele concordou muito 
contra a vontade. (S) Então a sensatez e a sabedoria seriam hum? E antes 
por sua vez a justiça e a piedade nos apareceram quase sendo o mesmo. 
Vai então, disse eu, Protágoras, não desanimemos, mas também 
examinemos as coisas restantes. Então algum homem que comete injustiça 
a ti parece que é sensato porque comete injustiça? (P) Eu por mim me 
envergonharia, disse, Sócrates, de concordar com isso, uma vez que pelo 
menos muitos dos homens dizem. (S) Então de duas uma, eu 
farei o discurso para aqueles, ou para ti, disse eu? 
(P) Se queres, disse ele, discute em relação a esse primeiro discurso, esse das 
maiorias. (S) Mas em nada me difere, se somente ao menos 
tu respondas se então te parecem bem essas coisas, se não. 
(S) Pois por mim eu examino sobretudo o discurso, acontece 
contudo talvez que tanto eu o que interroga quanto o que responde 
estarmos sendo examinados. 

xx'. 

Então primeiro Protágoras estava fazendo cerimonia para nós, pois acusava d 

ser dificil de manejar o discurso. Contudo a seguir concordou em 
responder. (S) Vai então, disse eu, responde-me do princípio. 
(S) Alguns te parecem ser sensatos cometendo injustiças? 
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dXtj.ia; K&L td wtai'ta c àyaOck KcXÂE ç; Oató3ç, 
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&vpotç &. 'tc & 'Eoí &vpou 'ta'iç j..tèv 	àyaO, 
'caiç & I3Xáa'taç tovTpá, diov K(XI 11 KÓlcpoç itáv'twv 'tóv 
4nYCWV 'EC(.1.Ç J..LV p'tcXtç xyaOóV ItaCC 	OI.LVT, 	 b 

Xoi.ç 	toç ic'tópOooç Kcà 'toç vo'oç xXó5vaç 
1tc(v'ca àiióXXucnv it KcU. tà cxtov 'toiç p.èv lYtotÇ c&itcx-

rnv 'erct 1áyKaKov iai. 'taiç Opi 	oXcucó'tawv 'txíiç 
'tó5v àXXcov dxov icXiv ixiiç 't0í3 àvOpcóitou, 'aiç & ,oíT 
àvepditou àpwyóv içxxï' àXXui ôtatt. ofrcco & 1EouXov 
ia cm tà àyaOàv iccxï icav'o&iitóv, dxtc Mú ev'taui'Yta 'toiç 
tv wOcv ioíkdtawç àyaOóv crtt t àvOpbitq, 'toiç 

'v'tóç 'ixxyà 'coíyco á1ct'Eov Ka ,1 &à torto dt ux'tpoï 
itóvteç &itayopc(oorn 'toiç &cOEvoíkn 	xíiOa 	atq 
àXX' 11 &ia ucpo'c&tco 'cv 'totoiç oç tíXXct &cOat, 
&YOV govov  'tv &xYXpclav 	cÍ3éccxi. tiv 'cift 'taiç aic9ui- 

ern ixxiç &a 'tó3v jtvó3v yi.yvop.viv 'cv 'toiç avúoç 'tc 
OJOtÇ. 

XXII. 
Eucóv'toç oi3v 'taíTrta cdrtoí ck icapóvtcç àvcOop'43iav 
6ç c'3 X&yov iaï 'cyd 	cjitov. Q Hpco'tayópa, 'cyè 'tuy- 
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(P) Seja, disse ele. (5) E ser sensato tu dizes pensar bem? (P) Sim, disse ele. 
(5) E pensar bem, deliberar bem em relação a que cometem injustiças? 
(P) Seja, disse ele. (S) Qual dos dois, disse eu, cometendo se 
agem bem injustiças ou se agem maldosamente? (P) Se bem. 
Então dizes ser algumas coisas boas? (P). Digo. (5) E, disse eu, 
essas são coisas boas as que são úteis aos homens? 
(P) Mas sim por Zeus, disse ele, mesmo se não sejam coisas úteis aos 	e 

homens, por mim chamo coisas boas. 

E me parecia Protágoras já estar exasperado e estar lutando e colocado 
em ordem de batalha para responder. Uma vez que eu que estava 
assim, tomando precaução, calmamente perguntei. 
(5) Qual dos dois, eu disse, tu dizes, Protágoras, as que para nenhum 
dos homens são coisas úteis ou as que são absolutamente úteis em relação 334 

a nada? E tu chamas boas as coisas desse tipo? (P)De modo algum 
disse, mas eu por mim sei muitas coisas que para os homens são inúteis 
tanto alimentos como bebidas como remédios e também inúmeras coisas, e 
outras pelo menos são coisas úteis; e outras nenhum dos dois, para os homens, 
mas para cavalos; e outras coisas somente para bois e outras 
coisas úteis para cães; e outras pelo menos dessas para nenhum, mas para 
árvores; e coisas da árvore boas para as raízes mas ruins para os botões, 
tal qual também o esterco, é bom para as raízes de todas as plantas quando h 

lançado, e se quisesses lançar sobre os ramos também os novos brotos, todas 
as coisas perecem. Uma vez que o azeite é de todo ruim para todas as 
plantas e o mais hostil para os pelos de todos os animais exceto os do homem 
e para os do homem vem em auxílio e para as outras 
partes do corpo. E assim o bem é algo variado e multiforme, 
de modo que também ali para coisas exteriores 
do corpo é bom para o homem, mas para as interiores 
isso mesmo é muito ruim, e por isso todos os médicos proíbem os doentes de 
utilizar o azeite a não ser que em pequena quantidade naquelas coisas que vão 
consumir, na quantidade apenas para desfazer a caturra sobre as sensações que 
sobrevêm às sensações através do olfato nos cereais e carnes assadas. 
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yávw tXcwv 'iç dv àvOpoicoç, Kaï ÉàV 't'tç to tCCKPOC  
?&yfl, e XavOvojiat icept of c&v fl b Xóyoç. dxtep o3v, 
tíryavov iicóicwoç CóV, o'o áv xpijvcn, cutcp tcXÀç 

tio &aXecOat, j..tejov OyyeoOa f tpàç to'ç à?Xooç, 
o{nw K&L ví5v, € 	Xíitov v&ieç, a{v'tev 
'tc±ç 1EOKVEtÇ Ka. 3pcx Ytpcxç ico'te, 	iXw oot tc- 
cyO(Xt. 1163ç ofw KE?EI)ctç j.te 3paéa ân0KPÍVEaffiXt; f 
pavtcp 	 ucoKp'tvwiat Ti &'i; M18(iió3ç, i1T 

AXX' ba &'i; 	NO, fil) ' 	11Ó 	 e 

'cepa oi3v xa 	oicci &iv ioKpveoOa, waaírtá aol 
1coKpvwtat, Til ba ao'i; AKioa yoív, fjv 8 ' yd, &ti. 

. OÓÇ 't' Ei iai. aYEàÇ KCCt OC XXOV &&at 7CEpt IXOV cdYCWV 

içaï jicup Xéycw, 'edtv o(Xi1, o{twç, cxte 'tàv Xóyov n&- 
ltOtC E1EXUEetV, KOct G3 pcXX OtYCWÇ, WcYE L118ÉVcL O1.) CV 	335 

ucuiv *t oiv tXXetç 	&aXéeaOcn, 'c4 
tpq p4i 'tpóicq itpóç e, tjj 3pa ?oyç. 

'Eç, 	yo o?Xoiç fi1 ç yó3va Xóywv 4uóirv 
vOpóiroç, iat Fá toi?,'co klCOitOW b c icXeeiç, óç b vtt- 

WV KXCl) LE &aXíyecOat, o{co &eXeyó.uiv, o1&vàç 
IN v ícX'c'iwv 'eatvóuv o' v yéve'ro Hpcoixxyópou ôvo.ta 
v toiç ' EXXiv. 

Kaï yci - - yvwv yckp &tt oic fpeacv rb-toç ait taiç 
oKptaecn 'rcíiç ncpoaOcv, i&i. &a Obic koexÍlaOt KdV 

civat àn~ivógevoç 8taxéyceat - - fryaótevoç o'bi±ia 
tàv pyov civcu irapeivcn v 'uaiç auvovcatç, -, AXXã 

'tO, 	d') Hpoixxyópa, oi)' 	Xutapó3ç w ixxp 'cà 
&KoíT)v'ca 'tv cYuvouaíÁxv iljiiv yiyveOat, &XX' te&±v cu 
otX &aXey&Oat wç eyw &vcq.tcu. eiteaOai, w'ue cot 

8taXéO1iat. cY) J.LV y(p, 6)Ç Xyc'tai. IECPÏ 00), 	Ç cè 1ç&L 

a'vtoç, Kat cv JL(:xKpo)Loyux KOt cv paXoyu ooç 't 
0)VOU0ÁXÇ itociaOavcoàç yp  c 'c'yd & TUÍ aipc± 
tcírEa â5bvamç, 	oió.u1v v dióç ' c ivcu.  XXã 
aÈ kxpfiv tiv aw y wpc iv 'tàv uó'tcpc 	vqicvov, 
ívcx aiivoix'ta 4yveto viv & e1Ee& o 	OXctç iaï 

127 



xxH. 
Então tendo dito essas coisas os presentes aplaudiram ruidosamente 
como se ele estivesse falando bem, e eu disse. (S) Eu, Protágoras, sou por 
acaso, um homem que é algo esquecido, e se alguém me discursa longamente, 
eu esqueço a cerca do que é o discurso. Como então, se eu fosse por acaso d 

surdo, tu pensarias que seria necessário, se é que tu estavas a ponto de 
conversar comigo, falar-me mais alto do que aos outros, assim também agora, 
uma vez que encontraste por acaso com um esquecido, encurta-me as 
respostas e fá-las mais curtas, se eu devo te acompanhar. 
(P) Como, então, tu mandas responder curto? Que eu te responda 
mais curto do que é necessário? disse ele. (S) De modo algum, disse eu. 
(P) Mas o quanto é preciso? (S) Sim, disse eu. 	 e 

(P) Então quantas coisas a mim parecem ser preciso responder, tantas eu 
responda a ti ou quantas parecem a ti? (S) Eu pelo menos ouvi, disse eu, que 
tu és capaz tanto de dizer longamente quanto de ensinar um outro 
a respeito delas, se assim quiseres, a ponto de jamais faltar o discurso, e por 
outro lado assim com uma brevidade, a ponto de jamais alguém falar 	335 

mais curto que tu; se então tu estás a ponto de conversar comigo, 
seria preciso um outro modo comigo, a concisão. (P) Sócrates, 
disse ele, eu já entrei em disputa de discursos com muitos 
homens, e se fizesse isso que tu mandas como o adversário 
me mandava dialogar, assim eu dialogaria, eu nem 
apareceria superior a alguém nem o nome de Protágoras 
se teria feito entre o gregos. 

(S) E eu, -- pois reconheci que ele mesmo não estava satisfeito 
consigo pelas respostas anteriores e que de bom grado 
não consentiria ser o que responde no dialogar —tendo julgado não 
mais ter o que fazer com minha presença nas discussões, mas, 
na verdade, disse eu, Protágoras, nem eu sou insistente em que para 
nós a discussão aconteça marginal às coisas que te parecem; mas, 
uma vez que tu queiras discutir como eu posso acompanhar, então 
eu discutirei contigo. Pois tu, como se diz a teu respeito, e 
tu também dizes o mesmo, tu és capaz de fazer discussões, 
tanto no discurso comprido quanto no curto, pois tu és sábio; e 
eu incapaz dessas coisas longas, embora eu desejasse ser capaz. Mas 
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Li.oi 'ttç caoX'ta CaU KcXi. 01)K '.iv ooç 't' rriv  aOt 
itapcqieivcn ànozE tVOVTt ictipoiç ÀóyoDç - - XOiv y±p itoi. 
piE' &i - - *ijn tc iaï 'taíyt' v 'tcwç oi.ic àu&íç OOD 
'1 KOUOV. 

Ka 	ta taírt' uccv 	6ç óirtcóv içaï j.ioo dvi- 
avoo tav'cc b K&aç tíjç e'ipoç 'tfj 

• 'Efl 6' 	piep 	v'tc&íí3to 'tOl) 'tp'1oWOç 'tOD'tOl), K&L Fi1tEV 	d 

ObK 	YOLV ae, dT cóipa'teç 'ectv yckp 
oby, bjtocoç fiTtv ov'ucxt dt coyot &otat ov oo iccpa-
Letvcu ittv ()Ç 'y() 04)6' v cevàç fi&ov 	oaaia ^I aoí 'te 

1&t Hpw'tayópou &aeyovov.XX 	 iCtv ittv. 
yè 	- 	66 avetavlKI1 óç ixbv- - 	itai 

I1t1rovu(oD, et pv -yoyy oo'o 'div 4Xocyo4áav óyatat, ãco,cp 
K&t ví3v 'eiccavó3 iça. 	d'te 3ooXo'1pTv âv ctpOcú 	e 

e'í. iou &iva'td &oto vív 6' èac,tv dxicep 6v et &otó 
jtoo Kpurnv 'tq Igepaho 6pojn iqi&ov'tt eirea&u, r 'tc»v 
60Xi06pótwv 'tw f 'tó3v fi geP08pó~ &aOEiv 'te KC bte- 
cOcxi, euitou õcv aot ó'tt nOXID,  aoi3 g&xxov 'ycb tau'toi3 

	
336 

&otc Oéot 'toi'toç oXooOeiv 	X' 04) yp 6vctcu, 
XX' e't 'tt &et OecaoxOat 'ev 't4 aij't '4tÊ, 'te iat Kptcwva 

Ooi4"taç, 'toircou &ou auyKaOeivat 'eycó ièv y±p 04) 61,)vatat 
'tccç Oeiv, o€'toç & 6(va'tca 3pa&oç. oi3v iuOu.teiç 

I-'° 	Hpw'tayópou içoíetv, 'to'('to'u &oo, Jxicep 'tà 
icpó'tóv poi. &1teKpvc'to 6ux 3pawv 'te iccà a4)'t± 'tc 'epw- 
'tcójieva, oi'tw iaï ví3v ótoipvea&xv *t & 	'tç b 'tpó- 	b 

itoç Eacoct 'tó3v &aXóywv; xcoptr, yc±p Eycoy ' duiv Etv(xt 't 
cnveiva' 'te àXÀ.líXOtÇ &aXeyovovç ixxï 'tà &irryopeiv. 

AX) bpç, 	d parece kôipa'teç 6'uata 6oiei X&yetv Hpo- 
'tayópaç ?xtó3v a4)'tc 'te 'eèivcxt &aX&yeOai. óitwç 3oXe'ta 
KCCt Y0t' bitwç v af c3) 30í)Xfl. 

XXIII. 
YitoXa3cèv oi3v b 'AXKt3uí6ç, 04) iaXó3ç X&yetç, ri, 

d3 KaXX'tcx wKpct't1ç tv yàp ó6e bioXo-yei pe'teiva'i. 
Ck taipoXo'y'taç iaï itapawpei Hpw'tcq'ópa, 'coí3 6è 6taX- 
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tu que és capaz de uma e de outra coisa devias concordar conosco, a 
fim de que a discussão acontecesse; e agora já que tu não queres e tenho 
uma certa falta de tempo e não seria capaz de permanecer ao teu lado se 
estendendo em discursos compridos— pois me é necessário 
ir para a um certo lugar - eu vou; embora sem prazer também essas coisas 
de ti não eu talvez ouvisse; e ao mesmo tempo, 
e tendo dito isso eu me levantei como indo 
embora; eu me levantando Cálias me pegou pela mão direita 
e com a esquerda pegou deste manto aqui, e disse, 
(C) Não te deixaremos ir, Sócrates, pois se tu fores embora, os nossos 
diálogos não serão mais semelhantes. Então eu necessito que tu fiques 
ao nosso lado, porque eu nem um só escutaria com mais prazer 
do que a ti e Protágoras discutindo. Mas faz-nos um favor a todos nós. 
(S)E eu disse—e já de pé como que retirando-me-- Filho de 

Hipônico, eu por mim sempre me rejubilo de ti pela filosofia e 
também agora louvo e aprecio, de modo que eu desejaria te satisfazer, 	e 

se me pedisses coisas possíveis, mas agora é como se me pedisses 
para acompanhar Críson de Himera estando no auge o ato de correr, ou 
disputar e acompanhar algum dos corredores de resistência ou dos corredores 
de um dia; eu te diria que eu muito mais que tu eu mesmo necessito seguir 336 

esses que correm, mas na verdade eu não posso; mas 
se em algo pedes no mesmo ato me contemplar e a Críson correndo, pede a 
esse para consentir; pois eu não sou capaz de correr rápido, 
mas esse pode correr lentamente. Então, se tu desejas 
ouvir-me a mim e a Protágoras, pede-lhe que, 
como antes respondeu com brevidade para mim 
e também as mesmas coisas perguntadas, assim também responder agora, 	b 

e se não, que modo será o dos diálogos? Pois, por mim, eu pensava ser 
à parte reunir-se uns com outros dialogando e fazer demagogia. 
(C) Mas estás vendo, disse ele, Sócrates, Protágoras parece dizer coisas 
justas estimando que lhe seja permitido discutir como ele quer e por sua 
vez a ti como tu queiras. 

XXIII. 

Então Alcibíades tendo percebido, disse, (A) tu não dizes bem, 
Cálias, pois o Sócrates aqui, concorda não lhe caber discursos 
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ïeoOcn oioç 't' ètÍ VOCI 10à icia'cacOcu Àóyov 'CF, 80í3vai. icc 
&acOat Oaot' &v FA 'tq xvOpnrwv lcapa%wpFl Et 
ièv oiv içaï Hpotayópaç bpoXoy avXótpoç ivai. w-
Kpócouç &aÀxOijvat, cpKíi wicpá'tu &. v'tutotei-
'uai, 8100,xYéa0C0 kpwcóõv t icaï oipwó.Levoç, 

c'q pacci xicpàv Xóyov cico'tevwv, ipoícov 'toç 
XÓyODÇ Ka'1. obK 'cOwv &õóvat Xóyov, àXX' oJlflK'(vwv E COÇ 

v 	Xevtct itcpi. bto 'tà pcótiia fjv dt ICOU0,t tóiv 
XKOUóV1WV 1EEt ko1(pcc1] yEy(i) 'cyyDwLcu JLT 	ic&Oat, 
ob &n. iratgt Kcú rcnv e Xíiyi.iov ivav iot tèv 013v 
&Kei 	euec'tepcx wKp&uç Xeyetv 	'yp acrtov 'tv 

cxiytoi3 yvdtiiv &icoav&Oat. 

