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Resumo   
 

Esta tese tem como objetivo oferecer uma interpretação da questão da memória no 

diálogo Teeteto de Platão. O enfoque específico, todavia, não trata da discussão da 

reminiscência, tema esperado quando se aborda o problema da memória na filosofia 

platônica. Minha proposta de leitura de parte de dois conceitos novos, um de caráter 

literário – a memória dramática – e outro de caráter filosófico – a memória filosófica. 

O primeiro tem como objetivo analisar o jogo entre a lembrança e esquecimento 

apresentado como recurso literário na construção do diálogo. O segundo, por sua 

vez, examina a memória como argumento explícito para a definição do tema 

principal do diálogo, o conhecimento. Por fim, apresento a tradução integral do 

diálogo Teeteto como complemento ao trabalho.  
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Abstract 
 

This thesis aims to offer an interpretation of the issue of memory in the Theaetetus 

Plato's dialogue. The specific focus, however, is not about the discussion of 

reminiscence, expected issue when addressing the problem of memory in Platonic 

philosophy. My proposal for reading parts of two new concepts, one of a literary 

nature - the dramatic memory - and another philosophical nature - the philosophical 

memory. The first aims to analyze the interplay between remembering and forgetting 

presented as literary resource in the construction of the dialogue. The second, in 

turn, examines the memory as an explicit argument for the main theme of the 

definition of dialogue, the knowledge. Finally, I present the full translation of the 

dialogue Theaetetus as a complement to work. 
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INTRODUÇÃO 
 

 
 
O Teeteto sob a luz da memória dramática 
 

 
O Teeteto não trata da memória. Esta afirmação, embora contradiga o título 

deste trabalho, tem algum fundamento. Quando se aborda a questão da memória 

em Platão se constata, por um lado, que há um número relativamente restrito de 

obras consagradas à questão e, por outro lado, que há uma gama muito grande de 

perspectivas nas quais ela é abordada. No entanto, parece que existem alguns 

fatores que tornam o estudo da memória em Platão uma tarefa particularmente difícil 

e que determina esta diversidade de abordagens. O estudo da memória na filosofia 

platônica é tradicionalmente considerado como profundamente ligado à teoria da 

anamnese, ou à ascese deste conceito num plano inteligível. Além desta teoria, 

existem tentativas de dar conta de outro estatuto que pode ser atribuído à memória 

em particular, num plano sensível. Por este viés, entre o inteligível e o sensível, os 

textos platônicos que abordam a memória colocam a questão de um modo diferente, 

por serem necessariamente heterogêneos em seu sujeito (a descoberta da virtude 

no Mênon, a natureza da alma Fedro, o destino da alma no Fédon, a investigação 

sobre o prazer no Filebo e a tentativa de definir conhecimento no Teeteto).  

Ademais, não existe em Platão um diálogo consagrado em sua totalidade à 

memória, não existe uma discussão acerca de sua essência, não se procura 

responder à questão “o que é a memória?” Como foi dito, se tal questão é colocada 

por Platão, ela se insere apenas em passagens inscritas em contextos que abordam 

uma questão ética, política ou metafísica precisa. Em face desta diversidade de 

textos e contextos, parece ser extremamente difícil propor uma base interpretativa 

global. Não se estranha, no entanto, que os poucos pesquisadores que estudam a 

memória nos diálogos platônicos cheguem muitas vezes à conclusão de que se 

trata, na realidade, de um ornamento literário ou uma metáfora, isto é, de recursos 

usados na argumentação de um problema maior. Por não preencher as condições 

objetivas tidas como centrais, o estatuto da memória é muitas vezes simplificado em 
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função de outros argumentos explícitos e tematizados nos diálogos, como se a 

memória estivesse aparentemente fora do campo de interesse de Platão. 

Certamente, as tentativas de elucidação da noção problemática da memória 

nos conduzem mais a novas perguntas do que a respostas. Por isso, a 

compreensão de sua função e seu estatuto nos textos de Platão parece, a meu ver, 

merecer um estudo detalhado, sobretudo o modo como a memória é abordada, 

explicita e implicitamente, em um diálogo como o Teeteto.  

Todavia, como não se pode deixar de lado a abordagem do tema maior em 

detrimento do que é aparentemente ornamental, deve-se ao menos esforçar-se para 

expor o elo existente entre o principal e o periférico, e isto prefigura o objetivo deste 

trabalho. Abordar tal elo é, neste sentido, expor as relações existentes entre 

conhecimento e memória no diálogo Teeteto de Platão. Não há aqui um esquema a 

ser seguido, senão a leitura do texto platônico. A bibliografia acerca da memória no 

Teeteto não conta com mais do que alguns poucos títulos, e estes, por sua vez, não 

resolvem e nem tão pouco esclarecem muito a questão. Resta-nos, então, apenas o 

diálogo. 

Se a pretensão aqui é abordar o diálogo sob a luz da memória dramática, é 

conveniente, de antemão, que alguns esclarecimentos sobre o conceito sejam 

colocados. Memória dramática opõe-se aqui ao que chamarei de memória filosófica. 

Por memória filosófica, compreendem-se as passagens onde a memória é tratada 

explicitamente no diálogo, quer através de recursos argumentativos, quer através de 

recursos estilísticos, como símiles ou metáforas. Tais recursos, argumentativos e 

estilísticos, dizem respeito à inclusão da memória na compreensão da definição do 

conhecimento, isto é, onde o termo e seus cognatos são citados por Platão. Se 

considerarmos a divisão tradicional do diálogo Teeteto em três partes, cada uma 

delas correspondendo às três definições propostas de conhecimento, podemos 

constatar que a memória, neste sentido filosófico, ocorre praticamente em todas 

elas, gerando ora longas discussões, ora menções mais curtas, e todas elas, no 

momento devido, serão analisadas dentro do contexto da investigação. 

Além desta memória filosófica, surge a memória dramática. Tal conceito está 

nas entrelinhas do diálogo. O Teeteto, por ser um diálogo cuja riqueza temática é 

abundante, deixa muitas vezes as suas sutilezas passarem despercebidas. Uma 
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destas sutilezas é o modo como seu autor cria e desenvolve as memórias dos seus 

participantes, articulando-as com determinadas passagens do diálogo, e a isto 

chamo memória dramática. Dramática também no sentido de conflito. Tal conflito, 

estabelecido por Platão no diálogo, se dá, a meu ver, no jogo elaborado entre a 

recordação e o esquecimento de seus interlocutores. Por mais acessória ou 

ornamental que seja esta abordagem da memória, ela dá, muitas vezes, certa leveza 

ao diálogo. Por ser abordada implicitamente, ela permite ao leitor uma espécie de 

pausa na argumentação criada por seus personagens, como se de alguma maneira 

o convidasse a fazer parte também do jogo que lida com a lembrança e o 

esquecimento, com essa memória dramática. 

Se preservar a memória de seus participantes é um dos objetivos de Platão 

no Teeteto, a linha que sigo para comentar o diálogo mostra-se pertinente. 

Pertinente não apenas porque considero o diálogo como um memorial dedicado a 

Sócrates, mas também porque a memória, enquanto recurso estilístico e, em outros 

casos, recurso dialético, configura-se também como recurso mediador de suas 

partes. Isto se dá não apenas na elaboração do prólogo, onde aparentemente isto é 

posto de maneira mais explícita, mas também em pontos específicos do diálogo, 

sobretudo nos passos onde uma argumentação é deixada de lado para que outra 

seja discutida em seu lugar, isto é, quer sua construção dramática, quer em sua 

discussão filosófica. Assim, ao aceitar a pertinência do termo memória para esta 

interpretação, faz-se necessário, não somente aqui, mas no decorrer da análise do 

diálogo, que tal termo seja qualificado de acordo com a exegese pretendida.  

Quanto à estrutura da tese, ela se divide em quatro partes. Embora estas 

partes correspondam a uma divisão tradicional do diálogo, correspondentes ao 

prólogo e às definições de conhecimento propostas por Teeteto, a leitura que 

apresento é linear, isto é, este comentário tenta abordar o texto de Platão em sua 

totalidade, ora analisando profundamente certas passagens, ora apenas indicando 

outras que mereceriam uma análise também profunda, mas que, infelizmente, 

escapam do escopo deste trabalho.  

Na primeira parte, “Memória e narrativa”, analiso o prólogo que introduz o 

diálogo principal. Nesta análise, proponho que a construção do diálogo, tal como 

Platão o apresenta, tem como base a memória dos participantes, tanto daqueles que 
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figuram apenas no prólogo, quanto daqueles que figuram no diálogo principal. Além 

das memórias dos participantes, compreendidas como um jogo de lembrança e 

esquecimento, a questão da escrita também é abordada, pois no prólogo do Teeteto 

se diz expressamente que se trata de um diálogo escrito. Assim, a relação entre 

escrita e memória também é, en passant, abordada nesta primeira parte do 

comentário ao diálogo. 

Na segunda parte, cujo título é “Aísthesis: Conhecimento, sensação e 

memória”, discute-se a relação entre os três termos indicados, isto é, a relação que 

se dá entre conhecimento, tema central do diálogo, e sensação, resposta dada por 

Teeteto ao ser questionado pela essência do primeiro termo. Evidentemente, a 

memória, termo escolhido para interpretar algumas sutilezas do diálogo, também 

será analisado, quer ele ocorra em passagens ditas dramáticas, como o encontro de 

Sócrates, Teodoro e Teeteto, quer em passagens argumentativas, como a refutação 

da tese do “homem medida” de Protágoras.  

Na terceira e quarta partes, os títulos seguem, a exemplo da parte anterior, 

as definições dadas por Teeteto. Assim, na terceira, intitulada “Dóxa: Conhecimento, 

opinião e memória”, analiso a discussão entre Sócrates e Teeteto, após este último 

afirmar que conhecimento é opinião verdadeira. Além de alguns elementos sutis de 

memória dramática, implícitos na passagem, analiso de forma mais aprofundada as 

duas passagens onde Platão aborda explicitamente a questão da memória, a saber, 

na descrição do bloco de cera e no símile do aviário, entendida aqui como memória 

filosófica.  

Enfim, na quarta parte, “Lógos: conhecimento, explicação e memória”, 

abordo a última definição de conhecimento apresentada por Teeteto, que o descreve 

como opinião verdadeira acompanhada de explicação. Além da refutação de 

Sócrates, analiso novamente alguns aspectos da chamada memória dramática nesta 

última parte do diálogo, especificamente na apresentação do chamado “sonho de 

Sócrates” e nas definições de λόγος. Por fim, apresento a tradução integral do 

diálogo1. Assim estruturada a tese, caberá então a esta análise do diálogo mostrar 

se a abordagem que trago agora à luz é frutífera ou não passa de vento.  

 

                                                   
1
 Todas as traduções deste trabalho são minhas, salvo quando indicado em nota. 
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Parte I 
 

NARRATIVA E MEMÓRIA 
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O prólogo do Teeteto e a construção de um diálogo memorável 

 
  
 

Teeteto está ferido e está sendo transportado do campo de batalha para 

Atenas. Assim Euclides nos apresenta o personagem que dá nome ao diálogo e tal 

apresentação tem ares épicos. Homero também pôs em cena o retorno de seus 

heróis à pátria após a batalha, e seus poemas eram instrumentos para que a honra 

desses heróis não fosse esquecida. Tal como para um guerreiro homérico, os feitos 

de Teeteto também não deveriam ser esquecidos. Mas as suas ações militares em 

Corinto não serão o conteúdo destas recordações. A batalha a ser lembrada, talvez 

até mais dura que a guerra, é a conversa que ele teve ainda jovem com Sócrates. 

Ao lado de Homero, Platão. Ao invés do poema, o diálogo.  

Assim como as palavras do poeta dão fama imortal ao herói, as palavras do 

filósofo preservam, via diálogo, a memória de seus dois interlocutores principais. 

Teeteto não é o único que pode encontrar a morte eminente devido as suas ações. 

Sócrates também, e o final do diálogo nos diz isto, deve se dirigir ao Pórtico dos 

Reis para tomar ciência da acusação que lhe é perpetrada. Do resultado desta 

acusação, a morte de Sócrates. O seu destino, portanto, é conhecido. Quanto ao de 

Teeteto, apenas se sabe o que Sócrates profeticamente havia contado a Euclides, 

quando afirmava que Teeteto se tornaria notável ao atingir a idade adulta. É 

impossível saber se tal profecia se concretizou, pois nada sabemos de seus feitos 

em idade adulta. De Teeteto adulto, temos apenas a imagem de seu corpo 

transladado, vítima de um mal que assolou o campo de batalha. Platão, ao justapor 

estas duas mortes no diálogo, parece lhe dar ares de epitáfio. Neste sentido, a 

dramaticidade do Teeteto traz consigo, implicitamente, a intenção de preservar estas 

duas memórias. 

A cena épica descrita acima precede o diálogo propriamente dito. O prólogo, 

como ela é chamada, possui suas especificidades. A primeira delas diz respeito a 

seus três participantes: Euclides, Térpsion e um rapaz escravo. Do primeiro, sabe-se 

que é de Megara e lá teria fundado uma escola filosófica. Por muito tempo, 

confundiu-se este Euclides com outro Euclides, o matemático de Alexandria, autor 

d’Os Elementos. Atualmente, é consenso entre os comentadores de que não se trata 
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da mesma pessoa; do segundo, Térpsion, nada se sabe além do que nos é 

mostrado no prólogo; de ambos, todavia, Platão nos diz no Fédon2 que estavam 

presentes no momento da morte de Sócrates; do rapaz escravo, apenas a menção 

de que ele será o leitor do diálogo. Estes três personagens, embora figurem na 

introdução do diálogo, não participam efetivamente da discussão principal. 

Voltemos então à curta narrativa do prólogo. Euclides nos diz que, enquanto 

acompanhava Teeteto, lembrou-se (ἀνεμνήσθην) do encontro de Sócrates com o 

jovem e da maneira profética como ele falou a respeito de Teeteto. Euclides não 

estava presente na discussão e a teria ouvido diretamente de Sócrates. O primeiro 

aspecto digno de apreço nesta passagem é a ocorrência do verbo lembrar-se 

(ἀναμιμνήσκω). A partir dela, a questão que se coloca faz referência à imagem de 

Teeteto. Seu corpo transladado pode ser considerado como o estopim para a 

lembrança de Euclides?  

Talvez encontremos a resposta em um episódio da vida de outro autor 

grego, o poeta lírico Símônides de Ceos, considerado o pai da arte da memória. 