Metà &è 'tàv' AXKtI3tã8iv, óç 'ey4itat, Kpt'txxç 'ijv b 
utôv 2 Hpó&ie içaï Litta, KaXXaç pèv &iei po 

.táXa itpàç Hpo'tcxyópoo v!ivn' AXKtf3ta6Ç 8è et 4txóvt-
KOÇ 	itpàç 	v bpjnai i- t&ç & o1&v &i c.utXov- 
ieiv o{te (o1(p&tet ofrte Hpw'tayópa, XXc KOtV 
pwv &iOat jtil Le'ca) xXikc 'tiv voix'iav. 
Eucóv'toç 6è ai'toí3 'taí'yta b Hpó&i'zoç, acoç got, 	 337 

&i&jç Xyetv, cõ Kpvtta pi yàp wç 'ev 'too'ic& 
Xóyoiç itcxpa yvojvooç icotvoç j..tèv eivat qi4oiv toiv 

yojvoiv 	poc'táç, ooç 6è 	ycp ob 'crb- 
'tÓV KOWfl LV yp óKOlxycu. &j p oi±pwv, x?i cyov & 
vetat exa'tepco, aXXa 'tco j.iev ow'tepw itXeov, 'tq & ajia-
Oea'cpq Xa't'cov. ya tèv iaï cd.'tóç, d3 Hpo'tayópa 'te 
Ka't kóipa'teç, 	tç Y'Xwpeiv 	XX#Xoç icepï 
'tWV Xóywv WfMXYí3fl'teiV  j..tv, petv & tT 	tcY3fl'tOOYt 
pv yp a' &' evotav d 4Xot 'toiç 4Xoç, 'epgoucn & 
ch 	 'te icu. Opo 	?iXoç. K&t o{twç âv KaXX'cn1] 
fuiv i1 cnvoxa y'ryvot'to i4teiç 'te y±p di. X&yov'teç jtXtat' 
6v o{twç 'ev fCtv 'toiç ocornv eioitoi'te Kaï oLi 
'eiccnvoiiOe et&114níiv jiv yàp 	itap 'taiç Jaiç 
'có3v i'zooóv'twv 6veo icc'ciç, eiccuveicOn & 'ev Xoyq 
1C0XXKtÇ irapc &rxv we oiévwv teiç 't '  a dt io'(- 
ov'teç áXio"t' ôc v o{'twç eipatvoteOa, oi 	oie9c 
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longos e acompanha Protágoras, mas ser capaz de discutir, 
saber dar e receber um discurso eu me espantaria 
se ele acompanha a qualquer dos homens. E então se 
Protágoras concorda ser inferior a Sócrates 

• 	em dialogar, basta para Sócrates. E se ele insiste no 
contrário que discuta perguntando e estendendo um discurso longo também 
respondendo, não sobre cada pergunta, precipitando 
as palavras e não aceitando conceder a palavra, e prolongando 	 d 

até que a maioria dos que ouvem se esqueça a respeito do que era 
• 	a questão. Uma vez que Sócrates, pelo menos eu garanto, não haverá de 

esquecer, a não ser em que ele brinca e diz ser esquecido. Então para 
mim parece que Sócrates diz coisas mais convenientes; pois é bom 
que cada um manifeste a sua própria opinião. 
E depois de Alcibíades, eu penso foi Crítias que falou. 
(CR) Pródico e Hípias,Cálias me parece ser muito 
a favor de Protágoras e Alcibíades sempre é amante da vitória em relação 
ao que intente. E quanto a nós em nada nos é necessário querer vencer 
conjuntamente nem com Sócrates nem com Protágoras, mas em comum 
pedir de ambos nesse ínterim não terminem a reunião. 
E tendo ele dito essas coisas, Pródico disse, (PR) a mim tu pareces 	337 

dizer de modo belo, Crítias, pois é bom os assistentes nos 
discursos dessa qualidade serem ouvintes comuns a ambos os que dialogam, 
mas não iguais. Pois não é a mesma coisa, pois é preciso ouvir 
a ambos em comum, e não distribuir igual a cada um, 
mas ao mais sábio mais e menos 
ao mais ignorante. E eu mesmo, Protágoras e 
Sócrates, eu tenho convicção que vós concordais tanto um quanto outro 
sobre os discursos que vós debateis, mas não disputais, pois debatem 	b 

com benevolência os amigos com os amigos, mas disputam uns 
com os outros os adversários e os inimigos. E assim nossa reunião viria 
a ser a mais bela. Pois vós, os que falam, entre nós que ouvimos, 
teríeis a máxima reputação e não seríeis louvados; pois ter boa 
reputação é possível junto das almas dos que escutam sem engano, 
e ser louvado no discurso muitas vezes contra a opinião 
dos que mentem. Nós por outro lado os que escutamos 
sentiríamos assim o máximo de alegria, não prazer. 
Pois sentir alegria é o que aprende algo e o que participa do pensamento 
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EpcúveaOcx j.xèv 'y±p cm .icxvOávov'cá it K(X't 4povfa&oç 
Xcqtvovta abtfi 'tíj &avotç, f&cOcn & 9ov 

'ia f 	f 	aovixx ai 	't65 ôta'ia. 

XXIV - Taíao3v 
ucóv'toç toi Hpo&Koo icoXXo icóvt 'tó3v icapóv'ixov ic-

&cxv1o. 

M'cá & 'tàv ITpó&iov Iiuwxç b aoàç icv, 
v6pcç, 	dt itapóv'tç, 1'1'yoí3tat F-Yco ttç nyysveiç 't 
aï ducouç iaï itoXtaç cxicav'taç Fávoct 	o-h vótqr 

'cà yàí ôtoiov 'tc?i  bioq 	ayyvç cautv, b & vÓ)..Loç, 
't'opavvoç wv 'tcov avOpwixov, icoXXa iiapa 'trv rncnv í3ux- 
etat. ftç o3v ccpàv 'dv pèv '(xRv 'tó3v icpayu'tcov, 
t&vcn 	 & ôvtaç tóiv EXXivwv, KcxÏ Ka't' 

ai'tà z63'to vív cv€XiXoOó'taç 'tijç 'c EXXá&ç àç aià 
'uà itptrtavov 'tíjç coxç Ka. cYYtflç 'cíjç itóXwç àç tàv 
p..tytcrtov i&i. b 	"ta'tov 	'tóv&, t..u1&v 'cofrtoo 'Eoí 

àctójicoç cov 	ovaa9at, àxx ' cõcylcEP 'toç IxxoXo- 
'tá'couç tó3v xvOpditwv &apeaOat XXfXoç. éyCO3  

0,6V KCC1. &OpÁXt iccxt 	t3o&cíxo, d3 Hpw xyópa 'te Kcxï W- 

Kpa'teç, 	ijvat uç daitep 4à 8tavtii't63v itáv awÍ3i - 
f3aÇóv'twv Ç 'tÓ LOOv, Kcx. .1T'tE CE 'tO aKplcç 'tOlYtO 	338 

i&ç 'có3v &aXóywv cmáv 'tà ic'tdc pa Xuxv, € 
Hpotayopç, aXX c4etvcn KcXt aXacat 'caç qvtaç 'toç Xo-
'OLÇ, tVO  ieyaXoitp c'tepot Kat 	itovécrccpot 14tiv 

4xx'wwv'ta, ti't' c Hpw'ta'yópav 7CV1XX Ká)LCOV h('te'wav'ta, 
OiJpÁX 'CVWL, 4E&yCV àç 'tà irayoç 'tó3v Xóywv, icoipb-
vav'ta yfjv, XXc tov 'ia qo'tépooç 't4tciv. ç ofv 
icouccx'te içaï e9eO tOt ÍXYf3&VKOV K&L bticrtá'criv Kca 
Jtp'ó'caVW XcOat, óç ijuiv 	'tà 'tpov UKOÇ IXOV 

Xóywv ia'tépou 
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pelo próprio entendimento e sentir prazer, o que come 
algo ou o que experimenta outro prazer com o próprio corpo. 

XXIV --------------- - ---------------- - - - EntãoPródico 
tendo falado isso, os que estavam presentes na sua maioria aprovaram. 
E depois de Pródico, Hípias, o sábio, falou, (HI) Homens que estais 
presentes, disse, eu penso sermos nós todos parentes e familiares 
e cidadãos, por natureza, não por lei. Pois o semelhante 
é parente por natureza ao semelhante, e a lei que é tirano dos 	 d 

homens usa da violência em relação a muitas coisas contra a natureza. 
Então é feio conhecer a natureza das coisas e sendo nós os 
mais sábios dos gregos e, por isso mesmo acabamos 
de nos reunir agora na direção do próprio 
pritaneu da sabedoria da Grécia, maior e mais ditoso 
habitáculo da própria cidade e nada mostrar digno 
dessa evidência, mas como os homens mais inferiores 	 e 

nos desentender uns com os outros. Então, eu tanto 
peço quanto aconselho, Protágoras e também Sócrates, 
de vos reunirdes como se nossa arbitragem, conciliando na direção 
do ponto médio, e que nem tu trates de obter 	 338 

esse aspecto exato dos diálogos com mais precisão, 
se não agrada a Protágoras, mas soltar e afrouxar as rédeas aos 
discursos a fim de que para vós apareçam mais convenientes e 
bem esquematizados, nem, por outro lado Protágoras tendo estendido 
toda a corda, soltado as velas ao vento, fugir para o alto mar dos discursos, 
tendo perdido de vista a terra, mas traçar algo médio em relação a ambos. 
Então fazei assim e me obedecei a escolher tanto um árbitro como um 
epístata como um prítane que guardará por vós a grandeza suficiente dos 	b 

discursos de cada um. 

XXV. 

Essas coisas agradaram aos presentes e todos aprovaram; 
e Cálias disse não haver de me deixar ir e pediam para escolher um epístata 

130 



xxv. 
Taita fpc 'toiç iccxpoí3rn, Ka itáv'tç itveaïxv, icccï 

'c€ b KaXXtaç oic 	xda&v ccci. LcOat '&ovw. 

ea'cá'ciiv Eiicov oiiv ycõ &tt cxtapàv €u 3pa3Clrc1v 
ëXoOa 'tó5v Xóycov. c'Yr -yp eípwv rta fjió3v b cxtpOcç, 

oiK bpOóç âv 	'tàv epco 'c6v f3cX'cóvwv cittc'tCiv, 
'ce b.tooç, oi' o'twç bpOó3ç b ycp ôiooç i-iTtv ôj.ioia 

içcu oaci, &ne h ICCpVE'to píYe'taL WL 

'htó3v cxpieaOs. 'tfi tèv 	 dç y43.ta, 	vctov 
i4ijv (&T'CC Hpo'cayópoo oí?& aoxó'tCpóv 'tva 1EXÉa0m. 
& ctpfc&Oe èv nv f3EX'w, GC'CC , apàv ic 
'toirto c63,8uY ,tyVETat cocynF-P Xq &vOpôicq cJttG'Có.'C11v 
abpCiaOa1, 'g1c 'tà y' 'qiàv ob&v got &cxépet. W' ob-
'cw OXco icoícya, 'tV' tpoOe cYeC )VO1.XYIÁX 'CC 

&aXo'yot fuiv y'tyvcov'ccw €t 	o(Xca Hpo'Cayópaç auto- 
Kp1VCYOC1, O1.YCOÇ IV pO)'Cá'tW, yo & 	O1(pVO4Lat, Kcxï 
ãta lpácYoLcU. a'b'tc &iat, dç yó Iip  pflva 'àv 

	

1CoKpwÓiEvov OKp'tV&5OCC. 'E7CC1&LV & yc* 	OKVCOÁXt 
bitóa' v o3'toç oWi'tcu pco'C&v, icXtv oUrtoç toï Xóyov 

oc'cco btcáwç. '&v 03v ii oijj itpóOoç ivai icpàç 
ab'cà 'tà 'cpco'tcôJ.LEVOV 	0KpVEO0cX1, K&L 'yd 1(&L LCÇ 
KOWI1 5Ercy6ieOa aitou c31cCp i4Lciç k90í3, 	&c4OC'tpew 
'c1Vrn)Vo1.xtcxV. KXt ob&v &t 'COYEOD EVEK0C EM 	Otó't1]V 
-yevecOcn, O.X?XX 1tV'CCÇ KOtVfl CIEtO'Ccx'CflaC'CC. C8ÓKC1 
itaaiv 0i3'C(i) iLou1'téov CiVav aï b Hpw'xxyópaç itávi .ièv 

fOXv, btwç & vayiaOri btoXoyijca pw'C1c3 .Ew, 
cc 'C1tEt&?V cU(cXV Ç pco'C'í]afl, itóXw &bcYCW Xóyov Kat 

CYLtKpàV &ltoKpwóp.cvoç. 

XXVI. 	 ' Hpa'co ov kpcoz&v ob'cwc icwç 

H?oí?Lcn, 	d3 dKpa'Ceç,yo vp x&'taç i- 

yUY'COV 1COÇ ELVcU ItEpi. CItWV &tVOV cwai C011. & 'EOlYEO 

	

1)Itó 'tó3v lEOtl'CCOV ?LEyÓLCVc di6v 't EiVcn cYI)VtEVat cx 'ts 	339 

bpOó5ç ICCItOtfrtcn Kai. 	KcXt c1c.cy'Cao0at Õ1EXEJV 'CC 
'CpOYCd4LCVOV Xóyov &uvat. Kc 	KcX. VUV cY'Ct 'tà pd- 
tTfl.L(x 1CCp. 'CO) cxitoo 	10EL Oi3lCEp 'cycí 'CC K&t (Y) Vl)V 
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(S) Então eu disse que seria feio escolher o árbitro dos 
discursos. Pois se o escolhido for de qualidade inferior a nós, não seria direito 
o inferior dirigir os melhores; se semelhante, nem assim seria direito. 
Pois o semelhante a nós fará também coisas semelhantes, de modo que 
ele terá sido escolhido inutilmente. Mas então haveis de escolher um melhor 
do que nós. Na verdade, como eu penso, é impossível para vós escolher 
alguém mais sábio do que este Protágoras. E se haveis 
de escolher um em nada melhor, mas disserdes que sim, também isso vem 
a ser feio pois não cabe a um homem inferior escolher um epístata, 
uma vez que pelo menos em relação ao meu em nada difere. 
Mas, assim quero que se faça, a fim de que o que vós desejais 
vivamente venham a ser para nós reunião e diálogos. Se Protágoras 
não quer responder, que pergunte, e eu hei de responder 	 d 

ao mesmo tempo eu hei de tentar mostrar-lhe como eu digo ser necessário 
o que responde responder. E uma vez que eu responder 
quanto esse queira perguntar, sustente esse discurso de 
volta para mim semelhantemente. Então se não parecer estar 
inclinado para responder a coisa que é perguntada, tanto eu 
quanto vós, de comum acordo, pediremos dele exatamente aquelas coisas 	e 

que vós pedistes a mim, não destruir a reunião. E por causa disso em 
nada é necessário vir epístata, mas todos, de comum acordo, dirigireis. 
Para todos parecia dever ser feito assim; mas Protágoras não queria de jeito 
nenhum; contudo foi forçado a concordar que haveria de perguntar e 
depois que interrogar suficientemente, de novo haveria de dar a palavra, 
respondendo de uma maneira breve. 

XXVI. 

Então ele começou a perguntar mais ou menos assim. 
(P) Eu julgo, disse, Sócrates, que para um homem a parte 
mais importante da educação é ser engenhoso a respeito de palavras, 
e isso é em relação às coisas que são ditas pelos poetas, ser capaz de 	339 

compreender o que está feito corretamente e o que não; e saber discernir e, 
sendo interrogado, dar explicação. Em particular agora será a pergunta 
a respeito do mesmo, a respeito exatamente do que eu e tu agora mesmo 
discutíamos, sobre virtude, e transportado para a poesia; 
diferirá só nesse valor. Pois em algum lugar diz Simônides para 
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XeyóteOa, itept àpetfiç, 	vivewvov & €tç coi1rnv .  

Tooí'tovtóvov &olcYEL Xyel ycp iroo ltgcov í811Ç itpàç 

ioicav 'tov Kpeov'toç otov 'to'o ee xXo'o ou 

v6p' aya90v tv XaOwç yevêat 

aXeicóv YEpatv 'te i&t to ia't vóco 

'te'tpctywvov, vei NJóyoo 'te'twfl.1vov. 

exaca 'tà 	ta, i itcv aot  &eXew; 
Kaï 'eya F-tnovout o&v &'i eta'tcxI.tc. 'te yp,  iaï 

'rtcvi got ttïyvct jtq.teXiàç 'coi3 	ta'toç. Ei3, 
X&yeig. itó'tepov oiv KaXcíç cyot 801çét,  iceicotíjcOat ixxï bp- 

k 0ó3ç, i o{; 1vt, 	riv  'c'y, iaXóç 'te KO. bpOcíç. 
LtOKE1. & cYOt KcYXWÇ ice IOu1cYøaI, €L 'evav't'tcx ?yet cdrtàç 

cc%'tc b itou'tiç; 01 iaXó3ç, flv ' 'cyw. Opcc &í, 
iX'tiov.' AÂ.X' &ryaOL, xiqquxt 'uavó5ç. O5k9a 

ofv, 	&tt icpotóv'toç 'to 	aj..ta'toç X'ye ico 

Oi)& LO1. LLCXWÇ 'cà HtVtáKEtOV 

vte'tat ia'tot aooi iixxp xo'tàç ci-
ptévov XaXeicàv 4á't' 'eoOXàv qievat. 

vvoTtç b'tt b ai'tàç o3'toç içc 'tí& X&ye ii'eiva cc± i-
icpoaOev;Oi6a, fjv 8 ' 'ey. Aoiçej o6v ao', 	'caí3'ta 

b.toXoyíiOcu; cIa'tve'tcy jiorye. iaï aga iv'to 
eootiiv glí 'ct X&yot.' A'ccp, 4riv 'eyd, oï ob 1xxíve-
'ta'; Hóç ykp âv txxvot'to btoXoyeiv cd'tàç ci't4i b 
'txí'tc quó'tepc X&ywv; bç -ye 'tà j.ièv icpó3'tov ai.rtàç bit-
Oe'co aXirov eivat õ1v8pa yaOàv yevxOcxt XOcía, 
bX'tyov & 'toí icotfta'toç ç 'cà icpóaOev itpoeXøcõv ire-
XáOe'to, icxï Hvt'tcLKàV 'tàv 'taL'tà X&yov'ta a'o'tc, &ia 

aXcicóv 'eoO?.àv qievat, 'toírcov tutc'ta't 'te içai. o 
4iiYtv uco&eaOai ai.ytoo 'cci c1'c cealYt  ?&yov'toç. 
Ka'to bitó'te 'tàv 'tai.'tc. X&yov'ta oct4 tx4e'ta, &jXov 
b'tl 1(cct ceairtàv tt4e'tat, W,x'te fycoi. 'tà icpó'tepov t xy'cepov 
oiK bpOóç Xyet. c'utbv oL3v 'tai'tc icoXXoiç Oópi3ov ita- 
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Escopas, filho do tessálio Creonte que 

é dificil um homem vir a ser verdadeiramente bom, 	b 

firme 
nas mãos, nos pés e no juízo, construído sem falha 

(P) tu conheces esse canto ou quer que eu o percorra todo para ti? 
(S) E eu disse que em nada é necessário, pois o conheço e me ocorre 
para mim estar muito ocupado com esse canto. (P) Bem dizes, 
disse ele. (P) Então, de duas uma, a ti parece "feito de modo belo e de 
modo reto" ou não? (S) Totalmente, disse eu, "de modo belo e de modo reto". 
(P) E parece a ti feita de modo belo se o poeta diz o contrário a si mesmo? (S) 
Não, de modo belo, disse eu. (P) Olha então melhor. 
(S) Mas, meu caro, eu examinei de modo suficiente. (P) Então, tu sabes, 
disse ele, que mais para frente no canto ele diz em algum lugar 

para mim não está apropriado o canto de Pítaco, 
embora dito da parte de um homem sábio : "E dificil, 
disse, ser bom". 