Conta-se dele que, durante um banquete, ele teria sido chamando para fora do salão 

onde se encontravam os convivas, mas ao sair, não encontrou ninguém. Neste 

momento, o salão teria desabado e todos os convidados teriam morrido e ficado 

desfigurados. Simônides, então, teria conseguido lembrar-se do lugar onde todos os 

convidados estavam e, assim, identificá-los. 

Deste episódio, pode-se chegar à conclusão de que a memória consiste em 

também em lugares e imagens3. Tais elementos, creio, estão presentes na cena que 

descreve a primeira aparição de Teeteto no diálogo. O cenário utilizado por Platão é 

o campo de batalha de Corinto (ἐκ Κορίνθου ἀπὸ τοῦ στρατοπέδου) do qual Teeteto 

é trazido. A lembrança original de Euclides necessita, portanto, de um lugar que lhe 

ateste alguma veracidade à narração que ele está prestes a iniciar, não bastando 

                                                   
2
 Fédon, 59c: 

 
Ἐχεκράτης: ξένοι δέ τινες παρῆσαν; 
Φαίδων:ναί, Σιμμίας τέ γε ὁ Θηβαῖος καὶ Κέβης καὶ Φαιδώνδης καὶ Μεγαρόθεν Εὐκλείδης καὶ Τερψίων.  
 
Equécrates: E havia estrangeiros presentes? 
Fédon: Sim. Símias, o Tebano, Cebes e Fedondes; e também Euclides e Térpsion de Megara. 
 
3
 Yates. F.A. A arte da memória. UNICAMP, São Paulo, 2007.  

 



17 
 

  

apenas a sua recordação de Teeteto, mas também um acontecimento que a 

justifique. As imagens, por sua vez, seriam o fato de Teeteto estar acometido de 

algumas feridas (ὑπὸ τραυμάτων τινῶν) e de uma doença surgida no exército (τὸ 

γεγονὸς νόσημα ἐν τῷ στρατεύματι). Neste sentido, não basta apenas recordação de 

Euclides, mas é necessário ainda algo que marque, de alguma maneira, tal 

recordação.  

Térpsion pede então que Euclides narre estas conversas. Entretanto, a 

conversa entre Teeteto e Sócrates não pode ser reproduzida em sua totalidade por 

Euclides “de modo improvisado” (originalmente ἀπὸ στόματος, pela boca). No 

entanto, Euclides diz ter feito algumas anotações (ὑπομνήματα) de tais conversas.  

Estes hypomnémata constituem, então, o elemento mediador entre a memória de 

Sócrates e a memória de Euclides, além de ser o elemento necessário para a 

preservação da memória de ambos, preservação que se dá através da escrita.  

Além disso, Euclides expõe todo o procedimento que garante o sucesso da 

preservação e transmissão do diálogo. O método é cíclico, indo do oral ao escrito e 

vice-versa. Euclides ouve de Sócrates as conversas dele com Teeteto e as toma por 

escrito. No exercício de transcrevê-las, ele pensa essas recordações. Entretanto, a 

memória lacunar de Euclides não lhe permite que o processo de escrita seja 

acabado. Diz ele:  

 

 
ἀλλ´ ἐγραψάμην μὲν τότ´ εὐθὺς οἴκαδ´ ἐλθὼν ὑπομνήματα, ὕστερον 
δὲ κατὰ σχολὴν ἀναμιμνῃσκόμενος ἔγραφον, καὶ ὁσάκις Ἀθήναζε 
ἀφικοίμην, ἐπανηρώτων τὸν Σωκράτη ὃ μὴ ἐμεμνήμην, καὶ δεῦρο 
ἐλθὼν ἐπηνορθούμην· ὥστε μοι σχεδόν τι πᾶς ὁ λόγος γέγραπται. 

 
Mas logo ao chegar em casa, escrevi as anotações, e depois, em 
momento de ócio, escrevia à medida de que me lembrava, e todas as 
vezes que ia à Atenas, interrogava Sócrates do que não me 
recordava e, retornando para cá, as corrigia; de modo que a 
conversa está escrita quase em sua totalidade. [143a] 

 
 

Mas a que podemos atribuir essa incapacidade de Euclides de reproduzir 

tais conversas tanto de improviso quanto no momento da escrita? Ora, Euclides não 

é um aedo inspirado pelas Musas, capaz de narrar os feitos de Teeteto. Se ele não o 

é, Sócrates, em contrapartida, parece sê-lo. Se Euclides, por sua memória 
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deficiente, retorna a Sócrates a fim de que ele preencha essas lacunas, é graças à 

memória de Sócrates – esta sim fazendo lembrar um rapsodo homérico – que se 

pode ter acesso aos detalhes da conversa que ele tivera com Teeteto. Assim, a 

memória de Sócrates é a fonte à qual Euclides deve recorrer para corrigir seus 

escritos.  

Sabemos que o Teeteto é o único diálogo platônico onde se diz 

expressamente que foi escrito. Se o intuito aqui é relacionar o conceito de memória 

com o documento escrito, deve-se, primeiramente, examinar o papel atribuído à 

memória no prólogo. Podemos dispor essas memórias – no plural, pois agora 

contamos com a memória de Sócrates e Euclides – da seguinte maneira: 

primeiramente, na conversa entre Euclides e Térpsion, temos a memória de Euclides 

em relação a Sócrates e Teeteto, já que ele se lembrara das conversas entre os 

dois. Em seguida, no processo de revisão dos escritos de Euclides, temos a 

memória de Sócrates preenchendo as lacunas devido à falta de memória de 

Euclides, ou seja, a memória de Sócrates em relação a Teeteto. Por fim, sabemos 

que o verdadeiro autor do diálogo é Platão, e não Euclides. Assim, temos a memória 

de Platão em relação a Sócrates. 

Ademais, é necessário observar a disposição destas memórias no prólogo, 

pois ela se dá tanto no âmbito oral quanto no escrito. O que é discutido no diálogo 

principal ocorreu, em algum momento, numa conversa entre Sócrates, Teeteto e 

Teodoro, ou seja, o seu caráter fundamental é a oralidade. Embora Euclides não 

estivesse presente durante esta conversa, ele a teria ouvido de Sócrates durante as 

suas idas à Atenas, portanto, mais uma marca de oralidade.  

Num segundo momento, quando Euclides retorna a sua casa e faz as suas 

anotações, fica estabelecida a relação entre a memória e a escrita, isto é, a relação 

entre aquilo de que ele se lembra e os seus hypomnemata. Entretanto, como ele 

nem sempre era capaz de se recordar de tudo o que ouvira, ele pedia novamente a 

Sócrates que lhe contasse aquilo que não lhe vinha à mente, estabelecendo então 

uma relação entre memória e oralidade. Mas o ciclo não para aí. Novamente em 

casa, Euclides corrigia suas anotações baseando-se naquilo que Sócrates lhe 

contara. Nesta fase, a relação que se estabelece é entre a escrita e a memória de 

Euclides tendo como base a oralidade de Sócrates. A consequência direta de toda 
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essa elaboração cíclica do diálogo é o fato de que agora Euclides tem por escrito 

toda a conversa entre Sócrates, Teeteto e Teodoro sob a forma de um livro (βιβλίον) 

que pode finalmente ser reproduzido para Térpsion. Mas o livro não será lido por seu 

suposto “autor”, Euclides, tarefa que cabe ao escravo, caracterizando assim a última 

marca da oralidade no prólogo. 

Do ponto de vista da composição do diálogo, alguns aspectos da memória 

dramática já podem ser observados. No trecho citado acima, a memória pode ser 

caracterizada primeiramente pelo seu aspecto oral, ou seja, o lembrar-se de algo 

que foi dito, representado nas formas dos verbos ἀναμιμνήσκω e μιμνήσκω; em 

segundo lugar, esta caracterização passa ao aspecto escrito, representado pelo 

substantivo ὑπόμνημα, a anotação escrita. Além disso, observa-se também o uso de 

duas formas do verbo γράφω (ἐγραψάμην e γέγραπται); o primeiro está associado 

ao termo ὑπόμνημα, ou seja, escrever para não esquecer; o segundo, o perfeito 

γέγραπται, confirma que a ação foi terminada, ou seja, o diálogo já está escrito. 

Mas o diálogo assim apresentado é a versão de Euclides para o que 

Sócrates lhe narrara, uma vez que não temos condições de saber quais eram as 

partes de que ele não se lembrava, e nem quais as partes revisadas por Sócrates. 

Apesar deste limbo, sabe-se que o texto contou com a revisão de Sócrates. Deve-

se, por isso, atentar a esse processo de revisão e, a partir desta passagem, justificar 

uma das funções do prólogo mencionada no início, a saber, descrever os eventos 

dramáticos que antecedem a narração. No final do diálogo, sabemos que Sócrates 

está prestes a se dirigir ao Pórtico dos Reis, onde terá conhecimento de sua 

sentença. Já sabemos também que, através da fala anterior de Euclides, a conversa 

se deu um pouco antes da morte de Sócrates. Em que momento então, se deu 

esses encontros entre os dois, para que a revisão das conversas fosse feita?  

Platão nos diz no Fédon [58c] que entre a sentença proferida contra 

Sócrates e a sua execução há um período de cerca um mês entre elas. Por esta 

passagem, pode-se supor que Euclides teria visitado Sócrates na prisão durante 

este intervalo, e feito a revisão de suas anotações na cela onde ele se encontrava 

preso. 

Mas diante deste documente escrito, podemos ainda nos perguntar se 

Platão teria mudado a sua posição em relação à escrita, já que ele mesmo, através 
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de um mito narrado por Sócrates no Fedro, indica quais seriam, dado o 

aparecimento da escrita, os seus reveses para a memória. Não seria estranho este 

reforço do uso da escrita no Teeteto, uma vez que o próprio Platão o critica no 

Fedro? Para responder à questão, é necessário observar a passagem onde o mito é 

descrito e suas possíveis relações com nosso diálogo.  

Neste mito, Platão narra a lenda do deus egípcio Theuth, que além de 

inventor dos números, do cálculo, da geometria e da astronomia, também havia 

descoberto a escrita. Distribuindo elogios e censuras a cada uma dessas artes ao 

apresentar a escrita, o deus diz ao rei que tal arte “tornará os egípcios mais sábios e 

terão boa memória; assim, descobri um phármakon para a memória e a sabedoria” 

(“σοφωτέρους Αἰγυπτίους καὶ μνημονικωτέρους παρέξει· μνήμης τε γὰρ καὶ σοφίας 

φάρμακον ηὑρέθη.”), ao que lhe teria replicado o rei:  

 
 

(...) τοῦτο γὰρ τῶν μαθόντων λήθην μὲν ἐν ψυχαῖς παρέξει μνήμης 
ἀμελετησίᾳ, ἅτε διὰ πίστιν γραφῆς ἔξωθεν ὑπ᾽ ἀλλοτρίων τύπων, οὐκ 
ἔνδοθεν αὐτοὺς ὑφ᾽ αὑτῶν ἀναμιμνῃσκομένους· οὔκουν μνήμης ἀλλὰ 
ὑπομνήσεως φάρμακον ηὗρες. 

 
(...) isto engendrará esquecimento nas almas daqueles que 
aprendem, pois não cultivarão a memória, porque confiando no que 
está escrito, se lembrarão não a partir do seu próprio interior, mas do 
exterior, através de sinais estranhos. Certamente não encontraste 
um remédio para a memória, mas apenas para a recordação. [274e] 

 
 
 

Mas qual é a sua implicação em nosso diálogo, tendo em vista a memória 

dramática? Vemos que alguns dos elementos presentes nesta passagem 

assemelham-se aos encontrados no prólogo. No Fedro, a palavra “escrita” (γραφῆς) 

está ligada à “recordação” (ὑπομνήσεως), da mesma maneira que no Teeteto o 

termo “escrevia” (ἐγραψάμην) está ligado a “anotações” (ὑπομνήματα). Existe, é 

evidente, uma forte relação semântica entre o escrever e o lembrar, entre escrita e 

memória. De acordo com a passagem, recordar é ter acesso àquilo que de alguma 

forma foi registrado e está preservado. 

Apesar de ser notória a crítica que Platão faz à escrita no Fedro, podemos 

nos perguntar se, no contexto do Teeteto, ela pode ser considerada realmente como 

uma crítica. No Fedro, a escrita é um phármakon e são duas as leituras possíveis, 
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pois este termo grego designa tanto o veneno quanto o remédio. Se considerarmos 

o seu caráter tóxico, a escrita representa um viés negativo, ou seja, tal como citado 

na passagem acima, ela leva ao esquecimento. Em contrapartida, a escrita tem 

também a sua via positiva. Enquanto remédio, ela cura ou salva os homens do 

esquecimento. É a este segundo entendimento do termo, o salvamento, que eu 

atribuo o papel da escrita no Teeteto. Esta atribuição diz respeito tanto ao papel 

desempenhado por Euclides quanto àquele desempenhado por Platão. Euclides, no 

prólogo, pode ser considerado o duplo ficcional de Platão, já que ele supostamente 

escreveu o diálogo. O que isto quer dizer? Se hoje nós temos acesso ao 

pensamento de Sócrates, devemos isto graças ao registro escrito que Platão fez, 

através do diálogo, das conversas de Sócrates. Não é questão aqui discutir se se 

trata de ficção ou não, pois o que está em jogo não é o conteúdo, mas a forma. Ora, 

se diz respeito à forma, o papel de Euclides em relação a Sócrates é exatamente o 

mesmo de Platão, já que ele, no prólogo do Teeteto, diz ter registrado as conversas 

de Sócrates. Se o Teeteto é um diálogo onde se diz que foi escrito, ele se dá, 

portanto, como a representação do pensamento do personagem Sócrates e se faz 

representação toda vez que é lembrado ou lido. Neste sentido, o phármakon 

reproduzido em nosso diálogo é essencialmente positivo. 