(P) Consideras que esse mesmo diz tanto estas coisas quanto aquelas de antes? 
(S) Eu sei, disse eu. (P) Então parece a ti, disse, essas coisas concordarem com 
aquelas? (S) Pelo menos para mim aparece. E ao mesmo tempo, entretanto, 
temia que ele dissesse algo. (S) Ora, disse eu, a ti não aparece? 
(P) Como apareceria concordar ele consigo mesmo pois o que diz 	d 

essas duas coisas? O mesmo que antes colocou 
como fundamento "é dificil vir a ser homem bom de verdade"..., e 
tendo avançado um pouco para a frente do canto ele se esqueceu 
e a Pítaco que diz as mesmas coisas para si mesmo que "é dificil 
ser bom", a esse ele repreende e diz não aceitar ele que diga 
as mesmas coisas para si mesmo. Certamente quando ele 
repreende o que diz as mesmas coisas para si mesmo, 
é evidente que também repreende a si mesmo; de modo que na verdade 
ou antes ou depois ele não fala corretamente. Então, tendo dito 
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PEaXE KcY C7CcUVOV tG)V X1ÇOóV1XOV' KL y(i) Eà LV IEpWIOV 	e 

1cEpFã iiità q'aOoí3 ioo 1t?L1yeïç KotcóO1v te 
ucóvtoç aiïtoi tcxi3ta ia. 'tóiv óXwv inOopo- 

v'twv icevca, ç ye icpàç as €pija9a 'tXTOfi, vtva  got 

póvoç 'eyyv'rytai 'tíj ai±et tí X&yo b itoutiç, tpicotai. 
icpàç 'EÓV Hpó&KOV, Ka1 KXOcÇ cdcóv, 2 Hpó&Ke, 

4rnv ycó, aàç .tvtot 	 icoX'utiç &iatoç i 13on- 	340 

O€iv V. vP't.  &ix 03v to Y' 7CcXpcXKaXCV cY, ()YJtCP 
s4i Otqpoç 'tov icatavpov ic0X1opKoWevov oito wt 

AtXXéoç 'càv Zitósv'ta apc&siv, €utóvta 

p'tXe xaa<tyvste, aOvoç ávÉpoç 	ótepo icep 

cYxcLcv. 

'tap icaï 	as lcapcxKaXa), tn fiftv b Hpwtayópaç 'tàv 
wv't&v h1cpa1]. ia ycp o3v icu. &i'ccu 'cà iirèp 

Y.tgcoví801)eiccvópOcopa 'tijç afç jtournidç, fl tó te 
Ocu içaï 'eiti9eiv &cupeiç óç oi. 'taitàv 6v, ixxi. ôc vi3v &T 

s?iteç 2toÂXó te Ka,t KaXc. Ka,t ví3v aióitet, ei aot auv6oii 
blEep Egol. ob yp txx'tve'tcu vavta Xéyeiv abtàç at't4 
Ytj.iwviç. cri yp, di HpÓ&Ks, icpoaió4iivca tv cv 
yvc.ó,.uiv -CcXYtÓV aot &icei e'ivat 'tà ycvaOcn icat 'uà eivcu., 
f óXXo A?Xo vi M' , '4r b Hpó&ioç. Oiicoiv, 

4iiv ycô, 'ev ièv toiç itpd'toç abtàç b 	twv'tiç t ,Tv 

ecuxou yvconv a2tep1vato, ou avpa aya9ov aXiOecc 
yeva9ca aXeicàv eui; 'AX9fi X&yeç, 4r b Hp6-
8tKoç. Tàv & ye Hvt'taKóv, flv 8 ' 'eyd, tt4s'tcxt, o"ux  
6ç detat Hpw'tayópaç tattàv ai'tqi X&yovta, XX' áxxo. 
ob -y±p toíto b fft'ctaKàç Xeye 'tà ,aXestóv, yevaO(xt 
'eaoXóv, &icep b j.twvç, áxxà 'tà j.itevav 'Eaut & 
01) 'tcxiytóv, d3 Hpocayópa, éoç «at Hpó&icoç 686,'cà 
stvcu Kca toyeveaOai s 6e 	'to ai.'to ca'n. to ei.vai. 'tq 
yevaOca, o1)K bvavt'ta X&yet b 	ov'ikç cx1)'uàç a1)'t4. Kaï 
iawç ôv 4xx'ui Hp6&ioç b& içoá XXot icoXXo't KcxO 

Hcnoõov yeveaOcu p.ev cvycxeov aXeitov ewcw tç yap 
petijç utpoaOev toç Osoç 't6pó3ta Oeivau b'cav 
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essas coisas provocou perturbação em muitos e elogios dos ouvintes, 	e 

(S) Ele tendo dito essas coisas e os outros tendo aplaudido 
eu, primeiramente como que tendo sido golpeado por um bom soco 
mergulhei nas trevas e tive vertigens; depois, para dizer-te 
as coisas verdadeiras, a fim de que me venha um tempo para o exame do 
que o poeta diria eu me volto para Pródico e tendo o chamado, disse: 
(S) Pródico, Simônides é verdadeiramente teu concidadão; é justo que 	340 

socorra o homem. Então eu penso te exortes, do mesmo modo 
que Homero disse que Escamandro sendo sitiado 
por Aquiles, exortou o Simoente, tendo dito 

amigo irmão, ambos detenhamos 
precisamente a força do homem 

(S) Eu porém exorto-te que Protágoras não destrua de modo radical o 
Simônides. Então, na verdade a correção 
de Simônides também precisa de tua musa pela qual 
tu distingues querer e desejar, como não sendo a mesma coisa; 	 b 

além de muitas e belas coisas que há pouco tu disseste. E agora 
examina se parece a ti exatamente o que parece a mim; pois o próprio 
Simônides não aparece dizendo coisas contrárias a si mesmo. 
Pois tu, Pródico, faze ver antes a tua opinião. A ti parece ser a mesma coisa 
"vir a ser e ser" ou outra coisa? (PR) Outra coisa por Zeus, disse Pródico. 
(S) Então, disse eu, nos primeiros versos ele manifestou o próprio 
pensamento de si mesmo, que vir a ser homem bom de verdade 
seria dificil? (PR)dizes a verdade, disse Pródico. 
(S) E pelo menos, eu disse, ele censura, a Pítaco não, 
como pensa Protágoras ao dizer a mesma coisa a si mesmo, 
mas outra coisa. Pois Pítaco não dizia isso "o dificil vir a ser 
bom", como Simônides, mas o ser bom, e não é a mesma coisa 
Protágoras, como diz este Pródico aqui, 
"o ser e o vir a ser", e se o ser não é a mesma coisa que o vir a ser, 
o próprio Simônides não se contradiz a si mesmo. E talvez 
Pródico este dissesse e muitos outros, que, segundo 	 d 

Hesiodo, vir a ser bom é dificil, pois diante 
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& 'ttç aiytíjç EÇ, cicpov ctKTytcn  rii&11v fptEt'ta 
JtXEtV, aXcitiV 1EEp Ol)GcxV, 1('tTcYOat. 

XXVII. 
O iv oi3v Upó&icoç ioaç 'taí3'ca 'ic'(viaê tE b & 

Hportcxyópaç, [1. Tà avópOcotá 	d5 	icpertç, 
Ooi. icot 'eyu iitov, 

Kaxàv pa iot Epyacrtat, coç otKcv, d3 Hpw'ixxyópa, iaï 

*t..tt 'ttç ye?oioç 'ux'tpóç 'tdiEvoç iiov 'tà vóoipa icotó3. 
AX2L' oirtwç 	1163ç i; fjv 8 ' 'Ey.ô. Ho? 

v, 	iaOcx E,ITI coí ou'toí, €t o{'tw xxuiXov ct «Giv 

vcu v pcv iijcyOat, b c'ut icv'twv aô'tcrtov, 
dç itcm 80KC1. tvOpcôicoç 

Kcxt ÈYcê  iirov, Nil 'tàv Ma, ç iapóv yE itapa'c'uí.-

xiiicv i-uiv k v 'toiç Xóyotç Hpó&KoÇ b&. i vivc'ô 'yap 
d3 Hpw'tayópa, i1 Hpo&ioo ao~,t(X Oa 'ttç t!ivat itc-

Xat, frtot icà j.iovíou patv'fl, lil Kcx 	iotpa. 
& cÚXWV 1COXX()V utcpOÇ (V 'tc(YtTç tctpoç evat 

4a'tvEl, Oi)% cr)cYlEEp ieyeb kgnEtPoç &d 'tô 1aO1ytTç Fávat 

llpo&Ko'u 'tootoi 	cu. vi3v jiot 801mç o'b .tavOávtv, &t 
1cx 'uà X&icàv 'coíto íauç o ofriw pxxv&ç ifltEXá4l- 

í3avev, daicEp c 	oXa43cveç, &.X2' &ritcp icpï 'toi &- 
voí Hpó&Kóç ic oiïtoat voDOEt hcca'to'E, bicxv '€rcatvó3v 

yb 11 ce f XXov 	Xyw ó'ti. Hpwcayópaç o4àç iciI 
&tVÓÇ a'rtv vip, pcoz& e'i. obx ctavotat 'cyaOã &tvc± 

1(aXcv. 'Eà y±p &wóv, i1ai, KcxKóv 'v oi6cïç yoív 
XyE hácy'to'uE &tvoí itXo&cou o'b& &vfjç ápTÍVilÇ ob& 
&tvrç YyiciÁxç, aXXa &tvrç v000 iat &tvou ico?qiov 
K1X. &WTÇ itcV'i.ci.ç, CbÇ W1.) &1VO1.) KXKO1) ÓV10Ç. íYcOÇ o3v 
1ç&t 'tà XaXElcàv a3 dt Ke'iot iat b 	twv6iç f1 aàv &ico- 
XvooGtv f àXX0 'ct b CM ob iavOvci.ç bpdtc9a ov 
ÍIpó&Kov &Kai.ov yôp 'tfv i..twv'i.&i. jxoviv 'toircov 
pw'cv. 'c't cyv, d3 Hpó&Kc, 'cà cÚeicàv i.icov'i.&ç; 

KaKóv, 4T). Am 'ta'c' ópa aï tu'cat, fiV 8 ' 

d3 Hpó&Kc, 'càv HtvcaKàv ?éyov'ca %aXElcàv aOXàv 4tE- 
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da virtude os deuses puseram o suor, e 
quando alguém chega ao cume, a seguir ela é fácil 
de ser, sendo exatamente dificil de adquirir. 

XXVII. 

Então Pródico, tendo escutado essas coisas, me elogiou, e 
Protágoras disse, (P) tua coisa corrigida, Sócrates, 
;em um erro maior do que o que tu restauras. (S) E eu disse, então 
rabalhei mal para mim, como parece, Protágoras, e eu sou 
im médico algo ridículo, curando, eu faço a doença maior. 	 e 

P) Mas assim é, disse ele. (S) Como então? eu disse. 
P) Muita ignorância, disse ele, seria do poeta, se assim dissesse ser 
ilgo inferior adquirir a virtude, o que é de todas as coisas 
i mais dificil, como parece para todos os homens. 

S) E eu disse: sim, por Zeus, pelo menos entre nós nesta discussão 
;e encontra no momento certo este Pródico. Pois, Protágoras, a sabedoria 
le Pródico corre o risco de há muito ser algo divina, a que 	 341 

omeçou de Simônides ou também já mais antiga. 
F.. tu, que és experiente em muitas outras coisas, nesta 
nanifestas ser inexperiente, não como eu, experiente por ser discípulo 
lesse Pródico aqui. E agora me pareces não entender que também essa coisa 
Jificil, talvez Simônides não compreendia assim, como tu compreendes, 
nas da maneira a respeito do "engenhoso", esse Pródico aqui me adverte 
;empre, quando eu elogiando ou a ti ou a outro qualquer 
u digo que Protágoras é homem sábio e perigoso, 	 b 

le pergunta se não tenho vergonha chamando as coisas boas, 
oisas perigosas. Pois a coisa perigosa, diz ele, é ruim; ninguém 

pelo menos, diz sempre da riqueza perigosa, nem da paz perigosa, 
la saúde perigosa, mas da doença perigosa e da guerra perigosa e 
la pobreza perigosa, como o perigoso é o que é ruim. Então talvez 
Lambém os habitantes de Céos e Simônides compreendam ou coisa má 
Du uma certa outra coisa o que tu não entendes; perguntemos então 
t Pródico; pois é justo em relação à fala de Simônides perguntar a esse. O 
ue Simônides disse, Pródico, (S) que é a coisa dificil? (PR) A coisa má, 

lisse ele. (S) Então, por essas coisas, Pródico, disse eu, ele 
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vai., 	tep v c't f1ioocv ab'toí X&yov'toç &ia cit i'ai'àv 

aO?Làv qi€vcu. 'AXXã tt di., 4q, X&yi.v, CO kóipa-

'tEÇ, 14LwV'i.8T1v 6XÀ0 f 'toí'to, K&L bvct'getv 'c H'cccKc, 

ô'ti. td. bvóp.ata oii it'urta'to bpOóç &ai.peiv 	A- 

3i.oç v KOtL 'cv 4xovf 3ap3dcpq 'tcOpcq.tp.voç; 'Aio(ci.ç 

'cy(, ( Hpwtayópa, HpO&KOl) 'tOO&. C%ELÇ 'Ci. 

itpàç 'taí'ta X&yctv; 

Ka b Hpw'tayópaç, HoXXoí3 yc &i, 	o{cwç ctv, 

d3 fIpó&ie &?X' 'cyd c'B dia' &ia 	wv'i.&ç 'tà %&ctàv 

iXE'yCV bitcp i.i.ctç di. à Uot, ob cà iai'àv, ãXX' b âv tr 

&ov j, X? & ico?óv itpayp.á'twv yyvi1'tcn. 'AXX 

icaï 'c'yd dpxxt, 	d3 Hpoixxyópa, oiTxto X'yci.v itw- 

v,t&nv, Kcxï Hpó&iov yE tÓV& E'1.8F,-Val., XX± ica'tcw iat 

aoí'. &DKEtV 	oitci.pOxi., ci. dioç ' 	't4 ocicoi3 Xóy 

oOc'iv 'cicct bia yc ztg wv ,tNÇ ov X'yct 'tà XaXclEàv ica-

KÓV, iya iqnpi.ov '€xmv ebOç 'tà tc'ta 'toi'to ijta 

Xyct 'yp &tl. 
Oeàç v ióvoç 'toíyt' ot ypaç. 

ob 6í7toü tOIYtÓ yc ?yuV, 1ÇctKÓV 'ECOXÔV LJ.kcVca, Ci'CX 'EÔV 

Ocóv cfrqcYi. p.óV0V 'tOl.YtO ciV %E1.V K1. 'CC) Ocw 'toirto ypaç 

x1rEvetE1c i.óvqr c(KóXacY'Cov yàp cxiv ttvcx X&yoi. tp.wv'i.Tv 

Hpó&Koç iat o4.&xió3ç Ke'iov. xX?' à got 8oKC1. &avoeiaOcn 

Z4JÁOV1Ç 'cv tOfrtW 't() (Lcy.La'tt, 'cOXw aoi cntc'iv, €t 

Xci. XaE1.V .L00 1tE1XXV blEwç Exco, ô cY') X&yei.ç 'toiYto, 	 342 

itcpL. 'cicó3v 'cdv 8È 	aoí 	ootiat, b ièv ofv [Ipw- 

'ca'yópaç àioaç p.00 'taca Xyov'toç, Ei. clo,  I3oXct, 
d3 kóipa'tcç b & Hpó&Koç 'Cc ic&i. bliciri.aç 'cKE- 

Xcuc'tiiv tavu, K1. 01. aXXoi.. 

XXVIII. 
Eyô 'tovov, flv 	' 'cyó, 	ioi &içe'i ,tcpi. 'Coí àcLa'Coç 

'Co'Cot, itci.páao.tai. b.ftv &ccXOciv. i.Xocyoa ,yáp 'cc'tt 

itcxXai.o'tcí'tii 'te ica. itXc'u'tii 'CCOV EXX1'lvU)v 'cv Kpfrt 'te 

Kc 'cv AaKc&Lovt, Ka OtCt&L itXeia'tot 'yflç 'cicc eimv 
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também censura a Pítaco que diz que é dificil ser bom, 
como se o escutasse dizendo que é mau ser bom. 
(PR) Mas o que tu pensas, Sócrates, que Simônides diz, outra 
coisa ou isto, disse ele, (PR) e agredir a Pítaco, porque sendo Lésbio 
e criado no modo de falar bárbaro, não sabia distinguir corretamente 
os nomes? (S) Protágoras, tu estás ouvindo este Pródico, disse eu? 
(S) Tu tens algo a dizer para essas coisas? 	 d 

e Protágoras, (P) pelo menos, é preciso de muito, disse ele, ser assim, 
Pródico, mas eu sei bem que também Simônides dizia dificil exatamente o 
que nós os outros dizemos não a coisa má, mas sim o que não é fácil, 
mas que vem através de muitas coisas que se fazem. (S) Mas também eu penso 
Protágoras, que Simônides diz essa coisa, disse eu, 
e pelo menos Pródico sabe isto, mas ele 
brinca e parece te pôr à prova, se tu serás capaz de trazer socorro 
a teu próprio discurso. Já que pelo menos Simônides 
não diz o dificil ser mau, a maior prova é diretamente o dito depois desse, 	e 

pois diz que: 
Somente uma divindade teria esse privilégio. 

não certamente dizendo isso, é mau ser bom, depois ele diz que 
somente a divindade teria essa coisa e somente à divindade ele atribuiu esse 
privilégio. Pois Pródico diria de Simônides alguma coisa licenciosa e de 
maneira nenhuma de Céos. (S) Mas o que me parece pensar 
Simônides nesse canto, quero dizer-te, se queres 
tomar de mim uma prova de como eu tenho essa coisa que tu dizes 	342 

a respeito das palavras; e se tu quiseres, te escutarei; 
Protágoras então me escutou dizendo essas coisas; e disse, (P) 
se tu queres, Sócrates; e Pródico e Hipias muito me suplicaram 
e também os outros. 

XXVIII. 

Eu então, eu disse, (5) eu intentarei vos expor o que pelo 
menos me parece sobre esse canto. Pois a filosofia dos gregos 
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&2 	apvoívta Ka 	ot''gov'tat qixxOciç civat, va 

mi 	dcw &t o4c 'uáv EXX#vwv icep'tcrnv, 	- 
ltEp O)Ç Hpw'tayópaç Xeye 'toç 	XXoc 
'tqi gáyca00a K&L vpe'lç pva1, fryoívot, Fá yvaxOe'iev 

COiCEpEtOi, itc'iVtaÇ tOl.YtO OKTYCW, TTIv cova. NíTw 8é 

0C7coKpljievo1. eivo 	atipan wç 'v 'cxiç tóX&n 
?aKwV'toV'aç, K&L dt jièv d3IXt 'te ic'tyvtv'tat 	otevot 
cvb'toç, cx tj.ixv'tcxç epieiX't'tov'tca K&t tXo'yiivac'toíkt 
iccx't 3pae'taç va3oX±ç 4opoiknv, bç 	'to'toç ipa'toí3v- 
'taç 'tó3v EXX#ivwv 'toç AaKE&xttovtoiç d. & Aaice&xi-
ióvwi. 'eite16àv pob)LowTat xvv 'toiç itxp' aitoiç uyye-
voOa ao4ta'taiç cxi. f& ãOwv'ta XaOpç uyyryvópevo, 

itototevo 'tó3v 'te Xa ovtóv'twv wí'tcov Ka'1 
'eáv 'tç óXXoç voç dv 	n, awy ryvovuXI wiç 
ao'taiç ?av9ávov'teç 'toiç Lvouç, iaï ab'toL oi.&va 

e'wcYi 'TXOV VXOV tÇ 'tdÇ ócxXOcr, ltÓXetç 	VOt, d)cYlEEp ob& 
Kpíj'teç, va mn 	opav9ávoxnv õ a'txcoi. &&cYKoOcflv. c'un 
& kv 'ccitatç 'taiç itóXecv oi j..tóvov óvpcç 'eicï icat&(aet 
p±ya povo v'teç, X2à Kal yovcxiieç. yvo'te 8 ,  v, &t 
F_Yw 'tai'ta áXilOfi Xyw iaï AaKe&xtpóvot icpàç 4tXoao- 
'tav i&i. Xóyouç ãpicY'ta iteitat&wtai,, 4386. à yp 9Xc 

iaç XaKe&niov'twv't( 4xxuXo'tc'tq) YlYy"(EVYOGU, 'tà gÈv 
itoXXd ÍFEV 'toiç Xóyoç ebpie (Xb'tàv 4xxi3Xóv 'twa ctxxwóie- 
VOV, EltEt'ta 1tOl) a v 't1)%1 'tO)V CYOI1VWV,  'eV3aXe flJLX 	e 

âtov Xó'you J3pa icaï cYDvcYtpa4Lévov dx31cep &wàç 
cKOVtUY't1Ç, Crxrce a'iveaOat 'tàv rpoa&aXc'yópcvov irai60, ç 
jn&v 3eX't'tco. 'toí'yto o43v ai'tà ixï 'có3v vv Etatv oL xa'ta-

vevozox iaï 'có3v itáXcn, ó'tt 'tà Xai'zwv'gcw itoX tXXóv 
yti. Xooeiv f tXoyiivaa'teiv, t&v'teç Óct 'toai'ta 

oióv't' 	ij.ta'ta Oy?eOa. 'teXcoç itcitaeuvoi 
'ea'tïv v9pd»cou 'tofrtwv ijv ia. ®aXijç b MtXiaioç K(Xï 	343 

flt't'taKàç b Mu'ci)vaioç Ka ,1 Biaç b Hpuveç K&L EóXwv 
b ij.t'tepoç ia KXeóooXoç b Av&oç iaï Móacov b Xveç, 
Kat 3&.toç 'ev 'toYtoiç 'eX&ye'co Aaice&xttóvoçXtXov.o3-
'tot itav'tsç Xw'tat icat epercat iat iaOi'tat rav 'trç 
AaKe&uov'twv icat&aç cn Ka'tamic9ot ãv 'ttç aitó3v 'tiv 
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é muito mais antiga e muito maior em Creta e na Lacedemônia 
e lá estão os muitíssimos sofistas da terra, mas 	 b 

eles negam e se apresentam ser ignorantes, a fim de que não 
tornem evidente que em sabedoria sobrepujam os gregos, como os que 
Protágoras chamava sofistas, mas que eles pareçam sobrepujar na luta 
e na coragem, julgando, se fossem reconhecidos em que sobrepujam, 
todos exercitariam essa coisa, a sabedoria; e agora, tendo ocultado 
aquela coisa, eles completaram o ato de enganar os que 
na cidade imitam os lacedemônios e eles fazem cortes nas orelhas 
imitando-os e enrolam-se em faixas e fazem ginástica e portam mantos 
curtos, como se por meio disso os lacedemônios 
estivessem dominando os gregos; e os lacedemônios 
quando querem vir a estar sem restrição junto 
aos sofistas, ficam aborrecidos estando secretamente juntos e 
expulsam para o estrangeiro os que imitam os lacedemônios 
e qualquer outro estrangeiro que reside no pais e estão 
junto aos sofistas passando inadvertidos aos estrangeiros; e eles 
não deixam sair para outras cidades nenhum dos jovens como tampouco os d 

cretenses a fim de não desaprenderem o que eles ensinam. 
E existem nessas cidades não somente homens 
que se orgulham com sua educação mas também mulheres, e vós 
reconheceríeis, que nessas coisas eu digo a verdade e os lacedemônios 
são muito bem educados e em relação à filosofia e aos discursos assim: Pois se 
alguém dos lacedemônios quer estar junto do mais inferior, 
muitas coisas ele descobrirá nos discursos manifestando 
alguma inferioridade, depois onde encontre as coisas 	 e 

discursadas, ele lança um predicado digno do discurso, curto e conciso 
como um atirador hábil, de modo que o interlocutor manifestar-se 
não melhor que uma criança. Então essa coisa 
tanto dos novos como dos antigos são compreendidas, que o imitar os 
lacedemônios é muito mais filosofar do que fazer ginástica, cientes 
que ser capaz de emitir coisas predicativas desta qualidade é do homem 
completamente educado. Desses foram Tales de Mileto e Pítaco 	343 

de Mitilene e Bias de Priene e nosso Sólon e 
Cleóbulo de Lindos e Mison de Quene e o sétimo se dizia Quilon da 
Lacedemônia. Todos esses foram zelosos, amantes 
e discípulos da educação 
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coav zolavulv o3aav, ipata í3paa toivrtoveita - 
KOCt iowj E,ovEXOóv'EEÇ diccpv 

'tijç aotaç vOEcav 't4 'AtóX?wvt €Ç tàv v&v tàv 'v 
Xpoiç, ypáJav'tEç taí3'ta, õ 	icáv'tç iivoí3cn, yvó3Ot 

c5c(lYtàv iaï nv yav. 
Toí 	vei'a 'caia X&yw; &ia of'toç b 'póioç flv 'cciv 

icaXató3v 'tfjç piXocoaç, 3pa%u2Lo'y'ux 'tç Aa%wvlK1. Kcd. 
K(X. 'tOl) llvt'ccxl(OD '&a Ep1EpE'tO 'EOlYCO tà TLa y-

KwaóJLcvov ijicà i63v ao4xiv, à ccXcitàv O?àv 

L bot iótoç dv 	ao'ç, 
yvw &ti, à KaOíXo1. 'toí'to tà ijia aitep Eoltioiv'tcx 
OXiydv icci. Ttcpryvovto aLoí, aitàç &ninicyE v toiç 

'tÓtE áV0PCónOtÇ. ç 'toi?'to 03v 'tà íta iot 'co(xtou vi(X 

'toícw 1r43o1)Xe(xnV KoXo ca ai'tà tcw 'tà &ia icicou-
KCV,. ()Ç tO1. XX'tVEtat. 

c 

XXIX. ------------'E1EtaKEWdLEOCX 8f1 ab'cà lcowfl 
ãitav'tç, Et ocp(x E, YC0,  áxllofi Xyu. 
EbOç yckp 'tà icpá'tov 'toi 	tcx'toç LaV1KàV ÔCV 4XXV&L1], 

* 3ooXó.tvoç X&yew, &tt óvpa áyocoov yEvxOcu aXctóv, 
EIEEVCa €VCOCXE 'Eà J1V. 'tOiYCO y±p o'b& icpàç Ém Xóyov 	d 

4wi've'tçn 43EI3Xíøa, 'eàv jn 'tç oXá3fl icpàç 'tà 'roí 
HvttxxKoi flta ()Y1Et 	pov'tcx Xéyew 'tàv 	wv?ifrv.  ) 

&rt 	 oX& 
tii'toiv'ta e'ut€'iv óia otK, ÓcUá yEv&Oa iv aX-

tàv v6pa yaOóv kaZtV, d3 Hvt'taid', bç áXlj0óOÇ - - - ObK 
X11Ofla àyaOóv, oi.ic 'coí'tw X&y€t 'tvv XfiOcav, bç pa 

ôvixov 'ttvó3v 'tó3v iv Coç XOóç &yaOóv, 'tó3v & xyaeó3v 	e 

jiv, oi 	v'tot &Xi1063ç 18Eç ydp 'toí3'tó y* 4xxvE'ul v 
cxï o Zov& 	XX' »tEp3a'tàv &i Oeivcu. 'cv 'tc 

'tà ócXaOoç, o'b'twa toç i.iccucóv'ta 'tà 'toí3 Hv'taioi, 
d'atcp v Et Oc'upcv cd'tàv Xéyov'ra 'tàv H't'ccuàv iat 

qiwv't6iv, oipwóicvov FânóVC0C d ôvOpwirot, aXciràv 

'cOXàv t1.icVat, ,tàV & àMKPt~EVOV &ti. d3 Hvt'taK, 	344 

obK áXljO11 Xyctç ob yàp civat XX ycvaOa ív 
'c ,tw àV8P0C yaOàv ep  'tc K1XÏ icoo't ixx. vÓo 
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dos lacedemônios e alguém entenderia bem 
de que tipo é a sabedoria deles, predicados curtos memoráveis 
mencionados por cada um. E esses em comum tendo ido juntos 

ofereceram a primícia da sabedoria a Apoio no seu Templo 
em Delfos, tendo gravado essas coisas que todos entoam, 	 b 

"conhece-te a ti mesmo" e "nada em demasia". Na 
verdade, por causa do que eu digo essas coisas? Por que esse 
era o modo da filosofia dos antigos, uma certa brevidade lacônica. 
E de Pítaco na verdade, em particular circulava esse dito 
elogiado pelos sábios: "é dificil ser bom". 
Simônides então uma vez, sendo 
amante da honra sobre a sabedoria, compreendeu que, se tomasse 
o dito como um lutador de profissão que tem boa reputação e o 
sobrepuj asse, ele mesmo teria boa reputação entre os homens de então. 
Então contra esse dito e por causa disso, maquinando com isso 
diminuí-lo, ele fez como me aparece todo o canto. 

XXIX. 

Examinerno-lo todos em comum, se é que eu digo a verdade. 
Pois, direto em relação ao primeiro canto, ele apareceria louco se, 
querendo dizer que vir a ser homem bom é dificil, 
inserisse a seguir "sem dúvida...". Pois isso nem aparece estar inserido 
em relação a hum discurso, se alguém não entender que Simônides 
em relação ao dito de Pítaco, fala como se estivesse disputando; 
dizendo para Pítaco que "é dificil ser bom", 
falando em desacordo que: não, mas sem dúvida "vir a ser homem 
bom é dificil", Pítaco, como de verdade---- não em verdade bom, não é 
sobre isso que diz a verdade, como então existindo alguns dos que 
são bons como de verdade e outros bons, não entretanto 	 e 

de verdade; pois isso pelo menos apareceria simplório e não 
de Simônides. Mas é preciso colocar no canto o "de modo verdadeiro", 
transposto, tendo interpretado de algum modo o dito de Pítaco, como 
se colocássemos o próprio Pítaco dizendo e Simônides respondendo, 
tendo dito, "Homens, é dificil ser bom", e este respondendo, 
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tEtpáTyWVOv, VD 14Jóy01) tCE1Ty1VQV, XXXE1EÔV 
XaOxoç. o{'tw 4xxívc'ccxi itpàç Xóyov 'tà iv 

e3Xiivov Kai. 'cà áXaOÉcor, bpOó3ç IE' kayÚ.ICW KEt- 

evov Kcx't td ittóv'ta itiv'ca 'coítw tap'topi, &ct ofrcwç 
eípfl'taL 1EO)L?à ièv y±p m ixï icepï ccrcoi 'tó3v kV 't 

OCitOC'tI. t1LVCOV â noffikal (j)Ç E'tI tEE0t11'tGW lt(XVl) XP b 

apv1o)ç Koa 	iivwç cv XXdi 1cxKpàv v• *u cdrtà 
o{cco &eXOciv X? 'tàv 'cicov aoU0,6, tàv óXov 6tX8otEv 
K(Xt 'uiv 3o1)XTaiV, ott iravwç taXXov eÀzyoç 'tt to'o 
Ht't'taKetoD p, 11gaTmç 8t(X,  ILOCVTOÇ T,0-0 4ajta'roç. 

xxx. 
XéyEt yàp teià 'toi'to bXya &EXOd d v, ç 	et v X&yot 
Xóyov, ô'tt yEvOat ièv vpa xyaOàv aXcitàv 

Xa9êwç, dov 't .tv'cot Éni ye x póvov iavó yEvó.tvov 
& &apvetv &v 'taí'ti 'tíj ct icai. ivat vpa yaOóv, 
6ç cXyctç, fhvtaic, íva'cov Kaï oi)K cv9pcôic€aov, 

xx OEÓÇ 	 à 

v6pa 8 ,  o1i 	'tt gi, ob aàv tcvvcu, 
bv cv 	avoç aowtopc KaOêXfl. 

Ttva ov àqnavoç ai)g~opà Ka8atpE v icXotoupjj; 
AiXov &ta ob tàv 't&frtv b p.èv yp 't&a'trç à 
'taP (Y1tE OiT)V Ot) tàV KELEVOV 'CtÇ &.1/ Ka'ta3d(Xot, &?LXck 
'CÓV J.LV 	t'có. 1tO'EE Ka'taI3cXOt v 'ttç, Jxn* JCE'tI.lcvov 
itouja(xt, 'tàv & KC4IEVOV Ot), Otto) xeá 'tàv E14L1p(aVOV OVt(X 
ltotè ôqnavoç v rnj.uopc KaOXot, tàv & àE,t ágilXavov 
óv'ta o ic&i. tàv Kuí3Epvfrtnv p&yaç etidv  Entircacóv cx1if1-
xavov âv 1tOtfYEtEV, Ka. 'EWYyÓV %aXE1C1 d)pa 1tEX9ORX 

tiavov v Oc, iaï 'tatpàv tabt 'tai'ca. TCÔ jièv ydp 

a9X4 'YXWPE KKC yEVaOat, (XY1EE K&L itap' âXot 
1tOt11tO) gapmpéti um toi utóvtoç 

aitàp CCv l,lp yaOóç totè 	KaKÓÇ, &.XXotc 
6' OXóç 
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tu não dizes a verdade, Pítaco, pois não ser, 	 344 

mas, "sem dúvida vir a ser homem bom, 
firme nas mãos nos pés e no juízo, 
construído sem falha, é dificil verdadeiramente". 
Assim aparece em relação à palavra 
"sem dúvida..." inserido e o "verdadeiramente" corretamente 
colocado no último lugar, e tudo o que vem depois disso, 
testemunha que assim está dito. Pois também sobre cada uma das coisas 
ditas no canto muitas coisas é possível mostrar que estão bem feitas; 
pois elas estão com muita graça e cuidado, mas seria longo 	 b 

expô-las assim; mas percorramos o tipo dele por inteiro e 
a intenção que é através de todo o canto mais do que tudo 
uma refútação do dito de Pítaco. 

xxx. 

Pois ele diz depois disso, expondo poucas coisas, como se ele dissesse 
a frase: que vir a ser homem bom é dificil verdadeiramente, no entanto 
é possível pelo menos por algum tempo, e tendo-se 
tornado, permanecer nesse estado e ser homem bom 
como tu dizes, Pítaco, é impossível, e não de homem, 
mas somente uma divindade teria esse privilégio. 

e não é possível não ser mau um homem 
que um concurso da circunstância irresistível derrubar. 

(S) Então a quem um concurso das circunstância irresistível derruba na 
condução do barco? E evidente que não o leigo; pois o leigo sempre está 
derrubado, como certamente alguém não abateria o que jaz 
deitado, mas abateria talvez o que estivesse de pé, de modo a deixá-lo 
deitado, mas não o que jaz deitado; assim também, sendo habilidoso, 	d 

talvez o concurso da circunstância irresistível derrubaria, mas não o que 
sempre é sem habilidade; e tendo irrompido urna grande tempestade 
tornaria o piloto impotente, e uma estação dificil tendo se aproximado 
poria o camponês impotente e essas mesmas coisas o médico. 
Pois ao bom cabe vir a ser mau, como 
é testemunhado em outro poeta que disse: 
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't4 & iai4i oiic yop yvOat, 6X' 	EiVO iVI(T e 

dx5t tàv l..tèv  eiiiftiavov c&i. aoàv ic 	yaOàv 'icct&v 

cx.u]avoç ct4opcx 1ca9XT, OU1( CYtt LT 01) 1(K0V 
tpevav 	& 	d Hvttai, aXcicàv OXàv 
tjievcw tà xrt'i.v ysvcOcu èv cXc'itóv, &ovaiàv & 

[OXóv], tevat & x&vawv 

tpó.jxç pèv ycp e13 ic&ç vip óyaOóç, 
icaicàç ' 	Kcxlccoç. 

TtÇ O'DV EtÇ yp ttatcx OcyaOi itp&ç ka ZtV, iaï 'cïç vpa 	345 

óyaOôv irou'i tç ypátata; Aiov &t Til cowv ióOiç. 
T'ç & Eincpaya yctOóv 'atpàv icoei; Af2Lov &ta f 'tó3v 

Kcvóv'twv 'tíjç OcpalrEtaç .táOnç. KaKÓÇ 6è Ka1uíc 
't'tç o3v v içcxàç 'ta'tpàç yvovro; MjXov &tt ó3 icpó5'tov jièv 

irápci. 'ux'tpqi vai, bcvixx aYOCOCO ta-cp ofrtoç ycp Oc v 
iat iaiàç yvovco fjieiç & di. a'tpudç 	Oi)K áv 
1t0'tE yevo'tpOa lcwccoç icpáavteç o{c'a'tpot o{cc tKW- 
VEÇ 0{YtE XXo 0i)&V 'tOM) 't010'(YtU)V O'C1,Ç & 	'1'tpàÇ CV 	b 

yvovto iai63ç icpáaç, 8fiXOV Ó'Ct o'b& cxiçàç 'ia'tpóç. O'&tw 
iça. b pv yaOàç vTp yvovt' v itoce KCCt iaicàç f 4»rà 
xpóvo'u f iità iróvov i  i»tà vóao'o f 1ità cX01) 'twàç itp- 

u'tii yàp tóv crtï aiai irpdEç, ÈntcyT,nç 
a'tEprO vau b & KaKóç v1p oi 	v itote yévovco icaióç 

rw y±p óe X' tXXct iaiàç yevOca, &i &vcàv 
itpÓ'tepov cycLOàV yevOat. ' 	'te iaï 'toí3-co 'toíT çcagovroç 
itpàç 'too 'tC'tVE1, &tt eivat LèV c(V6pa xyaOàv o diov 
'te, &a'teXoív'ta yaOàv, yevEcY9a & aya96v diov 'cc, K(X 
Kal(óv y'C 'tàV aiïtàv t0D'tOV 	icXe'tov & iat 
po.'coi. e'imv oç cv ch ecoi. tXónv. 

XXXI. 
Tai'td 'te ofv rcctv'ta icpàç "CÔV H1't'taKàV eip'tat, KXi 'tà 
'eittóv'ta yc 'to) 6ta'toç 'n. taXXov Xoi. iic  yp 
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entretanto um homem de bem ora é mau, e uma outra 
vez é bravo. 

(S) E ao mau não cabe vir a ser mau, mas é necessidade sempre ser, 
de modo que ao habilidoso e sábio e bom, quando o concurso da 
circunstância irresistível derrubar, não é possível não ser mau, 
e tu dizes, Pítaco, "é dificil ser bom", 
e é dificil vir a ser, mas possível, 
mas ser é impossível. 

Pois tendo passado bem, todo homem é bom 
mas é mau se passou mal. 