Mas resta ainda uma rápida observação a respeito da composição do 

diálogo. Ao apresentar o texto a Térpsion, Euclides diz que o diálogo não está 

escrito da maneira que Sócrates havia narrado, mas da maneira que Sócrates havia 

conversado com Teeteto e Teodoro. Para tal composição, Euclides teria retirado, no 

que diz respeito às falas dos interlocutores, as expressões que caracterizavam os 

intervalos da conversa, como por exemplo, “eu disse” ou “eu afirmei” (“καὶ ἐγὼ ἔφην” 

ἢ “καὶ ἐγὼ εἶπον”) ou expressões como “concordou e não concordou” (“συνέφη” ἢ 

“οὐχ ὡμολόγει”). Embora não seja possível afirmar que tais omissões interlocutórias 

eram um recurso estilístico recorrente na Antiguidade para a construção de uma 

narrativa, temos dele outro exemplo semelhante. Cícero, ao escrever o seu Sobre a 

Amizade, parecia ter em mente (ou ter lido) o Teeteto de Platão. Diz ele: 
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Retive os pensamentos em minha memória, e os expus neste tratado 
a meu modo. Fiz calar os personagens mesmos, para não 
entrecortar o discurso com estas palavras: “eu disse” e “ele disse” e 
para que se possa crer na presença dos interlocutores.4 
 
 
 

Assim, podemos concluir a análise do prólogo tendo em mente que sua 

interpretação pelo viés da memória dramática mostrou que a memória, do ponto de 

vista de sua relação com o oral e o escrito, torna-se fundamental para a leitura 

proposta. Desta maneira, podemos passar para a análise do diálogo principal e 

verificar qual papel esta memória dramática¸ assim como a memória filosófica, 

desempenha no resto do diálogo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

                                                   
4
 Cícero, Sobre a amizade. 



23 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTE II 
 

AÍSTHESIS: 
 

CONHECIMENTO, SENSAÇÃO E MEMÓRIA. 
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As memórias de Sócrates e Teodoro 
  

As primeiras palavras lidas pelo escravo põem em cena Sócrates e Teodoro. 

O primeiro a falar é Sócrates. Sua procura inicial é por um jovem que se distinga dos 

demais, principalmente daqueles de Cirene, jovens que se ocupem da geometria e 

de “outros ramos do saber”. É curiosa esta preocupação de Sócrates no início do 

diálogo. Ele, que sabemos nunca ter ido além dos muros de Atenas, questiona um 

estrangeiro de Cirene sobre a possibilidade de encontrar alguém que se encontra 

justamente em Atenas.  

Teodoro, no entanto, conhece este jovem, embora estranhamente não o 

nomeie. Ao contrário, ele prefere descrevê-lo. Ele afirma que o jovem “não é bonito” 

(οὐκ ἔστι καλός), pois se assemelha a Sócrates “pela forma achatada do nariz e 

pelos olhos salientes” (προσέοικε δὲ σοὶ τήν τε σιμότητα καὶ τὸ ἔξω τῶν ὀμμάτων). 

Dada a semelhança entre ambos, pode-se considerar que o jovem é um duplo de 

Sócrates. É interessante notar aqui a importância dada por Platão a esta descrição 

física de Teeteto, pois tal descrição parece antever alguns pontos que serão 

discutidos ao longo do diálogo.  

A resposta de Teodoro, no entanto, não descreve de imediato o modelo de 

jovem procurado por Sócrates, mas se atém primeiramente a sua aparência – olhos 

e nariz – ou seja, aos órgãos de Teeteto que dizem respeito à sensação. Além disso, 

se Teodoro inicia assim a apresentação do jovem, ele a justifica não porque ele 

tenha algum tipo de desejo por ele (ἐν ἐπιθυμίᾳ αὐτοῦ), mas simplesmente por ser 

este o modo como o seu conhecimento de Teeteto lhe parece primeiramente, isto é, 

através de sua percepção imediata através dos sentidos.  

Apenas num segundo momento Teodoro deixa de lado a aparência de 

Teeteto e passa a descrevê-lo como o modelo procurado por Sócrates. As virtudes 

do jovem o qualificam como tendo uma natureza espantosa (θαυμαστῶς εὖ 

πεφυκότα). Destas virtudes, Teodoro destaca a sua facilidade em aprender 

(εὐμαθῆ), sua gentileza e coragem (ἀνδρεῖον), além de possuir uma boa memória 

(μνήμονες). Estas características atribuídas a Teeteto ecoam nas passagens onde 
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Sócrates enumera, no livro IV da República5, as qualidades exigidas ao filósofo, 

candidato ao posto de guardião da cidade. 

Ansioso por saber quem é o jovem, Sócrates pergunta a Teodoro de quem 

se trata, pois, embora ele já tenha ouvido o nome, não se lembra. “Reconheço-o. É o 

filho de Eufrônio de Súnio” (Γιγνώσκω. ὁ τοῦ Σουνιῶς Εὐφρονίου ἐστίν), diz Sócrates 

ao avistar o jovem. É curioso que Platão, ao fazer tal referência ao nome do pai de 

Teeteto, pareça propositadamente esquecer-se da formulação dos patronímicos 

gregos. Em grego, o modo corrente utilizado ao referir-se a alguém que vai ser 

apresentado é justamente a fórmula que contém o nome da pessoa acompanhado 

do nome do pai no caso genitivo. Embora não a utilize por completo aqui, é ela que 

faz com que Teodoro imediatamente se lembre do nome do jovem, afirmando tratar-

se de Teeteto.  

No que diz respeito à memória dramática, esta cena introdutória já levanta 

uma primeira questão – literária – no diálogo: é possível confiar na memória de seus 

participantes? Observemos como se dão os dois “esquecimentos” citados acima. 

Quanto ao primeiro, o de Teodoro, com já foi dito, trata-se de uma relação imediata 

com os sentidos, relação onde o mais significativo para ele foi retido, neste caso, a 

aparência de Teeteto. Quanto a Sócrates, é irônico o seu esquecimento. Se 

Sócrates é o duplo de Teeteto, isto é, se existe uma semelhança entre ambos, não 

seria plausível que ele, assim como o jovem, tivesse boa memória? 

Sócrates diz que reconhece Teeteto. Se tal reconhecimento ocorre – é assim 

que traduzo o verbo γιγνώσκω na passagem, por reconhecer e não por conhecer– é 

em razão de Sócrates ver em Teeteto o seu duplo, alguém que se assemelha 

fisicamente a ele, cuja imagem faz com que ele se recorde.  

Ademais, sabemos que é notória a memória de Sócrates – e para justificar 

tal afirmação é suficiente lembrar-se de que ele narrou todo do diálogo a Euclides. 

Como então justificar o seu esquecimento nesta passagem? Por ora, tomemos como 

um simples esquecimento, uma falha de sua memória. A resposta definitiva virá, 

mas apenas nos movimentos finais do diálogo. Mas voltemos a este encontro. 

                                                   
5
 República, 503c  
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O cenário é a saída do ginásio. Nota-se, nesta passagem, que Teodoro não 

faz parte do mesmo grupo de jovens que se dedicam à ginástica. Platão parece 

aqui, novamente, antecipar outro ponto importante da discussão do diálogo. 

Podemos ver Teodoro como representante do repouso e da falta da atividade física, 

isto é, um digno representante da estabilidade. Mas não avancemos na 

argumentação. Após uma breve apresentação entre Sócrates e Teeteto, onde 

Sócrates reconhece a semelhança entre ambos e, aparentemente critica a posição 

de Teodoro, tão atrelada às aparências, podemos passar à questão principal do 

diálogo. 

 

 

As primeiras assimilações de ἐπιστήμη por Teeteto 
 

Antes de nos ocuparmos com a refutação de Sócrates à primeira definição 

dada por Teeteto, convém examinarmos o modo como o seu termo principal – 

ἐπιστήμη – pode ser traduzido e/ou entendido no diálogo. As traduções possíveis 

são três: saber, ciência ou conhecimento e, a meu ver, nenhuma delas é incorreta, 

embora as duas primeiras levem a algumas imprecisões. A hipótese que levanto 

para compreender tais imprecisões é a seguinte: existe um entendimento por parte 

de Teeteto de que ἐπιστήμη possa ser “saber” ou “ciência” e, neste sentido, a 

sequência do diálogo mostra que tal entendimento é pertinente. Mas como isto 

ocorre? Primeiramente, observemos onde ἐπιστήμη seria equivalente a “saber”:  

 

 

ΣΩ. (...) ἆρ´ οὐ τὸ μανθάνειν ἐστὶν τὸ σοφώτερον γίγνεσθαι περὶ ὃ 
μανθάνει τις; 
ΘΕΑΙ. Πῶς γὰρ οὔ; 
ΣΩ. Σοφίᾳ δέ γ´ οἶμαι σοφοὶ οἱ σοφοί. 
ΘΕΑΙ. Ναί. 
ΣΩ. Τοῦτο δὲ μῶν διαφέρει τι ἐπιστήμης; 
ΘΕΑΙ. Τὸ ποῖον; 
ΣΩ. Ἡ σοφία. ἢ οὐχ ἅπερ ἐπιστήμονες ταῦτα καὶ σοφοί; 
ΘΕΑΙ. Τί μήν; 
ΣΩ. Ταὐτὸν ἄρα ἐπιστήμη καὶ σοφία; 
ΘΕΑΙ. Ναί. 
 
Sócrates: (...) Ora, diz-me: aprender não é tornar-se mais sábio 

acerca daquilo que se aprende? 



27 
 

  

Teeteto: Como não? 
Sócrates: E é pela sabedoria, eu penso, que os sábios são sábios. 
Teeteto: Sim. 
Sócrates: E isto difere em algo do conhecimento? 
Teeteto: Isto o quê? 
Sócrates: A sabedoria. Ou será que os que conhecem tais coisas 
não são sábios. 
Teeteto: Como não? 
Sócrates: Então são o mesmo, o conhecimento e a sabedoria? 
Teeteto: Sim. [145d-e] 

 
 

Nesta passagem, o pano de fundo da argumentação é a aprendizagem, e é 

natural que tal aspecto seja abordado aqui. Sócrates tem diante de si um aluno, 

Teeteto, e um mestre, Teodoro, com o qual o jovem já havia afirmado que aprendera 

muitas coisas. Se, segundo Sócrates, a consequência de aprender é tornar-se sábio 

naquilo que se aprende, Teeteto pode ser considerado, por seu aprendizado com 

Teodoro, sábio em relação às coisas que aprendeu, isto é, a geometria. Mas 

Sócrates sugere ainda, com a aquiescência de Teeteto, a equivalência entre 

conhecimento e sabedoria e, por consequência, a conclusão de que “aqueles que 

conhecem” (ἐπιστήμονες) são “sábios” (σοφοί). Entretanto, é justamente isso que 

deixa Sócrates em aporia, pois ele não compreende o que é ἐπιστήμη, 

conhecimento.  

Se pensarmos que ἐπιστήμη é o mesmo (ταὐτὸν) que σοφία, a definição 

buscada para o primeiro termo já está dada e, por consequência, o diálogo não teria 

razão de existir. Por isso, é paradoxal traduzir ἐπιστήμη por “saber”, e o paradoxo 

reside na confusão criada ao traduzirmos, por exemplo, ἐπιστήμονες, por “aqueles 

que sabem”, já que “aqueles que sabem” são, de fato, σοφοί, sábios pela sabedoria 

(σοφίᾳ).  

No entanto, se por causar este tipo de confusão, a tradução de ἐπιστήμη por 

“saber” não é possível, o entendimento dela, no contexto desta passagem o é. 

Teeteto concorda que ἐπιστήμη é o mesmo que σοφία porque ele foi induzido por 

Sócrates a responder assim. A equidade dos termos, lembremos, foi sugerida por 

Sócrates num contexto de aprendizagem, onde se impõe a relação mestre/discípulo. 

Se Teeteto discordasse de Sócrates, que afirma que aprender torna mais sábio 

quem aprende, ele concordaria, indiretamente, que os ensinamentos de Teodoro 

não tornam ninguém sábio, nem o próprio Teodoro. Assim, quando Teeteto 
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concorda com a equivalência dos dois termos, seu objetivo é livrar-se do embaraço 

pessoal de acusar seu próprio mestre, Teodoro, de não ser sábio, o que justifica, 

portanto, o entendimento que ele tem de que ἐπιστήμη é o mesmo σοφία.  

Desta maneira, se retornarmos ao termo ἐπιστήμη, e se desejarmos também 

manter uma linha coerente para a sua tradução (e a coerência aqui diz respeito 

apenas à tradução, não ao seu entendimento), deve-se procurar outro sentido para 

ele, de modo que os termos que lhe são cognatos, como ἐπιστήμονες, também não 

se contradigam no decorrer do diálogo, tal como mostrado acima. 

A mesma hipótese pode ser defendida se tomarmos ἐπιστήμη como 

“ciência”. Ciência, no sentido moderno do termo – e devemos falar em seu sentido 

moderno, supondo o entendimento do termo por um leitor moderno – não oferece o 

mesmo escopo que os demais termos empregados, ao contrário, ele o restringe. Se, 

por exemplo, mantermos o mesmo raciocínio aplicado acima a ἐπιστήμονες, como 

se poderia traduzir o termo? Pode-se, é evidente, supor que ἐπιστήμονες são 

“aqueles que têm ciência”. Todavia, conhecer alguém ou alguma coisa não quer 

dizer que eu tenho uma ciência desta pessoa ou desta coisa. Pode-se, por exemplo, 

dizer que se conhece Sócrates, mas isso não quer dizer que eu tenha uma ciência 

de Sócrates ou, em um sentido moderno, “afirmar que exista uma socratologia6”. 

Neste sentido, ἐπιστήμη se difere de ciência.  

No entanto, não se deve esquecer de que Teeteto é um jovem matemático e 

os assuntos aos quais ele se dedica – a geometria e o cálculo – podem ser 

realmente considerados como um conjunto de disciplinas que formam uma ciência, a 

matemática. Por consequência, nada impede que de Teeteto surja o entendimento 

de que exista uma equivalência entre ἐπιστήμη e “ciência”, e isto fica claro na 

passagem onde ele faz uso de um argumento matemático para demonstrar a sua 

explicação acerca das potências e dos números irracionais. Mas o argumento de 

Teeteto é uma demonstração, não uma definição e, por isso, a aquiescência de 

Sócrates ao dizer que Teeteto deve seguir este mesmo caminho para chegar à 

definição de ἐπιστήμη.  

                                                   
6 
O termo empregado aqui, “socratologia”, é uma adaptação de outro termo cunhado por Valter Cavini 

durante sua apresentação na Journée d’étude - La troisième partie du Théétète de Platon, em 
Nantes, França, 2015. 
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Tendo passado em vista os possíveis significados para o termo, creio que a 

tradução de ἐπιστήμη por “conhecimento” parece ser, portanto, a mais adequada. 

Quanto ao seu entendimento, podemos deixá-lo tanto para Sócrates, que se 

encontra em aporia, quanto para Teeteto, que tem a missão de encontrar uma 

definição para o termo, ou ainda ao leitor do diálogo, a quem cabe interpretar o que 

Platão diz em seu escrito. 

 
 
O conhecimento é uma técnica? 
 
 

Antes de entrar na questão principal do diálogo, Sócrates coloca, em uma 

sentença, qual o objeto da investigação. A discussão inicial parte do saber se 

“aprender não é tornar-se mais sábio naquilo que se aprende” Mas este 

questionamento de Sócrates o conduz a uma aporia, pois é justamente a 

equiparação entre saber/conhecimento e sabedoria que o deixa em dificuldades. É 

necessário então reformular questão. O desejo de Sócrates é verificar a 

possibilidade de se definir claramente o que vem a ser o conhecimento.  

Teodoro, dado a sua idade avançada e falta de hábito em tais assuntos, se 

diz incapaz de prosseguir com Sócrates na discussão. Sócrates torna então a 

questão a Teeteto e pede que ele lhe responda o que parece ser o conhecimento. 

A resposta de Teeteto, no entanto, não vai de encontro ao que Sócrates lhe 

pedira. Tal não condiz com a essência do conhecimento, mas simplesmente com a 

identificação entre os dois termos que foi incitada por Sócrates. Em vez de expor 

uma definição de conhecimento, o jovem interlocutor descreve o conhecimento pelas 

ciências que Teodoro lhe ensinava, que são as mesmas que Platão apresenta como 

necessárias à formação do filósofo na República, como o cálculo e a aritmética 

(λογιστική τε καὶ ἀριθμητικὴ) e a geometria (γεωμετρίας). Além disso, a resposta de 

Teeteto possui um viés tecnicista, pois junto a estas ciências, ele acrescenta 

também as artes dos sapateiros e de outros artesãos (σκυτοτομική τε καὶ αἱ τῶν 

ἄλλων δημιουργῶν τέχναι) como se todas elas fossem conhecimentos. 

Ora, de onde surge este viés tecnicista mencionado acima, que leva Teeteto 

a considerar também estas artes como conhecimento? A resposta parece estar no 

modo como Teeteto apreende primeiramente o conhecimento, pois ele parece ligar-
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se a uma concepção mais arcaica de sabedoria. Esta σοφία pré-platônica se define 

como a capacidade para realizar alguma coisa, ou seja, é totalmente voltada para o 

campo da habilidade prática. Dessa maneira, as respostas de Teeteto configuram-se 

em um tecnicismo oposto ao conhecimento, ou seja, remetem a uma oposição 

clássica grega entre saber manual e saber intelectual. Teeteto não é ainda um 

filósofo e, por isso, a sua maneira de raciocinar se mantém presa aos raciocínios 

demonstrativos da geometria. Ele deve então abrir mão deste conhecimento prático 

para ascender a este conhecimento filosófico, ou seja, deve abstrair que o 

conhecimento é conhecimento de alguma coisa (τίνων) e ir em direção ao 

conhecimento (ἐπιστήμην). 

Se o conhecimento prescinde deste τίνων, a resposta que Sócrates espera 

deve ser simples, como se ao se perguntar o que é o barro, pura e simplesmente 

(φαῦλόν που καὶ ἁπλοῦν) se responda que é terra misturada com líquido. Ora, é 

irônico este pedido de Sócrates, pois a investigação acerca do conhecimento 

mostrará que não há nada de simples nela. Se as respostas de Teeteto conduziam a 

um caminho infinito (ἀπέραντον ὁδόν), o caminho para atingir a essência do 

conhecimento será o longo diálogo que temos pela frente.  

A descrição daquilo que pode ser construído com o barro, nesta passagem, 

para a descrição do que seria o barro em si, retoma o modelo de discussão dos 

diálogos da primeira fase de Platão, caracterizado pela transição do geral para o 

particular ou, melhor dizendo, parte da busca do que é meramente sensível por 

definição para alcançar a definição inteligível. Isto ocorre no Mênon, por exemplo, 

onde a discussão sobre as virtudes demandava a transição dos diversos tipos de 

virtude para a virtude em si. Esta transição, tal como também ocorre no início do 

Teeteto, pode levar à crença de que ele se encaixa em tal modelo de diálogo. Mas, 

ao contrário, vejo o Teeteto como um divisor de águas nos diálogos de Platão.  

Neste sentido, o Teeteto é, a meu ver, um diálogo de transição. Não apenas 

por abandonar este modelo de discussão, mas principalmente no que diz respeito à 

figura de Sócrates. Quanto a isso, cabe uma crítica. Convencionou-se que a 

tetralogia na qual se insere nosso diálogo deve ser lida como uma sequência, em 

razão de sua afinidade temática. Logo, o Teeteto, o Sofista e o Político formam uma 

trilogia escrita, seguida de outro diálogo, o Filósofo, nunca escrito por Platão. A 



31 
 

  

transição entre o Teeteto e o Sofista se dá pela última fala de Sócrates no primeiro 

diálogo, onde ele diz que “amanhã de manhã cedo, regressaremos aqui de novo”. A 

sequência inicia-se então no Sofista, onde Teodoro afirma: “Fiéis, Sócrates, ao 

compromisso de ontem, aqui estamos (...).”. Creio que esta sequência proposta é 

mais didática do que filosófica ou, melhor dizendo, mais didática do que dramática. 

Qual seria então a sequência que explicaria esta dramaticidade? 

A resposta encontra-se não na última frase de Sócrates no Teeteto, mas sim 

na penúltima, onde ele diz que deve retirar-se para tomar conhecimento do processo 

que é movido contra ele. Se levarmos em conta mais esta frase do que a última, a 

sequência de leitura após o Teeteto seria: primeiramente o Êutifron, onde Sócrates 

toma conhecimento da acusação, seguido da Apologia, corolário de sua defesa; logo 

após o Críton, que relata os seus dias na prisão e, por fim, o Fédon, onde é narrada 

a sua morte. Se forem lidos desta maneira, ao voltarmos ao Sofista, é possível 

compreender por que Sócrates não é mais o interlocutor principal. A voz do mestre é 

lentamente apagada por Platão, pois Sócrates está definitivamente morto. Dessa 

maneira, o Teeteto seria o último diálogo onde os pensamentos de Sócrates foram 

realmente discutidos em sua maior complexidade. É por este ponto de vista que 

considero o Teeteto como diálogo memorável. Memorável aqui, pelas duas 

acepções do termo. O Teeteto é, por um lado, o diálogo de Sócrates que deve ser 

conservado na memória, e é esta também a razão de figurar em seu prólogo o modo 

como ele foi construído. Por outro lado, é memorável no sentido da preservação, 

não apenas desta discussão de Sócrates, mas também da sua notoriedade como 

mestre de Platão. 

 

 

A memória de Teeteto: um exemplo matemático 
 
 

Antes de dar, com Teeteto, a definição de conhecimento, parece-me 

primeiramente necessário analisar o que tradicionalmente se convencionou chamar 

de “a parte matemática do Teeteto”. Contrariamente às afirmações e especulações 

feitas pelos comentadores do diálogo, tentarei mostrar aqui não os desdobramentos 

e as consequências da demonstração proposta pelo jovem interlocutor de Sócrates, 



32 
 

  

pois a minha proposta nada tem a ver com ela. Minha interpretação da passagem 

apoia-se mais na maneira que podemos caracterizar Teeteto como o interlocutor 

ideal de Sócrates do que tentar afirmar ou especular algo sobre a demonstração 

apresentada por ele. Assim, a alternativa que proponho partirá de uma pequena 

sutileza textual empregada por Platão na passagem, mas que me parece passar 

despercebida aos olhares dos comentadores. 

Mas, antes da análise de tal sutileza, vejamos o que pode ser dito a respeito 

da memória dramática nesta passagem. Seguindo o testemunho textual, podemos 

primeiramente verificar que a demonstração proposta por Teeteto está ligada à sua 

memória recente. Para compreender o que isto quer dizer, é necessário atentar à 

possibilidade levantada por Sócrates, pois ele nos diz que a resposta que melhor 

definiria o conhecimento poderia ser elaborada de maneira simples. Tal simplicidade 

reside, como sugere Sócrates, na resposta dada à questão “o que é o barro?”, pois é 

possível simplesmente responder que ele é terra misturada à água. Este exemplo 

faz surgir em Teeteto a lembrança de algo que Teodoro há lhe pouco ensinava 

acerca das potências: 

 
 

ΘΕΑΙ. Ῥᾴδιον, ὦ Σώκρατες, νῦν γε οὕτω φαίνεται· ἀτὰρ κινδυνεύεις 
ἐρωτᾶν οἷον καὶ αὐτοῖς ἡμῖν ἔναγχος εἰσῆλθε διαλεγομένοις, ἐμοί τε 
καὶ τῷ σῷ ὁμωνύμῳ τούτῳ Σωκράτει. 
 
Teeteto: Agora, Sócrates, parece fácil dessa maneira; então, 

perguntas provavelmente o que há pouco nos veio à mente, quando 
conversávamos eu e este teu homônimo Sócrates. [147d] 
 
 
 

Ora, este vir à mente não é outra coisa senão uma recordação de Teeteto. A 

origem desta recordação é a lição que lhe ensinava Teodoro antes do encontro com 

Sócrates. A descoberta de Teeteto diz respeito a “tentar reunir sob um único nome, 

pelo qual pudéssemos nomear todas as potências” (πειραθῆναι συλλαβεῖν εἰς ἕν, 

ὅτῳ πάσας ταύτας προσαγορεύσομεν τὰς δυνάμεις) todos os números irracionais 

por um único termo (εἰς ἕν). Mas é aí, a meu ver, que reside o erro de Teeteto. 

O que Teeteto fez nesta demonstração foi reunir diversas potências, das 

quais ele diz que são de número infinito, sob um único nome. Este procedimento é o 

mesmo que ele fizera anteriormente, quando tentou reunir sob o nome 
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“conhecimento”, todas as disciplinas ensinadas por Teodoro e também as demais 

artes, como a do sapateiro. Mas o pedido de Sócrates é, a meu ver, oposto ao 

demonstrado por Teeteto. Sócrates pede a Teeteto que defina o conhecimento. Ora, 

aquilo que deve ser definido já está nomeado, não ocorrendo o mesmo que na 

demonstração de Teeteto, onde a partir das potências foi encontrado um nome para 

elas. Além disso, no Crátilo7, Sócrates deixa claro que os nomes como guias não 

devem ser tomados como guias para alcançar a essência de algo, e esta sugestão 

é, a meu ver, retomada aqui.  

Após concluir sua demonstração, Teeteto ouve de Sócrates que ele deve 

imitar o caminho seguido na resposta sobre as potências para definir o 

conhecimento. Entretanto, a definição deve ser dada reunindo todos os 

conhecimentos (πολλὰς ἐπιστήμας) em uma única forma (ἑνὶ εἴδει), em uma única 

definição (ἑνὶ λόγῳ). Ora, sabemos que Teeteto não dará apenas uma definição para 

o conhecimento, mas três. Além disso, esta “única forma” mencionada por Sócrates 

parece ecoar na imagem da linha da República, pois, se Teeteto consegue dominar 

a parte dos objetos matemáticos, ele não está, portanto, na seção anterior, que dá 

conta apenas dos objetos sensíveis. Isto faz dele o interlocutor ideal para a 

discussão sobre o conhecimento, se pensarmos que esta “única forma” à qual 

Sócrates se refere é o conhecimento verdadeiro correspondente à sua parte 

inteligível da imagem da linha.  

 

 

A maiêutica socrática 
 
 

O método maiêutico – ou a arte maiêutica – consiste numa metáfora 

platônica para a descoberta do saber. Por definição, a maiêutica é a arte de fazer 

dar à luz as almas e o seu propósito é levar o interlocutor a dar à luz algo que ele 

tem dentro de si. Neste sentido, o método consiste em colocar o interlocutor em uma 

posição desconfortável face ao que é gerado. 

“É que sentes as dores do parto, caro Teeteto, por não estar vazio, mas 

fecundo” ( Ὠδίνεις γάρ, ὦ φίλε Θεαίτητε, διὰ τὸ μὴ κενὸς ἀλλ´ ἐγκύμων εἶναι) – é o 

                                                   
7
 Crátilo, 439b. 
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que, de maneira abrupta e um tanto quanto estranha, diz Sócrates ao refutar a 

primeira tentativa frustrada de Teeteto em responder à questão acerca do que seria 

o conhecimento. Até aqui, neste princípio de discussão, Teeteto estava sendo 

encorajado por Sócrates a dar-lhe uma resposta que definisse o conhecimento de 

modo mais universal. Se Sócrates busca uma resposta, Teeteto, por outro lado, tem 

muitas. Reduzi-las a uma única é o pedido de Sócrates, e o caminho a ser seguido 

pelo seu jovem interlocutor deve ser o mesmo que aquele empregado anteriormente 

para a descoberta das potências. Embora Teeteto esteja familiarizado com as 

habituais questões de Sócrates, ele não deixa de preocupar-se com a questão, e 

sua resposta é que ele tem tentado convencer-se daquilo que ele próprio diz. Em 

face do embaraço do jovem matemático, Sócrates sentencia, diagnosticando os 

seus sintomas, que Teeteto está “grávido” e sente as dores do parto. 

Mas seria possível, a princípio, levar a sério esta sentença de Sócrates, 

admitindo a “gravidez” de um jovem? Aparentemente, não para Teeteto. Se 

pensarmos na dramaticidade da cena, somos capazes de ouvir o riso de Teeteto nas 

entrelinhas. Não ao acaso, Sócrates o repreende: καταγέλαστε, diz ele, que ao pé da 

letra pode ser traduzido por “algo ridículo aos olhos do outro”, ou “que provoca riso”; 

ao que Sócrates complementa – para dar autoridade à sua sentença – “não ouviste 

que eu sou filho de uma grande, nobre e imponente parteira, Fenarete?” (οὐκ 

ἀκήκοας ὡς ἐγώ εἰμι ὑὸς μαίας μάλα γενναίας τε καὶ βλοσυρᾶς, Φαιναρέτης;). 

Agora, dada a seriedade imposta por Sócrates à questão, deve-se 

compreender a passagem tendo em mente o princípio que assemelha a maiêutica à 

arte de partejar propriamente dita. Na realidade, toda a apresentação deste método 

encontra sua sustentação ao apontar tanto as semelhanças como as diferenças 

existentes entre uma e outra arte. Sócrates afirma praticar a mesma arte de sua 

mãe, Fenarete, cujo nome, recorrendo à etimologia, significa algo próximo de 

“aquela que mostra a virtude”. Sendo filho de uma parteira e praticando a mesma 

arte, ele pode fazer com que Teeteto traga à luz o que tem dentro de si. É este o 

princípio da maiêutica: fazer com que o interlocutor mostre o saber que está em seu 

interior. Mas este não é um processo fácil, e pode-se dizer até que há algo de 

violento nele, pois Teeteto sente dores. No entanto, é em auxílio a este desconforto 

que Sócrates emprega a sua arte. 