(S) Então o que é boa ação com a finalidade das letras e que ação faz um 
homem bom para as letras? E evidente que o entendimento delas. 	345 

(S) E que boa prática faz um médico bom? E evidente que o entendimento 
do tratamento dos que estão sofrendo. Mas é mau o de modo mau. 
(S) Quem então viria a ser um mau médico? E evidente que o em que 
subsiste primeiro ser médico, depois bom médico, pois esse se 
tomaria também mau. E nós os leigos em medicina não viríamos um 
dia a ser, tendo feito de modo mau, nem médicos nem carpinteiros, 
nem nenhuma outra coisa desse tipo; e o que não viesse a ser médico 	b 

tendo feito mal, é evidente que nem mesmo se tornaria mau médico. 
(S) Assim também o homem bom poderia vir a ser um dia também 
mau ou pelo tempo ou pela fadiga ou pela doença ou por outro 
acidente qualquer; pois esta é a única ação má: ser privado 
da ciência; mas o homem mau não viria a ser mau alguma vez, 
pois é sempre; mas se está a ponto de vir a ser mau é preciso primeiro 
vir a ser homem bom. De modo que também essa parte do canto 
dirige-se para isso, que ser homem bom não é possível, 
perseverando bom, mas vir a ser bom é possível e também mau, pelo 
menos, esse mesmo homem: "e sobremaneira são também melhores os 
que no caso as divindades amam". 
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'to{vElc€'v o{ ico't' yc -CO 	ycvcOcn 
&)vcrcóv 6 fJcVoçKeV&kv tç 	/ 
1Ec(KtOV EXIU&X jiopav aunvoç í3aXw, 
ltavc4tcJ4tov vOpwiiov, pvc60íç baoi. 
KapJtàV atvnOa Oovóç 
7tEtO' i)v d)pC)V citcx'eXw, 

ra'tV oiYto) $Ó6pa KO. & óXou tO) 6cagaroç EExetcx 
'tcp 'tou [ft't'tcxKOl pixia 

itéiv'tçxç 6' ira'tvrn xat 
E1'Z(bv óa'ttç p811  

,.n18év àtaxpóv. xv&yi'zi 1 8 ,  oi6è Ocoï jtcov'tat. 

icxï wi1't' 	tpàç 'tà ab'tà 'toi3'to €tprvov. ou ydp o{- 
'twç 	x6etoç fiv 	tcov'&flç, ca'tE 'to'touç 4óvciL iixx- 
VEU/, Ç &V K(V .u16èv KcXKÓV 1tOU, Ó)Ç ÔVIX.OV 'ttVWl) dt 

KÓV'tEÇ KK 1tOOtV. EYCO ycxp oe6óv ia oijiai 'toí3'to, 
&ia ot6eç 'có5v co6v xv6pó3v fryci'ta ob&va vOpdicwv 	e 

bóv'ta ep'tvv ob6ècxcpá 'te. ixxï iccccx óv'ta p-
yaCEcOcn, aXX u taaiv oti. icav'ceç 01. ta ai.a,pa iat 'ca 
iaiot 1tOi.0 VtEÇ ÓKOVt€Ç ltOtODcR Kcxi. &r K(X't b itwv't6rç 
o 	ç v tr 1aKc icoi.íj 	bv, 'to(ïrwv 4ici.v icaw&ciç 
civat, áxxoc iccpï aitoí X&yi. 'toí?to -CO hccbv. fryj'co ycp 

v6pa 1cúLàv iyaOàv toXXitç cdxtàv 'elixxvayl&etv 4áXov 
ttv't yyvcOai. Kat iEMUVÉM1V, diov 	 346 

&v6pt icoXXáiiç n tf3ijvca u1'cpa Til iia'tpa XÀóKotov fl 
stcp6a f XXo 'ti. 'tõiv 'toi.o(ïcwv. 'toiç 	o3v itovipoç, 
b'cav 'toi.oírtóv 'ci. a1'toiç owfi, aicp ácaivouç bpv ia. 
lJJ&yoV'tcxç 'C1C1.6EtKVVa1. Kcxl. ia'tiyopciv 'div icoviipav tó3v 
yovwv i itatp't6oç, 'wa cb'toiç LEXoiTrnv cd'c63v 1T 'CyK-
Xó3cnv dt vOpwicot n6' bvct&toxnv &tt q..tcXoíkw, cxrce 

,tt )Xov iJyci.v TUE ab'toiç ict Exopar,  oxovç itpàç 
'ccíiç àv'xci'tai.ç cpo't'tOcctau toç 6 yaOotç 1CU1C- 
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XXXI. 

Então tudo isso é dito para Pitaco e pelo menos a 
seqüência do canto evidencia ainda mais, pois diz: 

Por isso nunca eu buscando 
o não vir a ser possível eu lançarei 
em direção a uma esperança inútil parte vazia 
da vida, irrepreensível homem, quantos 
o fruto da vasta terra depois louvamos 
tendo encontrado eu vos comunicarei, 

diz ele; assim com força e por todo o canto ele acompanha de perto o 	d 

discurso de Pítaco. 

E a todos eu louvo e amo de 
bom grado o que nada faça ignominioso; 
e com a necessidade nem divindades lutam. 

Tudo isso é dito com o mesmo objetivo. Pois Simônides não era assim 
ignorante, a ponto de dizer que louvava a esses, os que de bom 
grado o mau praticam; como se existissem alguns que de bom grado 
fazem coisas más. (S) Pois eu penso quase isto, 
que nenhum dos homens sábios julga que nenhum dos homens comete 
erro de bom grado, nem de bom grado pratica coisas ignóbeis e más, 
mas sabem bem que todos os que fazem coisas ignóbeis e más 
fazem contra a vontade e na verdade Simônides não diz "o que não faz 
coisas más de bom grado" e desses diz ser o panegirista, 
mas a respeito de si próprio diz isso "de bom grado". 
Pois ele pensava que um homem belo e bom muitas vezes 
se obriga a vir a ser amigo e panegirista de alguém, 	 346 

tal como muitas vezes acontece a um homem uma mãe ou pai 
não natural ou pátria ou alguma outra desse tipo de coisas. Então os 
homens malvados, quando lhes aconteça algo desse tipo, eles olham como 
homens contentes e repreendendo exibem e acusam 
a malvadeza dos pais ou da pátria a fim de que 
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'ccc9cú 'tc K0à 'ElccuvEiv xvayióJoOat, Mú civ 't  ópyta-
01&n'TCiÇ yovEícnv f1 ita'tpt& &K1Ov'teç, a'b'coiç au-
'toç 1ccxpau)8EicY9a1. Ka ,1 &a Xó'ctccy9cn itpooxyictovt(xç 

cX1YtO1ç 4II?ÂV 'tO'i)Ç O1YEWV 1(X EItcUVE1V. 

HOXXdKtç &, dtcu, K(X'1 llgCOV Í8TJ Ç fryia'to Kc'1 aiàç 
i t)pavvov TI 	XOV 'CWÇk 'IXOV 'EOtOÍYEWV E UVYcU 1(&1. 

yKu)Lld(a(u Oi)X Kd)V, XX' 	 'tavta 
Kcà 't4 Hvrtaió3 ?&yEt &ta eYw9  d3 Hvt'taié, oi. &a tai't 
cYE l&yo), b't 	Xóoyoç 1cc 

tOy' apKci bç v 1111 KXKàÇ fj 
ini' yav icáXaivoç, i- 

&ôç y' bviitoXw 'u'zav, ixyuç vip 
o{ fItV E yQ gcogílaOgat -
01) yáp C'14.0 XÓ9O4LOÇ 
'có3v y±p f17.i9'twv  tepwv y€véOXa, 

dSa'c' * iaç 	jywv, 	XflaOE cv i vooç iqi- 
óievoç. 

itv'ca 'cot iaÂ, 'toi 't' tap xq tw'tcu. 

Ob tOOtO Â&yE, CXY1C LV Et XCyE 1EcXV'EGi tOt Xcui, OtÇ 	d 

iéXava xi 	i'at yXoov ydp v cu ltoXXa%fi úX' &c. 
aYcàç K&1. 'tck ieca iro&'tcu dtc gil WÉy F-tV - ia 
iytó, 4'r, itavcqiwvov &vøpuirov, ci.poc6oiç bao 
apicàv vt€Oa Oovóç,itcO' bpTtv e4.pav 

itcyeXxo a'tc w&toi y' VEK 018Évx awaota, 
cXXá gOt apii, ÔCV fl jtoç aï uv Kal(àv 

1EOU1, Ó)Ç yd) IEc±VWLÇ 'tYLXCJ)  Kcxï ita'tvrn - - - 
4xovíj v'taítc 	xptcat 'rjj tó3v MD'tiXrIvatcov bç ipàç 
Hvt'taKàv Xywv -co itáv'taç & 	iaI tXw 

K(ól) cvic&tcx &i 'cv 	'cK3)v &aXaciv Àyov't ôo'tç 

p1i Jirl&v ca%póv, 	cov ''ccmv oiç 'cy 'cicawó 
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os homens não os critiquem por negligenciá-los e nem injuriem 
por que negligenciam; a ponto de ainda mais repreendê-los e acrescentar 
inimizades de modo voluntário às inevitáveis; e os homens 	 b 

bons dissimulam e obrigam a louvar e se em algo tenham 
ressentimento aos pais ou à pátria por terem sido injustiçados, 
admoestam e se reconciliam 
obrigando-se a amar e a louvar os seus. 

E muitas vezes, penso, que também Simônides até ele pensou 
louvar e celebrar ou um tirano ou algum outro da mesma qualidade 
não de bom grado, mas forçado. E diz para Pítaco, "essas coisas 
Pítaco, não porque eu sou amigo da repreensão te repreendo, pois 

A mim, pelo menos é suficiente que um homem não 
seja mau nem completamente incapaz de se defender, 
pelo menos conhecedor da justiça útil à cidade, homem 
saudável; a ele não criticarei; pois 
não sou amigo da crítica; 
pois dos tolos é infinita a descendência. 

De modo que se alguém se alegra repreendendo, fartar-se-ia 
censurando aqueles. 

todas as coisas são belas, e a estas as ignominiosas não 
estão misturadas. 

(S) Simônides não diz isso, como se dissesse que todas as coisas são 
brancas, às quais negras não estão misturadas; pois seria risível de 
muitas maneiras; mas ele aceita também o ponto médio, de modo a não d 

repreender; "e não busco" disse, "um homem todo impecável, quantos 
louvamos frutos da vasta terra depois, vos encontrando, 
trarei uma mensagem"; de modo que pelo menos por causa disso não 
louvarei ninguém, mas "é me suficiente se ele for comedido 
e que não faça nenhum mal de modo que eu ame e louve a todos"--- 
e aqui ele usa a voz dos Mitilenios como se estivesse dizendo a Pítaco 	e 

"eu louvo e amo a todos de bom grado", (é preciso pausar a frase 
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4iXó3. aè ofw, cxï 	iwç XEycç bEE1Kij ia 
a2iiOq,w HVt'ECKE, 00K iV ICO'tE tJJcyov. VOV 	-- - Yc1ópoc 347 

yap icat icp ixov pcyicwv 	0LEVOÇ 80Kc1ç a2Oii 
& 'tcxirtc 	'Eyc) 4Jyw. 

XXXII. 
Tai-tá tot &icci, Cõ HpÓ&iE icct Hpcotayópa, fv 

t,Lwvt1ç 8tavoo-(4tEvoç ite1cou1Ksvcu 'toi3'to 'CO 	ta. 
Kcci. b Iiir'iaç, Ef tÉv tot &icciç, 	do ICÓKP(XTEç, 
KcXÏ 1Yl) lcEpÏ 't00 cY.ta'toç cXiOvcu crui. 	v'to, 
Kcfl' q.to XÓyoç 10Ep. (xi.ov €{) O)V, Ôv i4Ctv E1Ct861W, XV 

ooXTcyOe. iç&i. b 'AXKt3U11Ç, Nat, 	CÕ T1E1ca, xcycx)- 
Otç E 170V & &KatÓV XY'CW, õ 	0?oyiá'ci1v lIpàç XXiXco 
Hpcoixxyópaç Kaï cOKpá'tTç, Hpwixxyópaç g Èv 	tt  Pob- 
XF-'r(Xt poytv, OKÇáVEcYOcX1. koKpá'11, Ét 8È &r POUeum 
koKpá'tEl. 	oKpvccOcn, 'EpOYCIXV 'tÓV E0V. K&L. yO) E'i- 

nov 'Eiti'tpitw ièv ywyc Hpwta'yópa bitótepov acqi 
f18tov 	c5è 30'WLEta1, 1tEp. LèV &agáTCOV 'tE KXi. 
'eccYo4Lcv, itcpï cè d3v 'cà ltp(ov ycó cc iipdruticya,  d3 Hpw-
'tcxyópa, i&wç &.v icï 'toç XOoiu t€'tà aoí3 aico1coítE-
Voç. Kcn ycp &KEÏ JL0 'tà ltEpï oiwç &aXêycaoai. 
OLOtO'Ua'tOV EtVcXt 'tOtÇ 	00Ç 't01Ç 'EWV ao?wv KO1. 

yop&ixov &vOpdMcwv 1(0à y(X'p o'to, &a 'tà gil 81)vaaOat 
aXXiXoiç & cc'tcov ouvtvca v 'c65, lco'tq px& &a 'c1ç 

iU'tWV O)VTÇ Kaï IXOV Xóyov 'tóv aitó3v »tàai&u-
caç, 'ctpícxç iotoikn 'cç a'tp&ç, itoXXoi 

XXo'tpav 1Xovfv, 'EiV 'EWV cvbXÓv, K&L &dc 'EIiÇ 'EKEVWV 

xi)V1Ç XXXoiç (:Y'()VEtrnV ôico'o 8é KaXo. KcycxOoL nFncó'tai. 
Kaï ICE X1&V01. EUYV, 0bl( âv 1t80tÇ o{'t' aIEp&XÇ 
OD'tE op%fla'tp&xç 0 ,lYtE icxXtptaç, GÚ2L cxlYtOl)ç au'toiç U((X-
V01)Ç ÔV'EcIÇ aOVEtV(xL 	El) 'tó3v 	pov 't Kcx. itca8tó5v 'toi- 
'COM) &dC 'CTÇ CdYCWV (WV11Ç, X'yov'táç 'tE KC*. (1coIí)oV'caç 'ev 
tpE1 &X1XCWV K003.úWÇ, KYXV tvt ico2v divov itcornv. 

0b'EO) & KCC cXLt 't01ÁX8F- DV0lXY1ÁX1, iV JLV Xá3wV'cOt 	e 
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aqui no "de bom grado") quem não 
comete nenhuma ignominia, mas há "os que eu louvo e amo" 
contra a vontade. Então também a ti Pítaco jamais eu repreenderia se, de 
modo mediano dissesses o conveniente e a verdade. 
Mas agora, mentindo de maneira forte e sobre as coisas maiores 	347 

tu pareces dizer a verdade, eu te censuro por causa dessas mesmas coisas. 

XXXII. 

(S) Parece-me, Pródico e Protágoras, que Simônides fez esse canto 
pensando essas coisas, disse eu. E Hípias: (HI) 

"Tu me pareces, disse, Sócrates, também teres 
discorrido bem a respeito do canto. Existe na verdade", disse, 
"também para mim uma palavra que está bem a respeito disso, 	b 

que vos mostrarei, se quiserdes. E Alcibíades: (A)" Sim, Hípias, 
disse, pelo menos mais adiante; e agora é justo que as coisas que 
combinaram um com o outro Protágoras e Sócrates, por um lado Protágoras 
se ainda quer perguntar, Sócrates responder; 
e se por outro lado quer responder a Sócrates, que pergunte o outro". 
E eu disse: (S)" eu, pelo menos, passo a Protágoras 
qual dos dois mais lhe agrade; e passo se ele quer a respeito 
dos cantos e dos versos, e a respeito do que no princípio eu te 
perguntei, Protágoras, examinando contigo, eu chegaria com prazer 
sobre a conclusão. Pois a mim parece o dialogar a respeito do modo 
poético ser muito semelhante aos simpósios dos homens inferiores e 
aos oradores da praça. Pois também esses, por não poderem estar junto 
uns com os outros por si mesmos, enquanto bebem, nem pelas próprias 
vozes e dos próprios discursos, por falta de educação, 
fazem caras as flautistas, pagando muito voz alheia, 
a das flautas e pelo sons delas estão juntos 	 d 

uns com os outros; e onde estão belos e bons convidados e educados, 
não verias nem flautistas nem dançarinas 
da orquestra nem tocadoras de lira, mas eles mesmos 
são suficientes para estar junto com eles mesmos sem as 
bobagens e essas brincadeiras, pela voz deles mesmos, dizendo e escutando 
na parte de si mesmos de modo bem ordenado, mesmo 
que bebam muito vinho. E assim também este tipo de reuniões, se 
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v6p63v, dio'uccp ftó3v ct icoXXo't xxrnv ejvcu, 0i6èv &ovai. 
X?o'tpaç xoviç o'b& icoui't63v, oç o{ 	vEpíOa. oóv 

't' cau itep. 63v X&yoixnv, icayócvot te at'toç dt iroXXo 
'ev 'toiç 2ó'yotç ot pv 'taí3't± 4xxt 'tàv itouyv voeiv, ch 
6 'cepa, icepi icpóyjia'toç &cÚLcyóJ..tevol b x8lva'toi3cnv e- 

'ai aXXa 'cáç tv 'toux'caç av000aç 'eó3cn apeiv, 
ab'co't 8 ' au'coiç cr(veun &' c0,t63v, v 'toiç ecuït6iv X ÓyOtÇ 348 

icei pcxv x?XfXov Xaij3ávov'teç 1&i. 8t66v'teç. 'coç 'cooí'toiç 
tO1. oii XpTiVat  JLIXXXOV JLtJte cOat 41L 'EC KcX O, Ka'tcxOE-
jivoç 'toç icou'ccç a'toç &' Fió3v cd'tóiv itpàç aXXi- 
?oi.ç 'coç Xóyouç icoeiaOai, 'cijç XiOeaç ic0à tt63v cdyc63v 
iceipav Xajtivov'taç i'v tv oiX ha 'epco'tv, 'toióç 
titao irapetv ucoipwótevoç xv 	3o(, c 	toï 

itapcYeç, itepï 63v 'ta 	xcqieOa &eróv'teç, 'co'(- 
'cotç 'cXoç nOeivc. 
Aé'yov'toç o3v toí3 'ta vca K&L 'toiaí3'ta XXa ob&v 1tC-
cwei. o Hpw'cayopaç oico'tepa icouaot. cucev o'iv o AXK-
3tá611ç icpàç 'càv KaXXav f3?íaç, ".Q KaXXta, &iei ao', 

iaï vv ixxXó3ç Hpuïcayópaç itoiv, o 	OéXwv e't'ce 
&íxet Xóyov e'te gil 6iaace'iv; 	yp ob &Kei yLX 
frtot &aXeyaOw f €ucé'tw &ct obic E0ÉXEt &aX&yeoOa, ctva 

'to'ócw j.tèv 'cai3'ca cTovetwLev, u)Kpó'tflç & XXq 'tq 
&aXyiyccn f XXoç battç êc v 3o(X'tcu. àXq. Kcn b 
Hpw'tayópaç cu'ovOeç, cóç y j..to 	'toí3 'te' AXKt- 
í3tá&u 'caí3'ca X&yov'toç ixxï 'coí3 KaXX'tou &opvou Kaï 'c63v 

XXwv ce&v ia 't63v icapóvixov, póyç icpob'tpcice'to etç 
'tà aX&yeaOat 	i'Xeiev pw't&v ab'tàv bç ácicoKpwo'ó- 
-tevoç. 

Eiicov & 'eyu, 	Hputayópcx, gil díou 6X&yeaøaí. 
Le aoi. aX2o ia I3ouXo,tevov i a a-u'toç aicopw eiçaato'ts, 

'taí3'ca 8taaiêac9at. yoí3.icn ycp itóvt Xyeiv ia 'tàv 
Onpov 'tà 

'te &i' é pxogÉvco K(xL 'cc itpo O 'UOl) CvQTiOcv. d 
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comportam homens, exatamente corno, dentre nós os muitos, dizem ser e e 

em relação a nada precisam de voz alheia, nem de poetas, os quais não é 
possível de interrogar sobre o que dizem, e quando os muitos reunindo-os 
com os discursos, uns dizem pensar que o poeta diz essas coisas, 
e outros outras, discutindo a respeito de coisas que não 
podem demonstrar; mas tais reuniões eles deixam para lá, e 
eles mesmos se entretêm por si, nos seus próprios discursos 	 348 

tomando e dando prova uns dos outros. A esses tipos me parece que 
eu e tu precisamos imitar mais, depois de pôr abaixo os poetas mesmos, 
através de nós mesmos fazermos os discursos uns aos outros tomando 
prova da verdade e de nós mesmos, e se ainda queres perguntar, 
eu estou disposto a conceder respondendo; e se tu queres, 
concede tu a mim a respeito das coisas que nesse meio tempo nós 
paramos de discorrer e colocar um fim a essas. 
Então eu dizendo essas coisas e outras desse tipo, 	 b 

Protágoras não esclarecia qual das duas haveria de fazer. 
Então Alcibíades tendo olhado para Cálias disse: Cálias 
(A) também agora Protágoras, parece-te agir bem, não querendo 
esclarecer se dará ou não a palavra? (CA) Pois a mim não parece; 
mas que ele discuta ou diga que não quer discutir, 
a fim de que, com ele, estejamos certos dessas, e Sócrates 
discuta com outro qualquer ou um outro que quiser. E Protágoras, 
tendo se envergonhado, pelo menos como me pareceu, porque 
Alcibíades dizendo essas coisas e Cálias insistindo bem como os outros 
quase todos os presentes, com dificuldade voltou-se para discutir 
e pediu-me para perguntar, havendo de responder. 

XXXIII. 

Eu disse, (S) Protágoras, não penses dialogar comigo querendo 
examinar alguma outra senão essas coisas em que sempre 
eu mesmo me embaraço. Pois eu julgo que Homero diz sem 
dúvida que: 

Dois caminhando juntos e um pensa antes do outro. 	d 

143 



Et»copdccpot yp irwç xtavi±ç 'tv ck cvcvOpconoi itpàç 

crcav pyov Kat ?óyov icaï avóia ioí3voç ' cuicp 'r 
VOY1, cxb'cKcx itepucàv tE1. b'Eq) Efl'tGU Ka'i. uO' 
&tou 	dXYT'tcXl, é (0Ç V EVti)%'fl. WMUEP KG(1 yo) VEVC1(a 

'coíyto'o 	wç &aX&yoLcn uXXov i XXp 'tw'i, i]yotE- 
vóç ac í3X'ttc't' àV 	taiíiiaOcn içou. 1tEpl. 'tó3v X?wv iccpi. 
(0V EU(àÇ yKO1cc1cY9at 'CÓV 1EtEU(11, 1( 	Kt 1EEÍ 	*"tflÇ. 	e 

't'wa ycp X&ov i  c; bç ye o póvov aitàç de KaXàç 

KãyaOóç eivcu, 	tep tvç cXXot aii'to't pèv ncuciç 
€LcTtV ãXXotç 6 oi) &1)Vatcu. o VO') &1aï aYàç ya-
Ooç à iat a?.Xouç ooç Fá icoi.ci.v ayaOooç, ixxt ooixo 
iEi'tcY'tcuKaç aa1YC, (Y'tE 1(0U XXov 'ccriv TT1V 1±v11v 

0K)1C't0JLEVWV cY) y cxvçx4ctv6v acctàv oipuátcvoç 349 

ci.ç itvtaç 'toç 'EXXivaç, 0tCYt'V oVotácYaç aeaitóv, 

cit4rjvaç 1tat&)cYcwç icxï piycijç &&ciaXov, tpótoç 
w(Ytol) jitcOàv &tcócaç ÓpVYOaL Hwç OV o{ e %pTV tcx- 

'IV 'tOI)'EWV Y1ÇC1JJtV icxt (01XXV K&L VaKoi.-
Vo'ucYOca; obK yO' bitwç ob. 
Kcn VDV 	yO) KcLVa, á nEp 'tà ItpW'tOV ilpcíycwV tcpi. 
'0YtcoV, lEáXtV bttOw 	àpxfiçuà LèV cZVa,1VUYO11VcX1. 

iuxpd coi3, t± & cY1)V8taCK4JaaOaL fjv &, dç y4tai., 'cà 
pcóita 'tó& o4'ta i&t cY(ocpocY1)Vfl iat ávpcx içaï &içai.o-

c{vri iccCt baifrtrç, ltÓ'tepoV 'taí'ta, itév'tc bvixx bvóxta, 

ici. EV't itp y.La'E 'ccY'ti.v, f EMXaTC0 IXOV bVO1IÓ,'t0V 'EOfrW)V 

&)IEÓ1(EVtcXl. ,ttÇ í&oç o'ta Kaï lcpawa 	aowu)Va- 

a 	U1 ItV EKatoV, 0 0V oiov 'to c'tcpov cXtYIXOV 'to c'tcpov; 

	

1rnaOa oi3V c oiç bvó.ia'ta itt 	 àXXá É KOCCY'UOV 

t&w 	'ta'ttt(ov bvotá,'tov 'tofrtwV u(ctcYeat,iccV'ca & 

'tcvu'tcx iopta ci.vcu apc'tiç, 0b% (OÇ 'tcx 'tOD plC0l) jiopi.a 
btoi.ó Y'ttV XXfXoi.ç aï 't4i bXq o3 tóptá o'tw, X? éoç 
ix 'tO) lcpOcYcôicol.) pópux Kcx't 't U(O of tóptá 'ccrtw KW. 
óXXtXotç VÓt0UX, 'i.&V içXXa'ta &)VcquV %0V'C. 'tcxiyta €t 
tv aot 	'ct ctcp 'tó'tc, tá0i. €t 8è óXXwç itwç, 	/ 

'tou'to &optaat, wç cywyc 0CV oi. i»to?oyov 'ttOqtat, EaV 

1tT XX' vv 	ob yp c&V Oa 	otn, i. 'tó'cc iroicct- 
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Pois de algum modo todos os homens somos mais fácil para toda ação, 
tanto discurso quanto pensamento; "e um único se realmente 
pensa," imediatamente indo daqui para ali busca a quem exponha e 
com quem se garanta, até que o encontre. Como também eu por causa 
disso dialogo com prazer contigo mais do que com outro qualquer, 
julgando examinar o conveniente tanto a respeito das outras, a respeito do 
que é natural, quanto na verdade a respeito da virtude. Pois em 	e 

relação a que outro do que tu? Pois que pelo menos não somente tu mesmo 
julgas ser belo e bom, como alguns outros, eles mesmos são convenientes, 
mas incapazes de fazer os outros; e tu tanto não só és bom 
como és capaz de fazer os outros bons, 
e assim tu mesmo estás convencido, que também outros 
dissimulam essa arte e tu proclamando à vista de todos 
e diante de todos os gregos, tendo chamado a ti mesmo 
sofista, tu te declaraste mestre da educação e da virtude, 
o primeiro que se julgou digno de receber disso um salário. 
Como então não era necessário te chamar para o exame dessas 
e perguntar e participar? Não há como não. E eu agora, 
aquelas coisas, que primeiro perguntava, a respeito dessas, 
desejo de novo do início umas serem relembradas 
de tua parte, e examinar juntos outras. E conforme penso, 
a pergunta era esta: sabedoria, sensatez, coragem, justiça e piedade, 	b 

essas coisas será que, sendo cinco nomes, são sobre hum objeto só 
ou em cada um desses nomes subsiste 
alguma substância própria e um objeto tendo cada um sua 
própria potência não sendo possível um deles ser outro deles? 
Então tu dizias não serem nomes em hum, mas cada um 
desses nomes estar colocado em objeto próprio, e todos 
esses serem partes da virtude, não como as partes do ouro são 
semelhantes entre si e ao todo de que são partes, mas como as partes 
do rosto e para o todo de que são partes e entre si não semelhantes, 
tendo potência própria cada urna delas. Se por um lado essas coisas 
a ti ainda parecem como então, dize; se por outro lado de algum 
outro modo, define isso, de maneira a que eu por mim em nada coloque 
digno de consideração se agora disseres de outra forma; pois não me 
espantaria se, então para me experimentar, afirmavas essas coisas 
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pdtevóç ioo caí?rta eXcyEç. 	 d 

XXXIV. 
AU byd ao', 	X&yw, d ôlcpa'tEç, &n 'tatx itv'ta 

iópux RÉv '&rttv p'tfç, icà 'tdi. tèv 'té't'capa xij'tóv ict€t-

KWÇ itapa 1YiÁX cWiXotç '&YtV, 'i 6è cvpc'icx 1táV1.) 1COX) 

&aépov ix!v'tov to'twv. 038F, & yvdxt &ta 	X11Oíj 
?yw Áp#ctç ydp icoX?oç 'có3v vOpdwv &KoYEá'tQDÇ 
LèV ÔVVJ,Ç KG avornwtá'toç KX1. KOXa OtáhtOl)Ç Kcxï ta-

OEa'cá'tolç, vpcio'átooç &è8t(x4F-pó -vzcoç. ' EyF- 
'F-4YTjv 'ycô 	OV yáp tOt UYKCl4JcXcYOcXt b ytç. ICÓ'tEpOV 	e 

toç cvpoiç OappaXotç X&ytç fj óc XXo 'tt; Kat Iruaç 
ye, 	4 à dt 1EoXoï o3oív'tat 'tívcu. 'bpE 6i, 'tiv 

pE'tiv K&LÓV 1t 1Ç Mat, Kat Ó)Ç K(CXOU 6V'tOÇ ayco) CM 

&caXov ccuitàv itapé ç; KóXXtc'tov tèv ofw, 
' 	ó, co,  

ab'toí aLapóv, tà & 'tt KcxXóv, Til bXov KaXóv; 'OXov 
iroo i'aXàv éoÇ dióv 'tE táXtcrta. OiOa oi3v 't'tvcç Etç 'c 
pca Ko i3ó5rn Oappa coç Eywyc, &ct dt ioX- 	350 

fl'tcú. Hó'tEpov &ó'tt kn taTavum f & cXXo 'tt; ' O'rt 
bt'tc'cav'tca. TvEç & án0,  'có3v 'ucitwv iroXqiiv Oappa-
Xm tY't; itó'tcpov di. 'titittiot f di. ct1c1cot; Oi utict- 

T'tveç & iceX'tç ov'tç; dt 	aa'tuot f dt pf; 
Oi. ICEX'cacy'tu(ot. iat 'ta aXXa yc itav'ca, ei 'to'u'to 

di 	'tfj..toveç 'tó3v 	icqivwv Oappaó'cepo 
&trn, K&L aiytoi. 'cai't63v, cicci&v iOwciv, f icpïv j..taOeiv. 

' H& & 'CtVaÇ côpaKaÇ, 41iv,  táLvtcov Co&tcov aVE- 	 b 

1ttY'c1J.tovaç bv'taç, Oappoiv'taç 6è itpàÇ KOXY'Ca 'toú'tcov; 
Eycoye, fj 6' óç, ia X'tav ye Oappoiv'taç. Oicoiv di 
OappaXêot oi3'uot ai w6pci0t UYtv; Atapàv ievtcv, 
4ii, *ii 'h v6pe'tw k lue,t oU'tot ye awóievo't eutv. 1163ç 
ov, rv yd, Xyeiç wç v6peouç; ob 'toç Oappa-
Xooç eivat; Kat vív y', 	ObKoiv ofrcoi, flv 
6' 	di oiítw OappaXot óv'teç oi.ic v6pciot XXck iat- 
VóLEvot 4xx'ivov'cat; içat eXEÁt ai3 di aoxb'ta'coi o'toi 
Kcx. OappaXed'ta'toí €iai, OappaXedrta'tot & óv'tcç v-
6peió'ta'tot; ia't KWCã 'toirtov 'càv Xóyov f ao'ta v 
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XXXIV- 

(P) Mas eu digo a ti, disse ele, Sócrates, que todas 
essas coisas são partes da virtude, e quatro delas são 
coisas próximas de modo conveniente umas às outras, e a coragem 
é muito diferente completamente dessas todas. E assim tu reconhecerás 
que eu digo a verdade; pois tu encontrarás muitos dos homens por um lado 
sendo os mais injustos e mais impiedosos e mais indisciplinados e mais 
ignorantes, porém de maneira distinta mais corajosos. (S) Um momento, 
disse eu; pois o que dizes é digno certamente examinar. (S) Qual das duas e 

coisas tu dizes os corajosos audazes ou algo outro? (P) E pelo menos que 
vão em frente em relação às coisas em que a maioria tem medo de ir, disse 
ele, sobre o que os outros temem lançar-se. (S) Vejamos então, tu dizes ser 
a virtude algo belo, e que sendo belo tu te apresentas como mestre? 
(P) Então belissimo, disse ele, se pelo menos eu não estou delirante. 
(S) Qual dos dois, disse eu, dele um é algo feio, outro é algo belo ou é todo 
belo? (P) De algum modo é todo belo como no maior grau possível. 
(S)Tu sabes então quem de modo audaz são os homens mergulhando nos 350 

poços? (P) Eu, por mim, sei que são os mergulhadores. (S) Qual dos dois, 
por que sabem ou algum outro? (P) Por que sabem. (S) E quem são os 
audazes a lutar a cavalo? (S) Qual dos dois, os cavaleiros ou os que não 
sabem montar? (P) Os cavaleiros. (S) E tendo pequenos escudos, quem? (S) 
Os da infantaria ligeira ou os que não são? (P) Os da infantaria ligeira. E 
pelo menos todas as outras coisas se estás procurando isso, disse ele, os 
que sabem são mais audazes do que os que não sabem e eles mais do que 
eles mesmos, depois que aprendem do que antes de aprender. (S) E já 	b 

viste alguns, disse eu, sendo ignorantes de todas essas coisas, porém 
tendo audácia em direção à cada uma delas? (P) Eu, sim, disse ele, e pelo 
menos com muita ousadia. (S) Então os audazes esses aí são também os 
corajosos? (P)Então, disse ele, seria feia a coragem; uma vez que esses pelo 
menos estão loucos. (S) Como então, disse eu, tu dizes ser os corajosos? 
Não são os audazes? (P) E pelo menos agora, disse ele. (S) Então 
esses, disse eu, os que são assim audazes, eles aparecem sendo não 
corajosos mas loucos? E lá por sua vez os mais sábios esses são também 
os mais audazes, e sendo os mais audazes são os mais corajosos? E 
segundo esse discurso a sabedoria seria coragem? 
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vpca EL1; 

OU K(CXWÇ, 	LVTLOVC1)CtÇ, ( côKpatEç, & 	EYOV 
'tE 1&. 	1pwóu1v 	OXE pw't1]OEç bità aoi, 
&vpiot OappaXot cy'tV, ótoXóya 	xoft dt eappaXo 

vpEiot, oi 	pw'tfOv *t yp e 'toí'to fpoo, ci1Eov ãv ÓTA  

oi icv'teç 'coç & vpeooç óç oi OcxppaXo tcy'tv, 'cà 

tàv b toXoy a,o&qioí ir&iaç dç ObK bpOóç dio?ó-
y'qacx. itcrta 'toç 	c'tavooç ab'toç Ea1't6v Oappa- 
Xcotpoiç ôv'raç O4cúVE1ç Kcxï jn icurtatévwv àUcov, 

Kcxï v 'toytco d 	'c1jv vpc'av icaï 'tiv cYo4áav 'taicàv 
e'ivcw 'to'tq & Tco 'tpóicq jt€'tuv 'civ 'uv du9eç 
iv Eivcn co4't(Xv. tpó5'tov pèv ycp à ortw J.ic'cuv Époto LE 
Et 01. (Yl)po. &OV(X'tO't Etat, (1)Ct'tllV ÓV 1tEt't(X, €t dt tCYtá e 

pevoI. iccxXa'tctv &iva ô'tEpoI. €toiv 'tó3v 	s 	'tcqivwv ita- 
Xa'ttv ia't ab'cot aU'tó3v, 'citEt&±v uOoxtv, f itpïv paOEiv, 

dcuiv ôv. 'tai3'ta & toí3 bioXo'yfav'toç e'ti 6v oot pw- 
'toiç ab'toiç 'tE1q1rp'totç 'to1'totç &éycw dç io'tck 'tv 

'EL1V bíioXoy'tav i1 opa 'tv 'toç. yà & ocqioí o' 
ev'taíOo btoXoyó3 'to'iç va'toç 'tapoç €ivat, 'toç 
LV't01. %l)0)Ç 8'k)Vat0Ç Oi) ydcp 'tatrtàV EiVat )Vc4L'tV 'CC 351 

içai. 'tav, XX± 'tà p.èv c&i. cicà c1cta'tfflnç y'tyvcOcxt, 'tiv 

Kat MUO pcv'tcxç 'te &L t.Utà Ooi, '1.c(v & Yità-
fríxewç Kat e'b'tpo'uxç 'có3v coiá'twv. o{rco & KàKEi Oib  
'taicàv CiVaI Ocpaoç 'te K&L xvpe'tcxV (XY'tE 	0'tVEl. 'toÇ 
J1V cVp&L0l)Ç Oappa?ooç eivcu, p,1 RV'tot t01Ç ye Ocxppa- 
Xouç vptooç icv'taç Ocpaoç j..tèv ykp 	'tvrç 
'1.VEWLt vOpcôiiotç ai. ucà 	'cc K&L YIEà UxVtaç, (OG- 

lccp f Vajuç, xVpc'l.a &YJtà frbccwç Ka. ci)'tpo(Xç ,twV 

IR)XV 4'yve'tat. 