35 
 

  

Para compreender o que sua arte realmente é, Teeteto precisa compreender 

o ofício das parteiras. Nenhuma delas pode oferecer ajuda no parto enquanto ela 

própria puder engravidar ou dar à luz, mas somente exerceria tal função após o 

período em que não podem mais ter filhos. Para justificar tal posição, Sócrates 

recorre a uma divindade, Ártemis, dizendo que coube a ela, por não poder gerar 

filhos, a proteção aos nascimentos. Outra característica da deusa foi não ter dado a 

função de partejar àquelas mulheres que são estéreis, uma vez que não poderiam 

adquirir uma arte em que não possuíam experiência. Logo, a deusa teria atribuído 

esta arte àquelas mulheres que partilham com ela estas características. Além disso, 

as parteiras estão autorizadas a medicar e a proferir encantamentos, provocando as 

dores do parto, fazendo com que as parturientes se acalmem por utilizá-los, 

levando-as a darem à luz ou, pelo contrário, fazendo com que elas abortem.  

Mas as parteiras também, segundo Sócrates, acumulam outra função, a de 

serem as mais hábeis casamenteiras, pois são elas que sabem qual mulher cabe a 

qual homem, a fim de que possam gerar os mais excelentes filhos a partir desta 

relação. Teeteto parece ignorar esta exposição de Sócrates, sobretudo este 

processo de eugenia; mas Sócrates vai além e remenda que as parteiras são mais 

orgulhosas desta atividade – a de casamenteiras – do que a de cortar um cordão 

umbilical. Continuando a comparação, Sócrates afirma que a arte de cultivar a terra 

e colher dela seus frutos é a mesma que aquela de quem tem o conhecimento de 

qual é a melhor terra para determinado vegetal e de qual é a semente que se deve 

rejeitar.  

Sócrates também justificará o papel das parteiras ao compará-las ao ato de 

alcovitar, ou seja, a arte de presidir os encontros amorosos entre um homem e uma 

mulher. Dessa forma, dada a honestidade das parteiras, elas evitariam ser 

casamenteiras, com receio de que fossem confundidas, ou seja, que uma arte fosse 

tomada por outra. 

A partir desta descrição do ofício das parteiras, Sócrates confronta seus 

diversos aspectos com os da sua arte. Embora haja semelhanças entre elas, são as 

diferenças que preservam o seu caráter de método filosófico. É o seu produto que o 

define como o maior e mais belo trabalho, isto é, distinguir o verdadeiro do falso. 

Não se pode esperar que o produto da arte das parteiras pudesse ser caracterizado 
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como verdadeiro ou falso, simplesmente por ele ser único, ou seja, quanto às 

parteiras, o fruto é sempre uma criança que é gerada. Quanto ao resultado da 

maiêutica socrática, caracterizá-lo como verdadeiro ou falso é possível. O lógos 

extraído de seu interlocutor é passível de ser verdadeiro ou falso, real ou irreal, e é 

esta a distinção fundamental da maiêutica.  

A segunda diferença diz respeito a quem se deve ajudar no trabalho de 

parto. Sócrates parteja homens e não mulheres. Terceira diferença: Sócrates parteja 

almas e não corpos e, além disso, cabe a ele verificar se o pensamento produzido é 

uma fantasia e uma mentira, ou se é uma verdade, o que torna a sua arte superior à 

das parteiras. 

Mas desta comparação surge uma consequência que contradiz a exposição 

de Sócrates. No início da analogia, ele justifica que, por vontade da deusa Ártemis, 

as mulheres estéreis não podem exercer a função de parteiras, e que só podem sê-

las aquelas que já tiveram uma experiência pessoal de gestação. Entretanto, 

Sócrates, apesar de fazer vir à luz o lógos de seu interlocutor, declara ele mesmo 

ser estéril em sabedoria, e de ser incapaz de produzir por si mesmo um único 

raciocínio, o que o faz ser alvo de críticas, por somente questionar e não prestar 

declarações sobre nada. Ora, esta esterilidade, que Sócrates afirma partilhar com as 

parteiras, entra em contradição direta com o passado fecundo das parteiras. Como 

se resolve tal contradição? 

Uma primeira hipótese é a aproximação que Sócrates faz de si mesmo com 

a deusa Ártemis. Ora, esta deusa não podia ter filhos e, por isso, lhe foi dada a arte 

de presidir os nascimentos. Mas ela não podia dar este dom aos humanos, ou seja, 

não podia fazer com que as mulheres se tornassem parteiras sem antes terem dado 

à luz, pois a natureza humana seria muito fraca para adquirir uma arte da qual ela 

não teria uma experiência prévia. Mas, se a deusa não podia atribuir uma arte 

àquelas que nunca procriaram, pois ela é a divindade que por si mesma não procria, 

ela poderia transmitir a arte àquelas que não pudessem mais dar à luz, embora elas 

já o tivessem feito em algum momento. É a divindade, portanto, a causa divina que 

guia Sócrates na arte de partejar as almas dos homens. 

Existe, entretanto, um duplo movimento de aproximação e afastamento na 

analogia. A esterilidade que afasta Sócrates das parteiras o aproxima da divindade, 
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Ártemis. A causa é a deusa. Comparado às parteiras, Sócrates não precisa de uma 

experiência pessoal prévia, pois a natureza humana, como ele mesmo diz, é fraca. É 

a divindade então, que por presidir as gestações, faz com que ele não prescinda da 

experiência pessoal requerida às parteiras mortais. Ao contrário dos nascimentos 

comuns, a divindade intervém pessoalmente para guiar Sócrates no emprego da 

maiêutica. Sócrates, assim, sugere que a sua atividade possui uma dimensão divina 

ao atribuir a si mesmo as mesmas qualidades que os deuses. Os paralelismos 

estabelecidos entre a sua própria atitude e a atitude divina assinala uma 

proximidade com os deuses, conferindo-lhe um estatuto quase que divino. 

Por extensão, a divindade é a causa que possibilita o parto aos homens e 

também determina se o produto das dores é um raciocínio válido ou se apresenta 

defeitos e deve ser rejeitado. Não se deve esquecer de que a maiêutica perdura 

durante todo o diálogo e Sócrates, além de ajudar no parto, também precisa 

averiguar se o fruto da gestação é verdadeiro ou não passa simplesmente de vento.  

Mas, quanto à esterilidade, existe uma hipótese que pode resolver a 

contradição. Sócrates já fez nascerem frutos antes. E o que podemos dizer destes 

frutos que ele já fez nascer? Eles são frutos que não vingaram. Sócrates não possui 

sabedoria, logo, ele nunca fez nascer nada que fosse verdadeiro. Se a maiêutica 

requer ter feito isso previamente, como ocorrem com as parteiras, e Sócrates só fez 

nascerem frutos semelhantes ao vento, vazios, ele não poderia ser parteiro de 

homens que deram à luz algo verdadeiro, pois ele nunca fez isso antes. Entretanto, 

ele pode ser parteiro de homens que deram à luz a um fruto semelhante ao vento, 

pois ele já fez isto antes. 

Entretanto, a hipótese que pretendo sustentar reúne um pouco das duas que 

foram mencionadas. Creio que quem nos dá a resposta para resolver esta questão é 

o próprio Sócrates. Entretanto, a análise deve ser feita pela via contrária à sua fala, 

quando ele declara não prestar declarações a respeito de nada por não ter nada de 

sábio. Imaginemos que Sócrates decida emitir suas opiniões e se declare sábio. Dos 

discípulos que convivessem com ele, ele não poderia retirar nada, mas apenas 

preenchê-los com o seu pretenso saber. Ora, se colocar nesta posição faria de 

Sócrates um sofista, e seus discípulos estariam na posição de receptores, incapazes 
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de produzir qualquer verdade. Se isto ocorresse, não existiria mais o partejar de 

almas, e a maiêutica não teria razão em existir. 

Mas é o próprio Sócrates quem dá a origem da sua incapacidade de produzir 

saberes, e ela surge da proibição imposta pelo deus. A maiêutica não é uma 

atividade divina, mas também não é puramente humana. É esta posição 

intermediária que dá a Sócrates a singularidade enquanto partejador de almas. A 

maiêutica surge de um apelo divino. Se Sócrates fosse dotado do poder de procriar, 

ele seria como uma destas almas cujo fruto poderia ser partejado. Ora, seria 

necessário um Sócrates para partejá-lo, e depois outro Sócrates, ad infinitum, pois é 

necessário que um parteje os outros. Esta necessidade coloca Sócrates na função 

de mediador. Mas mediador para os outros, pois é impossível que ele mediasse a si 

mesmo. Neste sentido, Sócrates goza de uma posição especial. A invocar o seu 

daimon, ele invoca a permissão para a prática da maiêutica.  

Além disto, Sócrates dispõe também da arte de reunir interlocutores, assim 

como as parteiras dispõem da arte de reunir um homem e uma mulher. Entretanto, 

estes interlocutores, muitas vezes, se mostram incapazes de aprender. Estes se 

afastam de Sócrates, ou por convicção própria, ou persuadidos por outros e, uma 

vez que não seguem o princípio da maiêutica, abortam as coisas que ainda restam 

por causa das más companhias, destruindo o que Sócrates fizera nascer. No 

entanto, existem outros, aqueles com quem Sócrates pode associar-se, uma vez 

que a divindade assim permite. Estes sofrem o mesmo que as mulheres que estão 

em trabalho de parto, e estão cheios de dificuldades, e Sócrates pode ajudar-lhes. 

Mas aqueles que Sócrates reconhece como não totalmente fecundos ele os envia 

aos sofistas, com a ajuda da divindade. Como Teeteto encontra-se dentre os 

primeiros, Sócrates lhe pede então que confie nele como filho hábil de uma parteira 

e responda ao que lhe for perguntado.  

Encorajado por Sócrates, Teeteto vai então propor três definições de 

conhecimento, primeiramente identificando-o com a sensação, depois com a opinião 

verdadeira e, enfim, com a opinião verdadeira acompanhada de lógos. 
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CONHECIMENTO É SENSAÇÃO? 
 
 
Sensação e Protágoras 
 
 

Após ter convencido Teeteto de que seus dons de parteiro podem ajudá-lo a 

se livrar do embaraço no qual ele se encontra, Sócrates pede que ele novamente 

tente definir o conhecimento. Segundo Teeteto:  

 

 
δοκεῖ οὖν μοι ὁ ἐπιστάμενός τι αἰσθάνεσθαι τοῦτο ὃ ἐπίσταται, καὶ ὥς 
γε νυνὶ φαίνεται, οὐκ ἄλλο τί ἐστιν ἐπιστήμη ἢ αἴσθησις. 
 
Parece-me, então, que aquele que conhece algo tem uma sensação 
disto, o qual conhece, e como agora mesmo parece, o conhecimento 
não é outra coisa senão sensação. [151e]  

 
 

Ao equiparar os dois termos principais na definição, conhecimento 

(ἐπιστήμη) e sensação (αἴσθησις), Teeteto nos diz que existe nos indivíduos uma 

capacidade ligada aos sentidos e, quando estes percebem ou têm a sensação de 

algo, eles automaticamente o conhecem. Tal definição não se mostra insignificante 

(λόγον οὐ φαῦλον) para Sócrates e, portanto, deve ser analisada. Sua análise, no 

entanto, consiste em aproximar a definição dada por Teeteto à tese de Protágoras. 

Tal aproximação se dá porque tanto a proposta de Teeteto quanto a tese de 

Protágoras dizem as mesmas coisas (τὰ αὐτὰ ταῦτα), embora de outro modo. Assim, 

a resposta mais adequada que associa conhecimento e sensação é aquela que se 

aproxima do dictum de Protágoras, citado de cor (ou de memória) por Sócrates: “o 

homem é a medida de todas as coisas, das que são, como são, e das que não são, 

como não são”. (“πάντων χρημάτων μέτρον" ἄνθρωπον εἶναι, "τῶν μὲν ὄντων ὡς 

ἔστι, τῶν δὲ μὴ ὄντων ὡς οὐκ ἔστιν.”).  

Esta citação de Protágoras aproxima não apenas a primeira definição de 

conhecimento à tese do sofista, mas também faz referência à própria construção do 

diálogo. Lembremos que, no prólogo, Euclides nos diz que o diálogo foi escrito. Aqui, 

Platão recorre à outra fonte escrita para dar continuidade à argumentação, pois faz 

Sócrates perguntar a Teeteto se ele já lera a sentença em algum lugar. Ora, quando 
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Teeteto alega já tê-la lido muitas vezes (πολλάκις), isto faz crer que esta versão da 

tese de Protágoras parecia ser corrente nos círculos que tratavam da educação dos 

jovens. Além disso, ela parece mostrar também que Platão não se mostrava tão 

avesso ao uso da escrita, ao menos para aqueles que não eram filósofos. Note-se 

que Sócrates cita a frase de memória, enquanto Teeteto já a lera em algum lugar.   

A sentença de Protágoras é explicada assim por Sócrates: por um lado, 

assim como a coisa aparece (φαίνεται) para ele, tal ela é (ἔστιν) para ele; por outro 

lado, tal como essa mesma coisa aparece para Teeteto, assim ela é para Teeteto, e 

tanto Sócrates quanto Teeteto são homens. Assim, a medida de cada um, ou a 

verdade da coisa para cada um, é a maneira como a coisa se apresenta para cada 

um, sendo o homem a medida. Entretanto, o que está em jogo aqui não é apenas o 

ponto de vista do indivíduo,  mas principalmente o ponto de vista de um indivíduo, o 

de Protágoras, sendo ele um "homem sábio" (σοφὸν ἄνδρα). É ele então que deve 

ser refutado.  

Neste sentido, é evidente que para Protágoras o ser só exista do ponto de 

vista individual. Para exemplificar tal ponto de vista, Sócrates dá o exemplo do 

vento: o que faz com que o vento, sendo único, pareça frio para alguns indivíduos ao 

mesmo tempo em que não parece frio para outros? Se cada indivíduo pode sentir o 

mesmo vento de maneiras diferentes, ou seja, se o vento parece frio a um e não frio 

a outro, há de se admitir que o mesmo vento possui duas propriedades, o frio e o 

não frio. Estabelece-se, então, uma relação em dois níveis: primeiramente, entre o 

vento e a sua propriedade – o frio – e, em seguida, entre o vento e aquele que o 

sente. 

  Assumir a primeira relação é cair em contradição, pois é o mesmo que dizer 

que o mesmo vento é ao mesmo tempo frio e não frio. Em contrapartida, assumir a 

segunda relação é concordar com Protágoras, pois o vento parece (φαίνεται) de uma 

maneira para um indivíduo, e de outra maneira para outro indivíduo. Ora, se o que 

parece (φαίνεται) é o mesmo que ser sentido (αἰσθάνεσθαί), então a aparência 

(φαντασία) seria o mesmo (ταὐτὸν) que a sensação (αἴσθησις), quer em relação às 

propriedades do vento, quer às quaisquer outras relações.  