xxxv. 
A&yctç & 'ttvaç, i1v,  d3 flpw'tcryópa, 'tó3v àvOpcóncov 
c íjv, 'toç &icaicó5ç; : Ecpri. Ap' o'v &icei ooi 
avOpwicoç av EU 11V, Et Vt(OiEV0Ç 'tE K0à 081)V041.EVOÇ q)fl; 
Oic é4ij. Ti. '€t &wç 3toiç 'càv 3'tov 'ccXco'ct1- 
CYEtEV, O'Ul( E'U av 001. &KOt O'U'tCOÇ í3EÍ3twKEVat E.ioty 
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(P) Não de modo bom, disse ele, tu relembras Sócrates, o que eu 
dizia e te respondia. Eu, perguntado por ti se os corajosos são 
audazes, concordei; E se os audazes são corajosos não fui perguntado; 
pois se tu me tivesses perguntado isso eu teria respondido que nem todos; 
e que os corajosos não são audazes e quanto ao meu acordo, em parte 	d 

alguma demonstraste que eu concordei não corretamente. 
Depois afirmas que os que sabem, eles mesmos 
são mais audazes do que eles mesmos e do que outros que não sabem, 
e nisso tu pensas ser a sabedoria e a coragem a mesma coisa; 
e desse modo indo além tu pensarias que também 
a força seria sabedoria. Pois primeiramente, se seguindo assim tu 
me perguntasses se os fortes são capazes, eu diria que sim; a seguir se os e 

que sabem lutar são mais capazes do que os que não sabem 
lutar e eles mais capazes do que eles mesmos, quando aprendem 
do que antes de aprender, eu diria sim. E essas coisas eu tendo concordado, 
sena possível dizer a ti, usando desses mesmos argumentos, 
que, segundo o meu acordo, a sabedoria é força. E eu em nenhum 
momento nem mesmo aí concordo serem os capazes, fortes, 
contudo os fortes são capazes; pois capacidade e força 	 351 

não são o mesmo, mas por um lado, isto vem a ser também do saber, 
da capacidade, e da loucura e da ânimo por outro da força, da natureza 
e da boa nutrição dos corpos. E assim também lá 
não são audácia e coragem o mesmo, de modo que acontece 
serem os corajosos audazes, não entretanto pelo menos 
os audazes, todos corajosos, pois a audácia nos homens nasce 
também a partir da arte e do ânimo e também da loucura, 	 b 

como da capacidade; e coragem nasce da natureza e da boa 
nutrição das almas. 

xxxv- 

(S) E tu dizes, Protágoras, que alguns dos homens vivem bem e estes 
mal? disse eu (P) Sim. (S) Pois bem, então um homem te parece viver 
bem se vivesse afligindo-se e sentindo dores? (P) Não, disse ele. (S) E se 
alguém chegasse ao termo da vida tendo passado a vida com prazer, não 
te parece assim teria vivido bem? (P) Por mim, sim, disse ele. (S) Pois 
bem, viver uma vida com prazer é bom e uma vida desagradável é ruim? 
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Tà v pa 6wç ijv q'aOóv, 'tà 8 ,  T&iç KcXKóv; 

Euicep 'toiç icXoiç y', 	iónvoç. Tí 8íl, d3 
Hpunayópa; ir ic&t a, éoanEP dt icoXXo't, f&a à't'ta Ka- 

Xeiç xxx1(dc iccxï vap 	yaO; 'ey yp X&yw, KaO' b fiõécc 

ecttv, apa KOVUá 'rJOlYEO O'DK ayaOa, ti F-Í Ti at c'twv aito- 

ce'tai. âXXo; K0à cxi3Oiç ciÁ3 'tck vtapà óctwç ofrtwç 

oi. KaO' baov àvtapá, Kalcá; O oei&, d3 ICÓKPOCTEÇ, 

&it?Áç o{cw, cbç G) pOYtÇ, 	10't 	OKp1'tOV o- 

'EW, (OÇ 'tcx T&a 'tE àya0à 'E(YWLV ((1tv'ta 1C(fl 't 	vap 

KaKdC XX poi. &ici o1 jtóvov itpàç 'tv ví3v icóipirnv' 

'qwt 	&La'tepOV eivcci. 1tOKp'tVaaOcU, XXdi i&t irpàç 

icávixx 'tàv óX?ov 3ov 'tàv 'etóv, &tt &. T. 'ii&wv 

OblC EaUV yaOc, éaTt ' af K&L á. 't63v ?xvtapó5v o11 m 
1çaKc, cia ' á. 'ttv, iaï 'tpvtov á. 018F,-'tepa, o{ïtc içaia 

o''t á.yaOá..' H&a & KaXe ç, fjv 8 ' 	o1 't(X,  i&víjç 

i ,totoiv'ta &v1v; Hávu y' 	Toi3'to 	 e 

'to'vov ?yw, iça9' baov ii&,c cy't'v, e't o'bic á.ycxOá, 'tiv f&- 
viv aiïtiv 'epw'tcv E,t 	á.yaOóv 'e'cw. ' Çc1EEp c 

X&yetç, 	cato'te, COkôipa'teç, cyKoltdLeOa a't'tó, 
ct 'edv pèv lcpàç óyov &Kfi e5ivcu 'tà cYKLJ..4Ja KIXÏ 't 

cvb'tà 4xx'wii'tcu.  i- 	'te ic&t ?xya9óv, 	ywpriaóieOa 
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(P) Se exatamente pelo menos com coisas belas, disse ele, vivesse 
com prazer. (S) E então, Protágoras? (S) Também tu, como a maioria, 
chamas más algumas coisas agradáveis e as desagradáveis boas? 
(S) Pois eu digo, segundo o que são coisas agradáveis, segundo isso, então, 
elas não são coisas boas, a menos que resulte algo outro delas? (S) E de 
novo por seu lado as desagradáveis igualmente assim não 
segundo o quanto desagradáveis, más? (P) Não sei, Sócrates, 
disse ele, de modo simples assim, como tu perguntas, se é que deve ser d 

respondida para mim, que todas as coisas agradáveis são boas e as 
coisas desagradáveis, más; mas me parece não só para mim ser mais seguro 
responder a resposta de agora, mas também em relação a toda 
minha vida restante; que há por um lado as que das agradáveis não são boas 
e por outro, por sua vez, também as que das desagradáveis não são más, e 
existe as que são e em terceiro, as que são nenhuma das duas, nem más 
nem boas. (S) E tu chamas agradáveis, disse eu, não as que participam 	e 

do prazer ou ocasionam prazer? (P) Completamente, disse ele. (S) Isso, 
na verdade eu digo, em relação a quanto são agradáveis, se não são boas, 
perguntando ao próprio agradável se não é bom. (P) Como tu dizes, 
disse ele, cada vez, Sócrates, examinemo-la, e concordaremos se o exame 
parecer ser em relação a palavra e aparecerem ser o mesmo, o agradável e 
o bom; e se não, então, já discutiremos. (S) Qual dos dois, então, 
disse eu, tu queres conduzir o exame? (S)Ou conduzo eu? (P) E justo, disse 
ele, tu conduzires, pois tu também diriges o discurso. (S) Pois bem então, 
disse eu, mais ou menos deste modo se tornaria evidente para nós! 	352 

Como se alguém examinando um homem pelo aspecto ou em relação 
a saúde ou em relação a alguma outra coisa do corpo, tendo visto o rosto 
e a extremidade das mãos dissesse: (S) vai, tendo revelado a mim, 
mostra tanto o peito quanto o dorso a fim de que eu faça um 
exame mais seguro, e eu pretendo algo desse tipo em relação ao exame. 
Tendo contemplado que assim tu tens em relação ao bom e ao 
agradável, como dizes, eu preciso dizer algo desse tipo, (S) vai, 
Protágoras, revela a mim também isto do raciocínio, 	 b 

como tu és em relação à ciência? (S) Qual dos dois, também isso te parece, 
como a muitos homens ou de outra maneira? 
(S) Para muitos a respeito da ciência parece ser algo desse tipo, não forte, 
nem hegemônico, nem de comando, nem pensam sobre sendo 
desse mesmo tipo, mas estando a ciência muitas vezes no homem, 
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não é a ciência que o comanda, mas outra coisa: uma vez o coração, ora 
o prazer, ora a aflição, e algumas vezes o amor e muitas vezes o medo; 
pensando não artisticamente a respeito da 
ciência, como a respeito de um escravo, é arrastada por todas 
as outras. (S) E portanto também a ti parece ser a ciência algo belo 
e é capaz de comandar o homem, e se exatamente alguém conheça 
as coisas boas e más, por nada será dominado a ponto de fazer algumas 
outras coisas do que a ciência mandar, mas ser suficiente 
para socorrer o ato da mente no homem? 

(P) E parece, disse ele, como tu dizes, Sócrates, e 
ao mesmo tempo, se para algum outro, é ignominioso dizer para mim d 

também que não de todas as coisas dos homens, a ciência 
e a sabedoria são as coisas mais poderosas. Perfeitamente, disse eu, 
(S) tu que dizes e é verdade. Sabes então que a maioria dos homens 
não acreditam em mim e em ti, mas dizem que muitos conhecendo, 
não querem fazer o melhor, sendo-lhes possível, mas fazem outras 
coisas; e a quantos eu perguntei o que é por acaso a causa disso, sendo 
dominados pelo prazer ou pelo sofrimento dizem eles das que agora 	e 

dizia eu, os que fazem essas coisas as fazem dominados por alguma dessas. 
(P) Pois eu penso, Sócrates, disse ele, 
(P) muitas e outras coisas os homens não dizem de modo reto. 
(S) Vai então intenta comigo convencer os homens e ensinar 
o que é essa afecção, que dizem (S) "serem dominados pelos prazeres 
e por essas coisas não fazer o melhor, uma vez que pelo menos os 	353 

conheçam". Pois talvez nós dizendo por acaso que (P) "não dizeis de 
modo correto, homens, mas estais mentindo", eles nos perguntariam: 
"Oh Protágoras e Sócrates, se não é essa a afecção 
ser dominado pelo prazer, mas o que é então e o que 
vós dizeis ser? Dizei- nos". (P) E, por que, Sócrates, é preciso nós 
examinarmos a opinião da multidão dos homens, os que, 
o que obtém por acaso algo, dizem isso? (S) Penso, disse eu, ser isso 
algo para nós em vista de descobrirmos a respeito da coragem em 
vista das outras partes da virtude como por acaso é. Se, então a ti 
parece bem permanecer nas coisas que há pouco para nós pareciam bem, 
conduz do modo que eu penso vir a ser manifesto como o mais belo, 
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acompanha-me; e se não queres, se é do teu agrado, eu concedo. (P) Tu 
dizes retamente; e continua como começaste. 

xxxv'. 

(S) Portanto, de novo, disse eu, se eles nos perguntassem, então que vós 
dizeis ser isso, que dizíamos "ser dominados pelos prazeres?". 
(S) Eu, por mim, responderia a eles desta maneira: escutai, pois 
tentaremos vos explicar, eu e Protágoras. Pois algo outro, homens, vós 
dizeis vir a ser isso, tal como sendo dominado 
muitas vezes pelos alimentos e bebidas e afrodisíacos 
por serem agradáveis, sabendo que são más e mesmo assim 
eles as fazem? eles diriam. Então nós lhes 
perguntaríamos eu e tu de novo: (S) E de algum modo dizeis 
que elas são más? (S) Será porque oferecem esse prazer 	 d 

imediato e é agradável cada uma delas ou porque para o tempo posterior 
elas fazem também sofrimentos e doenças e preparam muitas outras coisas 
desses tipos? (5) Ou será que se preparam em relação a nada em algo 
desses para o posterior, fazem somente alegrar-se, e contudo seriam coisas 
más porque tendo aprendido fazem alegrar-se também de qualquer modo? 
(S) Pois bem, Protágoras, nós pensamos que responderiam ou 
que elas são coisas más, não segundo a atividade do próprio prazer 
imediato, mas pelas conseqüências faturas, doenças e outras 
coisas mais? (P) Penso eu, disse Protágoras, que a maioria responderia 
essas coisas. Então trazendo doenças traz dor e trazendo pobreza traz dor? 
(S) Eles concordariam, como eu penso. Protágoras concordou. (S) Então 
aparece a vós, Homens, como eu e Protágoras dizemos que essas coisas 
por nada outro são más, senão porque resultam em dores e privam de 
outros prazeres? Concordariam? Ambos fomos da mesma opinião. 	354 

Então se nós perguntássemos a eles de novo o contrário: (S) Homens, 
Quando vós dizeis por seu lado serem coisas boas coisas penosas, pois 
bem, então dizeis não as coisas desta qualidade, tal como fazer exercícios 
corporais, as expedições militares e os tratamentos feitos por médicos 
com cáusticos e cirurgias e drogas e curas pela fome que essas coisas 
são boas mas desagradáveis? Eles diriam? (P) Pareceu também. 
(S) Então será segundo isto que vós as chamais boas, por que 	 b 

imediatamente oferecem dores extremas e sofrimentos 
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ou por que no futuro elas tornam-se saúde, 
boa constituição dos corpos, preservação das cidades, 
domínio sobre os outros e riquezas? "Eles diriam", como eu penso. 
(P) Pareceu também. (S) E essas coisas são boas por algo outro 
que por resultarem em prazeres e nos livram e desviam de sofrimentos? 
(S) Ou vós tendes a dizer outro fim para o que tendo visado, vós 
as chamais coisas boas, senão prazeres e sofrimentos? "Não, eles 
diriam", conforme eu penso. (P) Nem a mim parece, disse Protágoras. 
(S) Então vós perseguis o prazer como sendo um bem, e do 
sofrimento vós fugis como coisa má? (P) Pareceu-lhe também. 
(S) Pois bem, isso vós julgais ser coisa má, o sofrimento e a coisa boa, o 
prazer, já que também o próprio alegrar-se naquele momento vós dizeis ser 
coisa má, quando por acaso ela priva de maiores prazeres do que quantas 
ele mesmo tem, ou prepara maiores sofrimentos do que prazeres nele 
mesmo. Pois se é por outro motivo que vós chamais coisa má o próprio d 

alegrar-se, e tendo visado para outro fim, estaríeis em situação 
de nos dizer; mas não estareis. (P) Nem a mim parecem, disse Protágoras. 
(S) Então de novo, também em algo outro é o mesmo modo, a respeito 
do próprio sofrer? (S) Então vós chamais coisa boa o próprio sofrer naquele 
momento quando ou afasta sofrimentos maiores do que os existentes nele 
mesmo, ou prepara prazeres maiores do que sofrimentos? (S) Já que se 
para outro fim vós visais quando chamais coisa boa o próprio sofrer, do que 
para o que eu digo, estais em situação de me dizer; mas não estareis. (P) E e 

verdade o que tu dizes, disse Protágoras. Na verdade, disse eu, (S) se vós 
me perguntásseis de novo, Homens, então, por 
causa do que, falas tu muito a respeito disso e de muitas 
maneiras? (S) Perdoai-me, diria eu. (S) Pois primeiro não 
é fácil demonstrar o que é por acaso isso, o que vós 
chamais "ser dominado pelos prazeres"; depois, nisso estão todas 
as demonstrações. Mas ainda agora também é permitido colocar de 
novo se de algum modo vós estais em situação de dizer que o bem 	355 

é algo outro que o prazer, ou o mal algo outro que o sofrimento; ou 
basta para vós viver completamente a vida sem sofrimento? E se 
basta e vós não estais em situação de nada outro estar a dizer que o bem e o 
mal, senão o que finaliza nessas coisas, ouvi o que vem a seguir. (S) Pois 
eu vos digo que, isso sendo assim, o discurso vem a ser risível quando vós 
dizeis que muitas vezes um homem reconhecendo que as coisas más são 
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más, não o obstante as pratica, podendo deixar de praticar, 
"pelos prazeres arrastado e aturdido" e por outra parte vós então, 
dizeis que o homem, reconhecendo as coisas boas, não quer praticá-las por 
causa dos prazeres imediatos, dominado por eles. 

XXXVII. 

(S) E que essas coisas são risíveis, será completamente evidente se 
não empregarmos muitos nomes, portanto: "agradável" 
e "desagradável" e "bom" e "mau", mas se ao contrário, uma 
vez que essas coisas manifestaram apenas duas coisas, também as 
designarmos apenas com dois nomes: primeiro, "bom e mau" e depois, 
por outro lado, "agradável e desagradável". Tendo posto assim, digamos 
que o homem conhecendo as coisas más em que são más, 
não obstante as faz. Se então alguém nos perguntar, "por quê"? "vencido", 
diremos; "Por quem?" ele nos perguntará, e para nós 
não é mais possível dizer "pelo prazer"; pois outro nome, a "coisa boa", 
tomou o lugar do "prazer"; àquele respondamos e digamos 
que "vencido"--- "Por quem?" dirá; "pela coisa boa", "por Zeus!" diremos. 
Se, então, por acaso, o que nos pergunta sendo um insolente, rirá e 
dirá: Vós dizeis coisas risível se alguém faz coisas más, sabendo que são d 

coisas más, não sendo preciso ele fazê-las, vencido pelas coisas boas! Pois 
bem, dirá, entre vós, as coisas boas não sendo coisas dignas merecem 
vencer as coisas más ou dignas? Diremos é evidente que sim, respondendo 
que não são dignas. Pois não teria cometido uma falta quem 
dizemos "ser dominado pelos prazeres". (5) E segundo o que, então, dirá 
talvez, as coisas boas são indignas das coisas más ou as coisas más das 
boas? Ou segundo algo outro do que quando umas são maiores e outras são 
menores? Ou são mais numerosas e o outras são menos? Não estaremos 
em situação de dizer outra coisa do que isso. Então é evidente, dirá ele, 
que " o ser dominado", vós dizeis isso: em vez de coisas boas menores 
tomar coisas más maiores. Então, essas coisas são assim. Então retomemos 
de novo os nomes "agradável" e "desagradável" sobre essas mesmas coisas 
e digamos que um homem faz o que naquele tempo chamávamos 
"as coisas más", e agora chamemos "as coisas desagradáveis", 
sabendo que são desagradáveis, vencido pelas agradáveis, é evidente que 
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não sendo dignas de vencer. E que outra desproporção de valor existe 	356 

para o prazer em relação à dor, senão o excesso e a carência de umas das 
outras? E essas coisas são maiores e menores vindo a ser umas, mais 
numerosas do que as outras e menos numerosas e mais ou menos. Pois 
se alguém dissesse que: "Sócrates, mas difere muito o agradável 
do tanto agradável de momento quanto do doloroso posterior, 
acaso por alguma outra coisa", diria eu por mim, senão por 
prazer e dor? Pois não é por qualquer outra coisa, senão como 
um homem bom pesar, tendo posto as coisas agradáveis de 
um lado, tendo posto as coisas dolorosas de outro, tendo 
posto na balança o imediato e o de mais tarde, dize quais delas são mais b 

numerosas. Pois também se pesares coisas agradáveis em relação a coisas 
agradáveis, deve-se tomar sempre as maiores e as mais numerosas, e se, 
as dolorosas em relação a dolorosas, deve-se tomar as menos numerosas e 
menores; e se agradáveis em relação a dolorosas, se as desagradáveis forem 
superadas pelas agradáveis e se as imediatas pelas de mais tarde e se as de 
mais tarde pelas imediatas, deve-se praticar esse o ato em que por acaso 
essas coisas estejam. e se as agradáveis pelas desagradáveis, não é para se 
agir; Homens, acaso não são de outra maneira essas coisas? Diria eu. Sei 
que eles não estariam em situação de dizer de outro modo. Pareceu também 
àquele. Quando isso é assim, respondei para mim 
isto, direi: Para vós aparecem à vista as mesmas grandezas, 
de perto maiores, e de longe menores? ou não? "Dirão sim". E da 
mesma forma não são as espessuras e as quantidades? E as vozes 
iguais de perto são mais fortes, e de longe são mais fracas? "Diriam eles". 
Se então nisso estivesse para nós o estar bem, tanto no agir como no 
tomar por um lado as maiores grandezas e por outro lado evitar as coisas d 

pequenas e não agir, que salvação da vida apareceria para nós? 
Pois bem, a arte de medir ou a capacidade do que aparece? 
A mesma nos faria vagar e faria muitas vezes pegar umas depois 
das outras, as mesmas coisas para cima e para baixo e se arrepender 
também tanto com nossas ações quanto com as escolhas do grande e do 
pequeno; e a arte de medir, por um lado, teria feito sem valor esse 
objeto que aparece e, por outro, tendo evidenciado o verdadeiro teria 	e 

feito a alma ter tranqüilidade permanecendo sobre o verdadeiro e teria 
salvo a vida? Portanto, concordariam os homens em relação 
a essas coisas que nos salva a arte de medir ou outra? (P) A arte de medir, 