Entretanto, esta explicação suscita uma dificuldade. A sensação, sempre 

sendo do que é, é infalível (ἀψευδὲς), sendo ela conhecimento (ὡς ἐπιστήμη οὖσα). 



41 
 

  

Mas, segundo a interpretação de Sócrates para a tese de Protágoras, se a sensação 

é relativa a cada indivíduo, como pode ela poderia ser infalível, isto é, estar livre do 

erro? Quer isto dizer que cada aparência pode ser sentida pelo indivíduo de modo 

diferente daquele sentido por todos os outros indivíduos, uma vez que a verdade de 

cada sensação é como ela lhes aparece? É para livrar-se de tal dificuldade que 

Sócrates expõe a tese secreta de Protágoras.  

A tese secreta de Protágoras consiste em algo que ele teria revelado 

somente a alguns de seus discípulos, mas, para a multidão, falava de modo obscuro 

(ᾐνίξατο). Ora, o verbo utilizado por Platão aqui é αἰνίσσομαι, que quer dizer “falar 

obscuramente ou por enigmas”. Logo, a referência é clara. É Heráclito que Sócrates 

tem em mente, cuja tradição o denominava como “obscuro”.  

Sócrates enuncia então esta doutrina: “nada é único em si e por si” (ἓν μὲν 

αὐτὸ καθ´ αὑτὸ οὐδέν ἐστιν), e ela traz consigo algumas consequências. Por ela, é 

impossível nomear ou qualificar alguma coisa com correção, pois, se não há 

unidade, objeto ou qualidade, pode-se, a partir do ponto de vista do indivíduo, 

nomear grande ao que é pequeno ou pesado ao que é leve, e assim por diante. Ora, 

se nada é único, mas admite variações quanto ao tamanho, peso ou qualidade, é 

impossível afirmar que algo é (ἐστιν); isto se deve ao fato de que tudo parte do 

movimento (κινήσεως), da deslocação (φορᾶς) e da mistura (κράσεως), fazendo com 

que as coisas não mais sejam, mas se tornem (γίγνεται) algo diferente daquilo que 

era antes.  

Mas Heráclito não é o único defensor de tais opiniões, já que Sócrates 

aproxima da tese de Protágoras aquela de outros sábios antigos. Fazem parte deste 

séquito o filósofo pré-socrático Empédocles, o poeta cômico Epicarmo e Homero, 

que canta a beleza das aparências efêmeras. A citação de Homero aqui não é 

gratuita. Sócrates precisa da autoridade do maior educador da Grécia para refutar o 

jovem Teeteto. Assim como fizera anteriormente ao citar o fragmento de Protágoras, 

Sócrates agora recorre a um verso da Ilíada8, “Oceano, origem dos deuses, e a mãe 

Tétis”, para assegurar que todas as coisas têm sua origem no fluxo. É natural, no 

entanto, que Sócrates exclua Parmênides desta lista, pois ele é o único defensor do 

ser único e do repouso. Ademais, sabemos que esta exclusão é apenas temporária, 

                                                   
8
 Homero. Ilíada,  XIV, v.201, 302. 
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já que sua doutrina será discutida e refutada na célebre cena do parricídio no 

Sofista.  

Mas para dar conta de sua explicação sobre o movimento, é necessário que 

Sócrates fale também de seu oposto, o repouso. Ambos possuem implicações quer 

no corpo, quer na alma. No corpo, é pelo repouso e pelo descanso que a condição 

dos corpos se deteriora e, em contrapartida, é pelo movimento e pelos exercícios 

que ele se preserva. Quanto à alma, é pela aprendizagem que a sua condição é 

preservada, ao adquirir conhecimentos, o que a torna melhor9. Em contrapartida, é 

pelo repouso, entendido como ignorância, que ela se deteriora, pois nada aprende e 

se esquece. 

Sócrates descreve então como se dá a geração a partir do movimento, quer 

no corpo, quer na alma. Uma diz respeito ao ser, produzida pelo movimento; a outra 

diz respeito ao seu contrário, o não ser, produzida pelo repouso. Os exemplos dados 

são o calor e o fogo, engendrados pelo movimento de fricção e translação. Mas não 

apenas ele, mas também o bom e o mau estado do corpo, um gerado pelo 

movimento e outro pelo repouso [153c]. 

Para aproximar a teoria da sensação ao mobilismo de Heráclito, Sócrates a 

exemplificará através da cor. A cor não é nem o que encontra (objeto) e nem o que é 

encontrado (sensação), mas algo intermediário, próprio a cada indivíduo, isto é, um 

movimento gerado entre a sensação e o objeto. Toda sensação seria então própria a 

cada indivíduo. Ora, afirmar isso gera uma objeção, pois seria preciso admitir que 

todo ser que sente perceberia a mesma sensação, ou seja, tal como uma cor 

pareceria para ele, ela pareceria também para um cão ou qualquer animal, e isto é 

impossível. Como o indivíduo está em constante mutação, ele não é jamais 

semelhante (ὁμοίως) ao que ele era, e, por isso, suas sensações individuais também 

mudam.  

 
 
 
 
 
 

                                                   
9
 O tema do aprendizado e do esquecimento, ou seja, a sua relação com a memória, será retomado 

por Sócrates na apresentação do modelo do bloco de cera e do aviário. 
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Sensação e Heráclito 
 
  

Os desdobramentos da teoria do fluxo de Heráclito deixam Teeteto em 

estado de admiração. A este estado de admiração (θαυμάζω), Sócrates finalmente 

reconhece em Teeteto a figura do filósofo, pois a filosofia, para Platão, tem origem 

neste maravilhamento:  

 
 
μάλα γὰρ φιλοσόφου τοῦτο τὸ πάθος, τὸ θαυμάζειν· οὐ γὰρ ἄλλη 
ἀρχὴ φιλοσοφίας ἢ αὕτη. 
 
É do filósofo este sentimento, admirar-se, e não existe outro ponto de 
partida da filosofia do que este. [155d] 
 
 

Sócrates começa então a expor o que existe de mais secreto da tese de 

Protágoras, e a busca se dará em torno da verdade secreta (τὴν ἀλήθειαν 

ἀποκεκρυμμένην) deste homem. O aviso a Teeteto é claro: ele deve observar a 

exposição ao mesmo tempo em que se mantém atento para que eles não sejam 

ouvidos por alguns dos não iniciados (ἄμουσοι). Ora, estes não favorecidos pelas 

Musas são aqueles “que acham que não existe outra coisa além do que podem 

agarrar com as mãos e não admitem que ações, gerações e todo o invisível 

participem da existência” [155e]. Teeteto toma estes homens como teimosos e 

obstinados (σκληρούς καὶ ἀντιτύπους ἀνθρώπους), diferentes daqueles que 

Sócrates tem em mente, já que o autor, ou os autores da doutrina secreta seriam, 

em contrapartida, mais refinados (πολὺ κομψότεροι).  

Sócrates descreve então tal doutrina. Os movimentos são de dois tipos, um, 

descrito como potência de agir (ποιεῖν) e o outro, como potência de sofrer uma ação 

(πάσχειν). A partir do encontro e da fricção destes (τούτων ὁμιλίας τε καὶτρίψεως), 

são gerados descendentes infinitos, que se formam aos pares. Destes pares, um é o 

objeto da sensação (τὸ αἰσθητόν) e o outro é a sensação (αἴσθησις). As sensações, 

por sua vez, também se dividem em duas e são nomeáveis, correspondendo aos 

sentidos nos homens, além das sensações de calor e frio, os prazeres, as dores, os 

desejos e o medo. 
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O gênero sensível (τὸ αἰσθητὸν γένος), por outro lado, tem a mesma origem 

que cada uma destas sensações. Todas as espécies de cores, por exemplo, são 

geradas respectivamente a todas as espécies de visões; do mesmo modo, todos os 

sons a todas as espécies de audições, e para outras as outras sensações, outros 

que são sentidos. Isto quer dizer que para cada visão existe um tipo de cor 

correspondente àquela visão, do mesmo modo que, para cada audição existe um 

tipo de som correspondente àquela audição e assim, para todas as outras αἴσθησις 

existe um αἰσθητόν que lhe corresponde. É assim, associando uma determinada 

sensação a um objeto da sensação que termina o mito descrito por Sócrates, 

embora Teeteto não o tenha entendido completamente. 

Teeteto não compreende muito bem tais desdobramentos e Sócrates propõe 

então terminá-los. Estes movimentos, diz ele, variam em rapidez e lentidão. Estas 

duas características visam precisar a descrição do conhecimento segundo as 

doutrinas de Protágoras e Heráclito, isto é, estabelecer quais resultados surgem da 

relação entre elas.  Sócrates demonstra estas consequência na relação 

agente/paciente, exemplificando através das sensações produzidas pelo olho que vê  

e o objeto que é visto [156e]. Mas a distinção entre agente e paciente não é clara, 

pois não pode haver agente antes do seu encontro com o paciente e nem pode 

haver paciente antes que haja o encontro com a agente, pois é somente na relação 

com outra coisa que um é agente e o outro é paciente. 

Sócrates pergunta a Teeteto se, até então, “as coisas expostas lhe são 

agradáveis e, quando tu as saboreias, elas te satisfazem?” (ταῦτα δή, ὦ Θεαίτητε, ἆ´ 

ἡδέα δοκεῖ σοι εἶναι, καὶ γεύοιο ἂν αὐτῶν ὡς ἀρεσκόντων;). É irônica esta fala de 

Sócrates, pois ele faz uso de termos ligados às sensações, como se dependesse 

delas a aprovação de Teeteto. No entanto, Teeteto ainda tem dúvidas se as 

perguntas de Sócrates estão a pô-lo à prova ou se Sócrates as diz em razão de 

simplesmente lhe parecerem assim. Diante desta dúvida de Teeteto, é necessário 

relembrar o que havia sido dito a respeito de sua arte maiêutica. Sócrates não sabe 

nada e é estéril em relação a estas questões, fazendo apenas surgir, através de sua 

técnica, uma opinião de Teeteto acerca do que vem sendo exposto, comparada ao 

fruto do nascimento, o qual Sócrates pode examinar, quer se mostre vazio ou não. 

Teeteto é então exortado a responder se lhe agrada o fato de “algo não ser, mas 
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devir sempre, como o bom, o belo e todas as coisas há pouco nos detínhamos” 

[157d]. 

Sócrates retoma então o que ainda falta ser dito do argumento. Falta dizer a 

respeito dos sonhos, das doenças e de todas as outras loucuras, que são 

associadas às imperfeições dos sentidos, como o ver e ouvir mal. Além disso, disso 

incorre também todas as sensações ilusórias, de onde a possibilidade de existir 

sensações falsas em relação à tese de Protágoras. O argumento do sonho e da 

loucura é introduzido na argumentação a fim de criar uma objeção a esta tese. Se 

conhecimento é o mesmo que sensação, então qualquer ser capaz de sensação é, 

por consequência, capaz de conhecimento. Mas isto cria um problema, pois os 

animais também são capazes de possuir sensações.   

Qual argumento é então necessário para refutar a definição de 

conhecimento de Teeteto, segundo a qual conhecimento seria sensação e a 

associação que Sócrates fizera desta resposta à tese do homem-medida de 

Protágoras, da qual gera sensações falsas? 

Teeteto hesita em responder, pois ele não pode ir contra o argumento de 

que os loucos ou sonhadores não têm opiniões falsas, quando pensam que são 

deuses, ou como os que nos sonhos voam por acreditarem ter asas. A hesitação de 

Teeteto levanta o argumento da divergência existente entre e o sono e o estado de 

vigília [158b]. Além deste argumento, Sócrates levantará outros para exemplificar o 

papel do agente e do paciente em relação às sensações, como o estado de 

Sócrates doente e Sócrates saudável, onde o sabor do vinho pode parecer doce ou 

amargo para cada um deles. A análise detalhada destes argumentos, entretanto, 

escapa à proposta de leitura do Teeteto, tal como ela foi definida para esta tese. 

Vejamos resumidamente alguns destes argumentos e avancemos para a questão da 

memória, tal como ela é apresentada nesta primeira parte do diálogo. 
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Anfidromia 
 

 
Παγκάλως ἄρα σοι εἴρηται ὅτι ἐπιστήμη οὐκ ἄλλο τί ἐστιν ἢ αἴσθησις, 
καὶ εἰς ταὐτὸν συμπέπτωκεν, κατὰ μὲν Ὅμηρον καὶ Ἡράκλειτον καὶ 
πᾶν τὸ τοιοῦτον φῦλον οἷον ῥεύματα κινεῖσθαι τὰ πάντα, κατὰ δὲ 
Πρωταγόραν τὸν σοφώτατον πάντων χρημάτων ἄνθρωπον μέτρον 
εἶναι, κατὰ δὲ Θεαίτητον τούτων οὕτως ἐχόντων αἴσθησιν ἐπιστήμην 
γίγνεσθαι 
. 
É muito bom o que disseste, que o conhecimento não é senão a 
sensação, e nisto concorrem tanto o que diz Homero, Heráclito e 
todos de tal gênero: que tudo se move como fluxos, e, de acordo 
com sapientíssimo Protágoras, que o homem é a medida de todas as 
coisas, e, segundo Teeteto, que a sensação se torna saber, sendo 
assim a mesma coisa. [160e] 

 

 

Nesta passagem Sócrates retoma a primeira definição de Teeteto, que 

equipara conhecimento e sensação, definição chancelada pela autoridade tanto de 

Protágoras quanto de Homero e Heráclito, que afirmam que tudo se move em fluxos. 

Além disso, Sócrates incorpora verbalmente o devir à definição de Teeteto, pois 

agora a "sensação se torna saber" (αἴσθησιν ἐπιστήμην γίγνεσθαι). Este é o primeiro 

fruto de Teeteto, que Platão compara a um recém-nascido, aludindo à chamada 

Anfidromia, festa que se dava logo após o nascimento onde a criança era carregada 

em torno da lareira. Do mesmo modo que a criança era inserida na sociedade 

através deste ritual, a definição de Teeteto, interpretada pelo viés mobilista, também 

“deve ser inserida na argumentação” (περιθρεκτέον τῷ λόγῳ).  

Mas Teodoro intervém no diálogo para mais uma vez pôr em evidência o 

caráter de Teeteto. Seu humor fácil lhe permitirá aguentar a exposição de seu “filho”, 

primeiro fruto produzido pela arte maiêutica de Sócrates. O desejo de Teodoro é 

claro nesta passagem: ele quer ver refutada a resposta de Teeteto, de que 

conhecimento não é outra coisa senão sensação. Mas isto também revela o caráter 

de Teodoro. Teodoro é um “amante dos discursos” (Φιλόλογός) e, por isso, ele vê 

Sócrates como um “saco de discursos”, de onde as respostas para refutar Teeteto 

podem ser facilmente tiradas. No entanto, Teodoro parece não ter ainda 

compreendido o papel da arte socrática de partejar. Na descrição do método 

maiêutico, Sócrates dizia não saber nada e isto é novamente repetido aqui. Sua 
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afirmação agora é de que sua única capacidade é tomar o discurso de um sábio e 

tratá-lo como é devido. Logo, não é o fruto de Teeteto que será verdadeiramente 

analisado, mas a tese de Protágoras.  

Sócrates inicia então uma série de críticas à tese de Protágoras. A primeira 

delas diz respeito ao início de seu livro A Verdade. Embora a tese de que “aquilo 

que parece a cada um ser aquilo que parece” agrade a Sócrates, algo nela o deixa 

admirado. A admiração surge do fato de Protágoras não ter dito no início de sua 

máxima que um porco, um babuíno ou qualquer outro animal fosse a medida de 

todas as coisas. Ora, uma vez que as sensações se estendem também aos animais, 

a tese de Protágoras deveria ser estendida também a eles, e não apenas ao 

homem.  

Na segunda crítica, Sócrates mantém que, se Protágoras está certo, ou seja, 

se a visão de cada um é verdadeira para aquele que a tem, ninguém pode julgar a 

experiência de alguém, um melhor do que o outro. Mas então, Sócrates pergunta: 

“como é que Protágoras, meu companheiro, é sábio, a ponto de também ser 

considerado mestre dos outros, justamente, com um grande salário, enquanto nós 

somos muito ignorantes e devemos ser seus alunos, se cada um é a medida da 

própria sabedoria?” [161e].  Quanto à sabedoria, a teoria de Protágoras demanda 

por uma igualdade, ou seja, ninguém pode reivindicar para si ser mais sábio e assim 

chegar a ser o mestre de outra pessoa. 

Se, por um lado, Protágoras clama o favor popular, por se pretender sábio, o 

mesmo não pode ser dito a respeito de Sócrates. Se for adotado o critério da 

sabedoria, Protágoras está correto, e a arte maiêutica de Sócrates torna-se ridícula, 

mas não apenas ela, como também toda a prática dialética, pois examinar e tentar 

refutar as aparências e as opiniões dos outros não passa de uma frivolidade, uma 

vez que, se o que aparece na Verdade de Protágoras é verdade, elas são corretas 

porque pertencem àqueles que as possuem [162a]. 

 
 
 
 
 
 
 



48 
 

  

A aparição de Protágoras 
 
 

 
λέγε δή, ὦ Θεαίτητε, πρῶτον μὲν ἃ νυνδὴ διήλθομεν, ἆρα οὐ σὺ 
θαυμάζεις εἰ ἐξαίφνης οὕτως ἀναφανήσῃ μηδὲν χείρων εἰς σοφίαν 
ὁτουοῦν ἀνθρώπων ἢ καὶ θεῶν; ἢ ἧττόν τι οἴει τὸ Πρωταγόρειον 
μέτρον εἰς θεοὺς ἢ εἰς ἀνθρώπους λέγεσθαι; 

 
Diz-me, então, Teeteto, primeiramente em relação ao que 
sustentamos há pouco, não te espantas, se repentinamente declarar 
não seres nada inferior, em sabedoria, a qualquer dos homens ou 
dos deuses? Ou achas que a medida de Protágoras se aplica menos 
aos deuses que aos homens? [162b] 

 
 

Depois de restabelecer Teeteto como principal interlocutor, a tese de 

Protágoras é criticada uma terceira vez por Sócrates. Teeteto se diz espantado com 

esta reviravolta da tese em seu contrário, pois “agora, rapidamente se tornou no 

oposto” [162d]. O diálogo é então conduzido para dentro da tese sofística do homem 

como medida de todas as coisas. Platão submete então a obra de Protágoras ao 

tratamento de sua própria retórica, isto é, ele põe em cena o próprio Protágoras 

intervindo na discussão, não como um personagem, mas através das falas de 

Sócrates. A posição de “Protágoras” nesta passagem gera duas consequências: a 

primeira, de que as sensações animais não são inferiores à dos homens; a segunda, 

de que as sensações humanas não são inferiores à dos deuses [162e]. Mas é o 

próprio Protágoras que incita Sócrates e Teodoro a investigarem a validade de tais 

consequências. 

Após esta intervenção de Protágoras, Sócrates propõe retomar o exame, 

como o objetivo de saber se conhecimento e sensação se equivalem ou se diferem: 

 
ΣΩ. Ἄλλῃ δὴ σκεπτέον, ὡς ἔοικεν, ὡς ὅ τε σὸς καὶ ὁ Θεοδώρου 
λόγος. 
ΘΕΑΙ. Πάνυ μὲν οὖν ἄλλῃ. 
ΣΩ. Τῇδε δὴ σκοπῶμεν εἰ ἄρα ἐστὶν ἐπιστήμη τε καὶ αἴσθησις ταὐτὸν 
ἢ ἕτερον. εἰς γὰρ τοῦτό που πᾶς ὁ λόγος ἡμῖν ἔτεινεν, καὶ τούτου 
χάριν τὰ πολλὰ καὶ ἄτοπα ταῦτα ἐκινήσαμεν. οὐ γάρ; 
ΘΕΑΙ. Παντάπασι μὲν οὖν. 
 
Sócrates: Então parece que a questão deve ser investigada por outra 

perspectiva, segundo o teu argumento e o de Teodoro. 
Teeteto: Por uma completamente diferente. 
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Sócrates: Investiguemos então, por esta via, se “conhecimento” é o 

mesmo que sensação, ou é diferente. Pois todo o nosso argumento 
tende para aqui e graças a ele temos levantado muitas questões 
extraordinárias.  
Teeteto: Exatamente assim. [163a] 

 
 

Nesta nova parte da argumentação, Sócrates propõe a Teeteto que seja 

investigado se “aquilo que sentimos” (αἰσθανόμεθα) é o mesmo que “conhecer” 

(ἐπίστασθαι). Para tal investigação, são propostos os seguintes argumentos. 

Primeiramente, Sócrates descreve que antes de se aprender uma língua estrangeira 

(τῶν βαρβάρων, dos bárbaros, literalmente), é possível ouvi-la, ou, ao ouvi-la, 

conhecemos o que é dito; em segundo lugar, em relação às letras, o conhecer é 

tudo aquilo que deriva das sensações, ou seja, tudo o que pode ser apreendido quer 

pela visão quer pela audição. Segundo Teeteto, isto pode ser resumido da seguinte 

maneira: aquilo que é visto ou ouvido é conhecido; por sua vez, aquilo que é 

ensinado a respeito de tais coisas, não é nem sentido nem conhecido, quando é 

visto ou ouvido [163c]. Mas, estranhamente, este argumento é deixado de lado por 

Sócrates.  

 

 
Sensação e memória 
 
  

"Ἆρα δυνατὸν ὅτου τις ἐπιστήμων γένοιτό ποτε, ἔτι ἔχοντα μνήμην 
αὐτοῦ τούτου καὶ σῳζόμενον, τότε ὅτε μέμνηται μὴ ἐπίστασθαι αὐτὸ 
τοῦτο ὃ μέμνηται;" 

 
Ora, será possível alguém vir a conhecer algo e, ainda tendo 
memória disso e conservando-o, enquanto se lembra dele, não 
conhecer aquilo de que se lembra? [163d] 

 
 
 Esta é a primeira ocorrência no diálogo do que classifiquei como memória 

filosófica. Diferentemente da memória dramática, que joga com as lembranças e os 

esquecimentos dos personagens do diálogo, a memória filosófica ocorre como parte 

efetiva da argumentação, ou seja, ocorre como elemento necessário para a 

investigação a respeito do conhecimento, e é pelos termos acima citados que 

Sócrates interroga Teeteto sobre a memória. Sócrates quer, nesta passagem, 
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admitir a memória como mediadora entre uma sensação e o conhecimento, e o 

modo como isto ocorre se dá através da aprendizagem. A isso equivale dizer que 

alguém, quando aprende algo, ao lembrar-se daquilo que aprendeu, conhece a coisa 

aprendida. Um exemplo disto já havia sido apresentado no diálogo, embora lá, eu o 

tivesse representado como um exemplo de memória dramática. Em sua 

demonstração matemática, Teeteto se recorda de algo que ele acabara de aprender 

com Teodoro acerca das potências e, ao exibi-las a Sócrates, comprova a 

possibilidade de conhecer algo de que se tem uma recordação. Entretanto, há algo a 

mais na questão de Sócrates: será possível “não conhecer aquilo de que se 

lembra”? (μὴ ἐπίστασθαι αὐτὸ τοῦτο ὃ μέμνηται;)  

Sócrates desdobra tal equivalência através do seguinte raciocínio: existe 

algo que chamamos memória (μνήμην), que é memória de algo. Algo, neste caso, 

refere-se àquilo que foi aprendido pelos sentidos. Esta definição de memória 

aproxima-se daquela que Platão apresenta no Filebo. Neste diálogo10, Sócrates nos 

diz que a memória é “a conservação da sensação” (σωτηρίαν τοίνυν αἰσθήσεως τὴν 

μνήμην), isto é, a memória é aquilo que pode ser apreendido (e conservado) através 

dos sentidos. Se existe memória, então, às vezes é possível lembrar-se das coisas 

vistas (representantes das sensações). Mas resta ainda o oposto: aquele que viu, ao 

fechar os olhos, ainda se lembra da coisa vista ou dela se esquece, ou dito de outro 

modo, a memória ainda persiste na ausência do objeto, sendo o objeto a única 

causa da sensação? 

Para responder à questão, é preciso recapitular o argumento. Aquele que vê, 

diz Sócrates, torna-se conhecedor daquilo que vê, uma vez que sensação, visão e 

conhecimento se equivalem. Mas o que acontece se retirarmos a sensação do 

argumento? Se quem conhece algo é conhecedor porque o vê, ao fechar os olhos, 

ele não mais vê a coisa, mas ainda se lembra dela; desse modo, a ausência de 

sensação equivale à ausência de conhecimento e, em contrapartida, a presença da 

sensação equivale ao conhecimento. Assim, se a equivalência entre visão e 

conhecimento é admitida, deve-se admitir também a memória, pois aquele que se 

tornou conhecedor de algo, embora se recorde, não conhece, por não ter mais 

                                                   
10  

Filebo, 34a. 
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presente a sensação. Logo, para Sócrates, esta situação é impossível, se sensação 

for o mesmo que conhecimento. 

 Sócrates reconhece, nesta passagem, ter procedido à maneira dos 

contraditores (ἀντιλογικῶς), isto é, à maneira dos sofistas, e não dos filósofos, o que 

o leva a concluir: 

 

ΣΩ. Ἀλλ´ ἐγὼ πειράσομαι δηλῶσαι περὶ αὐτῶν ὅ γε δὴ νοῶ. ἠρόμεθα 
γὰρ δὴ εἰ μαθὼν καὶ μεμνημένος τίς τι μὴ ἐπίσταται, καὶ τὸν ἰδόντα καὶ 
μύσαντα μεμνημένον ὁρῶντα δὲ οὒ ἀποδείξαντες, οὐκ εἰδότα 
ἀπεδείξαμεν καὶ ἅμα μεμνημένον· 
 
Sócrates: Eu tentarei, então, mostrar o que penso a respeito disto. 

De fato, nós perguntamos se alguém que aprende algo e ainda se 
lembra disso, não o conhece, e demonstramos que o que viu e 
fechou os olhos se lembra, mas não vê, demonstrando, ao mesmo 
tempo, que não sabe e se lembra, e isto é impossível. [164d] 

 

 

Ora, se "ver" é o mesmo que "conhecimento", então, quando apenas um dos 

olhos está fechado, ao mesmo é possível ver e não ver, e por isso é possível 

também conhecer e não conhecer ao mesmo tempo, o que é impossível. Deste 

modo, o argumento da memória destrói o argumento de que conhecimento e 

sensação seriam o mesmo. 

Mas talvez o argumento de Teeteto e de Protágoras não tivesse sido 

destruído se este estivesse vivo e pudesse defendê-lo. Sócrates assume então o 

papel de defensor de Protágoras. 

 

 
 
A presença do ausente: a defesa de Protágoras 
 
 

Nesta passagem, Platão imagina como seria a defesa de Protágoras se ele 

estivesse na presença de Sócrates e Teeteto, e esta é a segunda aparição do 

sofista na argumentação. Visto que o ataque é a melhor defesa, a intervenção do 

sofista se dá nos seguintes termos: 
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"Οὗτος δὴ ὁ Σωκράτης ὁ χρηστός, ἐπειδὴ αὐτῷ παιδίον τι ἐρωτηθὲν 
ἔδεισεν εἰ οἷόν τε τὸν αὐτὸν τὸ αὐτὸ μεμνῆσθαι ἅμα καὶ μὴ εἰδέναι, καὶ 
δεῖσαν ἀπέφησεν διὰ τὸ μὴ δύνασθαι προορᾶν, γέλωτα δὴ τὸν ἐμὲ ἐν 
τοῖς λόγοις ἀπέδειξεν. τὸ δέ, ὦ ῥᾳθυμότατε Σώκρατες, τῇδ´ ἔχει· ὅταν 
τι τῶν ἐμῶν δι´ ἐρωτήσεως σκοπῇς, ἐὰν μὲν ὁ ἐρωτηθεὶς οἷάπερ ἂν 
ἐγὼ ἀποκριναίμην ἀποκρινάμενος σφάλληται, ἐγὼ ἐλέγχομαι, εἰ δὲ 
ἀλλοῖα, αὐτὸς ὁ ἐρωτηθείς.” 

 
“Eis o nobre Sócrates, depois perguntar a um jovem assustado se 
era possível que alguém se lembrasse de algo e ao mesmo tempo 
não o soubesse, o que, por medo, este negou categoricamente, por 
não ser capaz de prever, demonstrou com estes argumentos que eu 
era ridículo. Contudo, imprudentíssimo Sócrates, é assim: quando 
investigas com questionamentos algo das minhas posições, se o que 
é questionado responde tal como eu responderia e se frustra, sou eu 
o refutado, mas, se reponde de maneira diferente, quem é 
interrogado é que é refutado.” [166a-b] 

 
 
  Primeiramente, Protágoras ataca Sócrates acusando-o de aproveitar-se do 

medo de seu interlocutor, a fim de refutar a sua posição. Protágoras lembra de que 

refutar alguém, assumindo uma posição que não seria a sua, é refutar a si mesmo e 

não o seu adversário. Esta pode ser considerada uma objeção dramática de 

Protágoras. De fato, outras duas objeções serão colocadas por ele, e o primeiro 

ponto a ser refutado diz respeito à memória. 