152 



aV'EacYJ.Ia, 811xw,XYWY0C & 'C X'Oç O1)%V V JtOflYEV 	e 

EtV 'CIV lJl)'TV VOUOt(V JtÏ 't) &'Oct K&L YOXYCV âV 

'tàv í3tov; p'  v b.ioXoyoicv dt (X, vopconot 7cpo, ç 'ta'ca 
tj..uç 'tv .te'Cpi'1'tt1c1v c$Çcw iv 'tvv, f X?rv; Tiv 
ie'tpe'taic#v, (LOXóyCL T't ' E'l. E) 'ti] 'COO ltcpwtOD KCÚ 

p'tou dtpÈGF-t tiv fjv ij Gw't1pa 'Coí j3ou, biró'tc 'tà 'rXLov 
bpOó3ç ê8Et XOca icn bitó'te 'tï Xc't'tov, f &otà itpàç 
ao'tà f 'tÔ 'tepoV ltpàç 'tÔ Cupov, E"L'C' y'y)ç CL'tE  ICÓppW 
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4coornv. H'ti,ç j.iev 'toi.vuv 'texvr iat EntavIgTI e0'tw 
a{'ti, taaí9i.ç 	íóiteOa ô'tt & e'tin 	'toaoí- 
'tov apKei icpàç 'tii xitó&irtv, fiv  tè &i ixxï Hpw'tcx-
yópav wto&i.cn ItCpt dV fipecyO'  iïç. 
HpecOe &, Ei. tejivccøe, i]VU(X i].tEtÇ cúXi]?OtÇ (OJ.tO?O-
YOWEV 1ttcY'tíf.UÇ UèV e'ivai. KpEVC'COV, XX± 'toi3'to cï 
Kpa'te'iv, bitoo v 'evf, aï f&vfiç K&L 't6v XXwv itv'twv 
4LCi.Ç & 	X'tC 't1V i160viv 1COXXcKi.Ç ipa'ceiv K&L 'coí 
et&'coç vOpicoo, 1tci.81,  & iitiv o 	óioXoyoitev, te'tk 
'toi'to fpeaOe iuç ci Hpw'tayópa 'te xa. (í)Kp(X'teç, €i. 
tr cau tOí')'tO co,' nâNga ii&v'íjç ii'ttacOcxt,  XXck 'ú. 1tO't' 
ecy'tt x&t 'ti. iiieiç cd'có xx'te cvat; 	ii,uiv. €i. tèv 
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concordou. E o que, se estivesse para nós a preservação da vida na escolha 
no par ou ímpar, quando fosse preciso escolher corretamente o mais 
numeroso e quando o menos, ou o mesmo em relação consigo mesmo 
ou o outro em relação ao outro, quer estivesse distante, quer estivesse 
próximo, o que salvaria a vida para nós? Portanto não seria a ciência? 
E, portanto, não seria alguma de medir, já que de excesso 	 357 

e carência é a arte? E uma vez que do ímpar e do par, 
que outra senão a aritmética? Os homens concordariam 
conosco ou não? (P) Também a Protágoras pareceu 
que concordariam. (S) Oxalá fosse, homens. E uma vez que 
apareceu sendo a preservação da vida para nós a correta escolha 
do prazer e da dor, e do mais e menos numeroso e 
do maior e do menor e do mais distante e do mais 	 b 

próximo, portanto primeiramente, aparece não como uma arte de medir, 
sendo um exame de excesso, de carência e de igualdade entre uma e outra? 
Mas com necessidade. E já que é de medir, pela necessidade certamente é 
arte e ciência. Concordarão. Que arte e ciência é esta na verdade, mais 
tarde examinaremos; e que é ciência, é bastante suficiente 
para a demonstração que eu e Protágoras 
precisamos fazer sobre o que vós nos perguntais. 
E vós perguntáveis se estais lembrados, quando concordávamos nós uns 
com os outros, nada ser superior,  à ciência, mas ela 
dominar sempre isso, onde se encontre, tanto o prazer como tudo 
o mais; E vós dizíeis dominar muitas vezes o prazer 
também o homem que sabe, e uma vez que não concordávamos convosco, 
depois disso vós perguntáveis para nós; Protágoras e Sócrates, 
se não é essa a afecção "ser dominado pelo prazer, 
mas o que é por acaso e o que vós dizeis ser ela? dizei-nos. Se então 
naquele tempo direto nós tivéssemos dito para vós que era ignorância, 
vós zombaríeis de nós. (5) E agora talvez vós zombais de nós, 
zombareis de vós mesmos. Pois, também, vós ficastes de 
acordo que os que erram, erram por carência de ciência em torno da 
escolha dos prazeres e das dores; e essas coisas são boas e más; e não 
somente de ciência, mas, também um pouco mais para frente, ainda 
ficastes de acordo que é de medir; e a ação errada sem ciência, sabeis 
vós mesmos de algum modo também, que é feita por ignorância. De 	e 

modo que é isso: "ser dominado pelos prazeres", a maior ignorância; 
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de que este Protágoras diz ser curador e Pródico e Hípias; 
e vós por pensardes ser algo outro do que ignorância, nem ides 
vós mesmos, nem mandais vossos filhos para junto 
dos mestres, estes sofistas, como não sendo ensinável, 
mas, preocupados com o dinheiro e não lhos dando, vós agis 
de modo mau tanto na vida particular quanto na pública. 

xxxv". 

(S)Essas coisas nós teríamos respondido à multidão; e a 	 358 

vós Hípias e Pródico com Protágoras eu pergunto ---- seja pois a discussão 
comum para vós--- (S) será que eu pareço para vós dizer 
coisas verdadeiras ou a falsas. Todos acharam serem singularmente 
verdadeiras as coisas ditas. (S) Então, concordais, disse eu, 
ser o agradável bom e o desagradável mau. E a este Pródico estou 
suplicando a distinção dos nomes. (S) Pois quer tu digas agradável quer 
prazenteiro quer desejado quer de qualquer lugar e de qualquer modo 
apraze o que nominas esse tipo de coisas, excelente Pródico, 	b 

responde-me isso em relação ao que eu quero. Então, rindo, 
(PR) Pródico concordou junto e os demais. (S) E o que é esta tal coisa, 
Homens, disse eu? (S) Então não são belas todas as ações sobre isso, 
sobre o viver sem dor e com prazer ? (S) E a obra bela é boa e útil? 
Pareceu-lhes também (S) Se então, disse eu, o agradável é bom, ninguém 
nem sabendo, nem pensando outras coisas serem melhores do que as que 
faz, e a seguir faz essas coisas possíveis, sendo possível as melhores; nem 
é outra coisa que ignorância as inferiores, nem é sabedoria outra coisa que 
as superiores. Pareceu a todos. 
(S) E em relação a que mais, então vós chamais ignorância 
este tipo de coisa, ter opinião falsa e estar enganado 
sobre coisas de muito valor? E isso a todos pareceu também. (S) Então 
outra coisa, disse eu, pelo menos, sobre que ninguém vai de bom grado 
as coisas más, nem sobre o que julga ser mau, nem é isso como parece, 	d 

na natureza do homem, querer ir sobre as que julga serem más 
em vez das boas; quando se é forçado a escolher entre dois males, 
ninguém escolherá o maior sendo possível o menor. Para nós todos 
todas essás coisas pareceram bem. (S) Então o quê? disse eu, vós chamais 
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temor ou medo é algo, então, que também eu chamo? A ti 
digo, Pródico. Digo isso como uma expectativa de coisa má, e vós chamais 
ora medo ora temor. Protágoras e Hípias foram de opinião 
ser isso temor ou medo, mas para Pródico 
é temor e não medo. (S) Mas em relação a nada difere, Pródico, disse eu; 
mas isto: (S) Se são verdadeiras as coisas precedentes, então algum 
dos homens quererá ir sobre essas coisas que teme, sendo possível sobre 
as que não teme? (S) Não é impossível pelo que foi concordado? Pois as 
que ele teme, foi concordado que são coisas más; e as que julga coisas 
más, ele julga que ninguém nem vai sobre essas coisas nem as toma de bom 
grado. Para todos essas coisas também pareceram bem. 	 359 

XXXIX. 

(S) Isso posto assim, disse eu, Pródico e Hípias, que Protágoras 
defenda para nós, como está correto o que em primeiro lugar 
respondeu, não o primeiro de tudo que disse; pois naquele 
momento sendo cinco as partes da virtude nenhuma ele 
dizia ser uma qual a outra, e ter cada uma capacidade 
própria dela; mas não digo essas coisas, mas o que ele disse depois. 
Pois posteriormente dizia as quatro serem de modo convenientemente 
próximas umas com as outras, e uma parte completamente diferente das b 

outras, a coragem, e que eu reconhecerei por meio desta prova, disse eu. 
(P) Pois encontrarás, Sócrates, homens sendo mais impiedosos, e muito 
injustos e muito desenfreados, muito ignorantes, mas corajosos; com isto 
reconhecerás que difere muito a coragem das outras partes da virtude. 
E eu então diretamente me espantei completamente com a resposta, 
e mais ainda depois que examinei essas coisas convosco. E então eu 
perguntei a esse, (S) se diria ousados os corajosos; e ele me respondeu, (P) 
que, também, pelo menos, os que vão em frente. Estás lembrado, disse eu, 
(S) Protágoras, que respondeste essas coisas? (P) Concordou. (S) Vai, 
disse eu, (S) diga-nos, sobre o que dizes ser os corajosos que vão em 
frente? (5) Será que sobre exatamente os covardes? (P) Não, 
disse ele. (S) Então, sobre outras coisas. (P) Sim, disse ele. (S) Qual 
das duas, por um lado, os covardes vão sobre as coisas que inspiram 
confiança, e por outro lado, os corajosos sobre as arriscadas? (P) E dito 
assim, Sócrates, pelos homens. (S) Tu dizes verdade, disse eu; mas não 
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pergunto isso, (S) mas que tu digas sobre os que vão em frente, os corajosos? d 

(S) Pois bem, sobre as arriscadas, julgando ser arriscadas, ou sobre 
as não arriscadas? (P) Mas, pelo menos isso, disse 
ele, naqueles argumentos que tu dizias foi demonstrado 
há pouco que é impossível. (S) Também quanto a isso, disse eu, tu dizes 
coisa verdadeira; de maneira que, se isso foi demonstrado de maneira 
correta ninguém vai sobre as coisas que julga serem arriscadas, depois que 
"deixar-se vencer" que foi reconhecido sendo ignorância. (P) Concordou. 
(S) Mas sobre as coisas que pelo menos todos confiam por sua vez vão 
tanto os covardes como os corajosos. (P) Mas então, Sócrates, disse ele, 
pelo menos são totalmente contrárias as coisas que vão os covardes e os 
corajosos. Uns querem ir imediatamente para a guerra e outros não querem. 
De duas uma, disse eu, (S) ir sendo belo ou feio? 
(P) Belo, disse ele. (S) Então se exatamente belo também é bom, 
concordamos nisso antes; Pois concordamos serem as belas ações todas 
boas. (P) Tu dizes coisas verdadeiras e sempre assim parece pelo menos a 
mim. (S) Pelo menos de modo correto, disse eu. (S) Mas qual dos dois 
tu dizes, não querer ir para guerra, sendo belo e bom? (P) Os covardes, 
disse ele. (S) Então, disse eu, (S) se exatamente belo e 	 360 

bom também agradável? (P) Em todo caso foi concordado, disse ele. 
(S) Será então que porque sabem os covardes não querem ir 
para o mais belo e melhor e mais agradável? (P) Mas se admitirmos 
também isso, disse ele, (P) destruiremos o admitido anteriormente. 
(S) E o que é o corajoso? (S) Não vai sobre o mais belo e o melhor 
e o mais agradável? (P) E necessidade, concordar, disse. (S) Então, em 
resumo, não é certo que os corajosos não temem temores ignominiosos, b 

quando temem, nem jamais confiam confianças ignominiosas? (P) São 
coisas verdadeiras, disse ele. (5) E se não são coisas 
ignominiosas, então, não são coisas belas? (P) Concordou. 
(S) E se são coisas belas também boas? (P) Sim. 
(5) Então também os covardes e os ousados e os loucos contrariamente 
temem temores ignominiosos e ousam ousadias ignominiosas? 
(P) Concordou. (S) E ousam as coisas ignominiosas e más através de algo 
outro que desconhecimento e ignorância. (P) Assim é, disse ele. (5) Então o 
quê? Isso por (5) que os covardes são covardes, chamas covardia 
ou coragem? (P) Eu por mim, covardia, disse ele. (S) E não se 
manifestaram sendo covardes pela ignorância das coisas arriscadas? 
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(P) Completamente, disse ele. (S) Por essa ignorância então são covardes? 
(P) Concordou. (S) E por que são covardes, de tua parte é acordado ser 
covardia? (P) Disse também. (S) Então a ignorância das coisas arriscadas e 
das não arriscadas? (P) Baixou a cabeça. (S) Mas então, disse eu, 
coragem é o contrário de covardia, (P) Disse sim. (S) Então a sabedoria d 

das coisas arriscadas e não arriscadas é o contrário à ignorância dessas? 
(P) E também aqui baixou a cabeça. (S) E a ignorância dessas é covardia? 
(P) Com muita dificuldade aqui baixou a cabeça. (S) Portanto a sabedoria 
das coisas arriscadas e das não arriscadas é coragem, sendo contrária 
à ignorância dessas? (P) E lá não quis mais baixar a cabeça e ficou 
quieto. (S) E eu disse: Então, Protágoras, tu nem dizes, nem negas 	e 

o que pergunto? (P) Termine tu mesmo, disse ele. 
(S) Somente depois de perguntar ainda uma coisa a ti, disse eu, 
se para ti, como em primeiro lugar, ainda és de opinião que alguns 
homens são por um lado muito ignorantes e por outro muito corajosos. 
(P) Tu me pareces, Sócrates, gozar da vitória, disse ele, de ser eu o 
respondente. Então a ti eu darei este gosto e digo que pelo que foi 
admitido, parece-me ser impossível. 

XL. 

(S) Certamente pergunto todas essas coisas, disse eu, (S) não por outra 
coisa, do que querendo examinar, como são por acaso os elementos a 
respeito da virtude e o que é por acaso a própria virtude. Pois sei que 
ficando isso manifesto viria a ser muito mais claro aquilo a respeito do 361 

que eu e tu desenrolamos cada um, um longo discurso, eu por um lado 
dizendo que virtude não é (algo) ensinável, tu por outro que é ensinável. E 
me parece dos nossos discursos o desfecho nesse instante, exatamente 
como um homem acusa e zomba e, se tomasse a palavra diria: que vós sois 
pelo menos estranhos, Sócrates e também Protágoras; 
tu dizendo antes que virtude não é ensinável, agora 
tu preocupas a ti mesmo no contrário, empreendendo 
mostrar que todas as coisas são ciência tanto a justiça, 	 b 

quanto a sensatez e a coragem, que por esse modo melhor 
se manifestaria coisa ensinável a virtude; pois se a virtude fosse algo outro 
que ciência, como exatamente Protágoras tenta dizer, 
claramente não seria ensinável; e agora se pudesse haver de ser manifestada 
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itó3v, dç ç au fpcccv ot3v .tot icaï v ti ioOq bilpo-
n9ç tdXXov toi 'EiciiOwç 	pói€voç F-Yco izcn itpo- 
uOotcvoç bitèp 'tOD f3'OD 'COl) 41ÁXlYtOD icavtàç TC"XVta 
'caíta irp 	teíopm, KcXt t a 'OXotç, ólEep ica. 
ãpkç ?yov, gF-'UO'C aoi ÔC V f&ata taíTïta auv&aaKo-
itoíiiv. 

K(x'l b Hpcotcryópaç,' Eycõ 	d3 Zcôipa'cç, 
'ciccavó3 ao tiv irpoOav xaï t'?v 8t06ov 'tó3v ?óywv. içaï 
ykp o{cs 'tX?a ota KaKàç va vOpwtoç, 4OovEpóç 'te 	e 

f1Kia't' vOpdicwv, iceï ica itepï coi icpàç icoXXoç 61 
El4YflK(X, O1. (0V EV't1JyXV(0 1tO?i) taXa'ta ayata cYE, 'tCOV 
itèv 'tii?tio'twv iai. 1CV1Y iccx. X&yW ye &ia oi. 	v Ocn- 

€t 'cóv X2oy'jiwv yvoo iv6póv 	aoç. Kaï 
icepï toixtcov & aaíTOtç, b'tc'Lv oi1, 6tuv vív 6' 

	

iccxi. ht' óxUo 'ti. tpiceaOai.. 'AXX', flv 6' 'eycó, 	362 

o{'tw Ypil icoteiv, e't aot 60Kej icaïydcp toï diitep iiv 
i.evcu itaXat wpa, aXXa KaXXtçc 'tq KaXcp api.otcvoç 
itaptei.va. 
Taí?rt' EutÓV'tEç K&L c oúaav'teç a ni.tEv. 
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urna ciência no todo, como tu te esforças, Sócrates, não sendo ensinável 
será espantoso. E Protágoras, por sua vez, então, antes 
propondo ensinável agora ele parece esforçar-se no contrário, 
em ver nela quase tudo menos ciência; e assim minimamente seria 
ensinável. (S) Então eu, Protágoras, observando na direção todas essas 
coisas de cima abaixo perturbadas de modo arriscado, tenho todo o ímpeto 
que elas se tornem evidentes e desejaria, tendo exposto essas, que nós 
encontrássemos uma saída tanto sobre a virtude em relação ao que é, 
quanto de novo examinar a respeito disso se ensinável, se não ensinável; 
pois temo que aquele Epimeteu nos faça escorregar, no exame, 
enganando-nos como exatamente na partilha se descuidou 	 d 

de nós, como tu dizes. Então, agradou-me em teu mito mais 
Prometeu do que Epimeteu; eu usando isso e sendo previdente 
por minha vida inteira, ocupando-me de todas essas 
coisas, e se tu quisesses, como exatamente desde o início 
dizia, com o máximo prazer examinaria junto 
essas coisas. 

E Protágoras, disse: (P) Eu, Sócrates, louvo 
teu ímpeto e o desenvolvimento dos discursos. Pois, também, nem de 
outra maneira eu julgo ser um homem mau, também o menos invejoso dos d 

homens e porque também a respeito de ti para muitos tenho dito que, dos 
que encontro é a ti que mais admiro, e dos da mesma idade também 
completamente; e digo, pelo menos, que não me espantaria se 
tu viesses a ser um dos homens ilustres pelo saber. E também 
a respeito dessas daqui para diante, quando quiseres, nós examinaremos; 
mas agora já é tempo de voltar sobre outra coisa. (S) Mas, disse eu, 	362 

assim é preciso fazer, se a ti parece; Pois, quanto a mim também, há muito 
tempo dizia ir, mas agradando ao belo Cálias permaneci. 
(S) Tendo dito e ouvido essas coisas, partíamos. 
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