 A objeção anterior, em 166b, supõe que o mesmo individuo se lembra da 

mesma impressão, mas não a sente no momento presente. Disto, Sócrates conclui 

que ao mesmo tempo se conhece e não se conhece a mesma coisa, e isso 

corresponde a uma contradição. Protágoras refuta esta objeção da memória com os 

seguintes pontos: primeiramente, Sócrates pressupõe que a lembrança presente de 

uma impressão passada assemelha-se à impressão passada que não se 

experimenta mais, de modo que se conhece e não se conhece a mesma coisa. Mas 

isto é esquecer do que é afirmado em 159a, que tudo advém e se altera no devir, 

não sendo mais o mesmo objeto.  

 A segunda objeção diz respeito ao relativismo de Protágoras. Como 

Sócrates pretendia anteriormente, esta teoria não destrói a hierarquia que coloca o 

homem acima do porco, do babuíno ou de um girino, pois a sensação do homem 

não vale mais do que aquela dos animais. Outro ponto levantado é que tornar uma 

sensação “saudável” é fazer com que o objeto sentido seja “bom” para o corpo que 
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sente. É suficiente, para exemplificar este ponto, lembrar-se do exemplo do vinho, 

que era doce para Sócrates em boa saúde e amargo para o Sócrates doente [159c-

e]. Além disso, é preciso ainda acreditar que alguns homens são sábios e outros 

ignorantes, já que conhecimento é sensação e as sensações podem ser ou 

melhores ou piores. Neste caso, o sábio é definido como aquele que sabe inverter a 

maneira de sentir as coisas, que elas apareçam boas quando são, na realidade, más 

[166]. 
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Interlúdio: a digressão filosófica 

 
 

Platão suspende, nesta passagem do diálogo, a discussão entre Sócrates e 

Teeteto. O tema acerca do conhecimento é momentaneamente deixado de lado para 

que Sócrates descreva, exatamente no meio do diálogo, e tendo Teodoro como 

interlocutor, a oposição entre o modo de vida dos filósofos e o modo de vida dos 

oradores. Entretanto, não se pode vislumbrar nesta passagem qualquer menção aos 

conceitos de memória dramática ou memória filosófica, tal como tenho mostrado na 

leitura do diálogo. Em contrapartida, esta passagem, negligenciada por alguns 

comentadores, parece dar conta de um aspecto maior. Como foi dito na introdução, 

Platão parece consagrar o Teeteto como um memorial dedicado a Sócrates. Esta 

distinção entre filósofo e orador tem como função, a meu ver, mostrar a situação 

vivida por Sócrates diante do tribunal em sua defesa.11 Vejamos então, rapidamente, 

como se dá esta distinção proposta por Sócrates.  

Em sua primeira observação, Sócrates esboça o conflito entre a vida 

dedicada à filosofia e aquela praticada nos tribunais, a dos oradores, retratando-os 

de modos distintos. O retrato do orador desenhado por Sócrates o descreve como 

aquele educado nos tribunais ao ritmo da clepsidra. Seu tempo de fala é limitado e 

tal imitação faz dele um adulador, escravo das aparências e dos discursos 

persuasivos. Outro aspecto importante nessa passagem é a caracterização dos 

oradores como “presos ao ritmo da clepsidra”; tal instrumento, como sabemos, 

representava um relógio que media o tempo pelo escoamento da água de seu cone 

superior para o inferior. No contexto do Teeteto, esta metáfora do escoamento 

reflete imediatamente a tese de Heráclito, de que tudo está em movimento e nada 

permanece.  

Mas, paralela a esta descrição, Sócrates dá também a descrição do filósofo, 

referindo-se a ele como “os que são do nosso coro” (τοὺς δὲ τοῦ ἡμετέρου χοροῦ). 

Esta menção inclui Teodoro como membro do coro, ou seja, como filósofo. Sócrates, 

entretanto, hesita ao formular esta descrição, em razão de não querer “abusar da 

liberdade”. Ora, esta negativa de Sócrates contradiz a definição do filósofo como 

                                                   
11 

Uma leitura deste aspecto pode ser encontrada no brilhante estudo feito por Zina Giannopoulou, em 
seu Plato’s Theaetetus as a second Apology. 
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homem livre. Teodoro, por sua vez, fica na contramão do argumento, não 

concebendo tal abuso de liberdade por se ver ligado aos discursos, tal como um 

“escravo”. É de extrema complexidade tal argumento, pois temos Sócrates filósofo, 

não se identificando com os filósofos retratados e, de maneira contrária, Teodoro, 

considerado por Sócrates como filósofo, atrelando-se ao modo de vida dos oradores. 

Desta maneira, podemos supor que o retrato do filósofo, em oposição ao orador, ao 

qual Sócrates faz referência aqui, não é necessariamente o retrato que Sócrates, ou 

Platão tem em mente, cujas consequências para a discussão serão vistas adiante.  

Esta referência ao corifeu no Teeteto pode estar ligada àquela feita por 

Aristófanes no coro das Nuvens. Assim, a descrição do filósofo, na peça de 

Aristófanes, é aquela do homem que tem a cabeça das nuvens, que não se envolve 

com as discussões na ágora, sem preocupar-se com o que está ao seu redor. Essa 

recuperação da imagem do Sócrates aristofânico mostra uma aproximação entre 

filosofia e comédia, que converge em outros diálogos platônicos.  

A ágora, ou a praça pública das cidades gregas era o local onde se instalava 

o mercado e que muitas vezes servia para a realização das assembleias do povo, 

onde se resolviam conflitos, numa espécie de reconciliação das necessidades dos 

cidadãos uns com os outros. Lembremos ainda de que a ágora é o lugar onde 

Térpsion procura por Euclides no prólogo, o lugar onde deve ser desenvolvida a 

discussão sobre o conhecimento. De acordo com a passagem, esse lugar, assim 

como os jantares e a festas acompanhadas por flautistas, era desdenhado pelo 

filósofo. Isso corrobora, sem dúvida, a hipótese de que Sócrates está criticando 

também essa figura do filósofo descrita por ele.  

Dessa maneira, vemos que a digressão leva em conta não somente a 

comparação de dois modos de vida, a do filósofo e a do orador, mas a do filósofo 

retratado por Sócrates e a do o filósofo em oposição a sua própria concepção de 

filósofo, que é boa, bela e justa, contrária a esta apresentada, que o retrata como 

alheio às questões importantes, sobretudo aquelas em relação à cidade. 

Sócrates segue então sua narração, introduzido Tales como sendo esse 

modelo de filósofo. Segundo uma anedota contada por uma serva trácia, ele teria 

caído em um poço, “na ânsia de conhecer as coisas do céu”, deixando “escapar o 
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que tinha à frente, debaixo de seus pés”. Tales encarna aqui, a figura do homem 

livre, que não se prende às questões da cidade.  

 Até este ponto, Sócrates nos dá a definição de filósofo. A partir de 175 c, 

Sócrates descreve a vantagem que o filósofo teria em relação ao orador, discutindo 

a justiça, a felicidade e a realeza, encerrando assim a primeira parte da digressão. 

A segunda parte da digressão [176a-c], passagem chamada pelos 

comentadores de “semelhança com deus” (ὁμοίωσις θεῷ), levanta outras questões 

sobre a vida do filósofo. Primeiramente, esta semelhança com os deuses deve ser 

feita “com inteligência” (μετὰ φρονήσεως). As implicações de tal termo aqui, no 

entanto, demandariam uma análise mais aprofundada, que levasse em conta suas 

acepções. Todavia, um aspecto pode ser abordado com um pouco mais de atenção. 

Este aspecto diz respeito à relação entre o modo de vida do filósofo proposto por 

Sócrates e o papel do “divino” na digressão. 

Segundo Sócrates, existem dois paradigmas sob os quais os homens podem 

modelar sua vida, “o divino, sumamente abençoado” e “o não divino, miserável ao 

extremo”. Neste sentido, o homem pode ser capaz de assemelhar-se a um deus 

tornando-se tão justo quanto ele possa. Mas a qual justiça Platão faz referência 

aqui? Certamente, quando Sócrates diz isto, ele tem em mente a definição de justiça 

descrita na República, e isso não deve ser confundido com cada um ocupar-se de 

seus próprios assuntos para o benefício da cidade. O filósofo se vê forçado a retirar-

se dos assuntos da cidade, para o bem maior de todos, e esta evasão do mundo é 

aquela proposta no Fédon.  

Mas existe ainda outra questão importante que deve ser examinada, descrita 

em 176b: 

 

ΣΩ. Ἀλλ´ οὔτ´ ἀπολέσθαι τὰ κακὰ δυνατόν, ὦ Θεόδωρε— ὑπεναντίον 
γάρ τι τῷ ἀγαθῷ ἀεὶ εἶναι ἀνάγκη—οὔτ´ ἐν θεοῖς αὐτὰ ἱδρῦσθαι, τὴν 
δὲ θνητὴν φύσιν καὶ τόνδε τὸν τόπον περιπολεῖ ἐξ ἀνάγκης. διὸ καὶ 
πειρᾶσθαι χρὴ ἐνθένδε ἐκεῖσε φεύγειν ὅτι τάχιστα. 
 
Sócrates: Mas não é possível eliminar os males, Teodoro – pois é 
necessário que exista sempre algo contrário ao bem – e nem colocá-
los entre os deuses, pois vagam sobre a natureza e este lugar, por 
necessidade. Por isso, é necessário tentar fugir daqui [176b] para lá 
rapidamente. 
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O que estas palavras de Sócrates querem dizer, segundo as quais “é preciso 

tentar fugir daqui para lá rapidamente”? No Teeteto, embora não haja uma menção 

explícita às Formas, essa fuga do filósofo para assemelhar-se ao divino pode ser 

comparada ao plano inteligível. Essa passagem da digressão, penso, é o que em 

outros diálogos é descrito como plano das ideias, devido a esta identificação com o 

divino.  

Entretanto, esta fuga não deve ser entendida como um “deslocamento”, tal 

como prega a teoria de Heráclito, pois os homens encontram-se, de certa maneira, 

presos ao mundo sensível. Considerando assim a exposição de Sócrates, o que 

temos na digressão? Um retrato do filósofo e do orador, ou retratos do filósofo e do 

orador? Podemos concluir que, nesta passagem do diálogo, existem duas imagens 

de filósofo, aquela de Sócrates e a de Teodoro, uma aparente, aquilo que se diz 

dele, e outra real, aquilo que ele faz, ou para usar termos mais platônicos, uma 

sensível e outra inteligível. Por outro lado, temos duas imagens de oradores, aquela 

vista primeiramente nos tribunais e a de Sócrates, que defendeu até aqui a sua 

causa, e a defenderá no tribunal, diante de seus acusadores. 
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Retorno a Protágoras  
  
 

Terminada a digressão, Sócrates retoma o argumento justapondo 

novamente as teses de Heráclito, que “o ser se move”, e a de Protágoras, “que o 

que sempre parece a cada um também é aquilo que lhe parece”. Mas a refutação 

aqui não diz respeito às sensações dos homens. Se antes era ele – o homem – a 

medida de todas as coisas, agora, nesta passagem do diálogo, no que diz respeito à 

justiça, convém analisar como isso ocorre em relação à cidade. Assim, o que passa 

a ser investigado é saber se “o que uma cidade estabelecer como sua opinião ser 

justo para aquela que o estabeleceu, enquanto permanecer.” Mas não só o que diz 

respeito à cidade, mas também ao bem, pois ninguém tem coragem de se atrever a 

sustentar que uma cidade o institui por lhe ser útil e durante o tempo que for, a não 

ser que se fale apenas de um nome. Não se deve, portanto, observar o nome, mas 

sim investigar a coisa nomeada. Aquilo que se nomeia é o que se procura atingir: 

cada cidade, com a sua legislação, enquanto pode e é capaz, institui todas as leis de 

modo a serem-lhe úteis. 

Se a existência de conhecimento é permitida em questões de utilidade, 

vantagem, ou mais geralmente, sobre o futuro, então a equiparação de 

conhecimento com a sensação claramente não pode ser mantida. A ideia de tal 

conhecimento é superficial, como vemos entre 178a e 179a, onde há uma 

enumeração de vários tipos de competências, como a do médico, a do agricultor, a 

do mestre em ginástica e a do cozinheiro. 

  

 

Retorno a Heráclito  
 

Assim como foi feito com o discurso de Protágoras, é hora de investigar o 

próprio movimento, já que o alvo agora é Heráclito e seus discípulos. Não apenas 

Heráclito, mas também Homero e outros ainda mais antigos, mais experimentados 

(ἔμπειροι), segundo Teodoro, com os quais não é possível dialogar, senão como 

pessoas perseguidas por mosquitos. Não apenas os seus discursos, mas também 

seus escritos estão em mudança, não permitindo dizer deles “nada de nada”.  Estes 
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são donos de discursos inacessíveis e incoerentes, que são atirados como setas 

contra aqueles que lhes perguntam algo. 

 Impossível também é chegar a qualquer conclusão com eles, sobretudo 

porque eles mesmos não se entendem entre si, pois neles não há nada seguro, nem 

mesmo o discurso, que não fixa nada. Mas talvez se possa verificar algo em seus 

discípulos, argumenta Sócrates, pois é próprio dos discípulos o querer assemelhar-

se a seus mestres. Mas não há discípulos, diz Teodoro, pois “nenhum dentre eles é 

aluno um do outro”.  

Há de se opor então, diz Sócrates, aquilo que se move e aquilo que 

permanece, Heráclito e seus seguidores de um lado e, de outro lado, tudo o que 

sustentam os Melissos e os Parmênides, que “Imóvel é o nome dado ao todo”, tudo 

é uno e subsiste em si mesmo. A contradição em que se encontram Sócrates e 

Teodoro é flagrante. Um cabo de guerra dialético, onde cada tese colocada em uma 

das extremidades da linha precisa ser investigada. Aparentemente a tese de Teeteto 

é deixada momentaneamente de lado. Não se trata, por ora, de verificar se 

conhecimento é o mesmo que sensação. Sócrates e Teodoro devem verificar se a 

verdade está com aqueles que fluem, ou ao contrário, com os defensores da 

permanência. Iniciemos pelos defensores do movimento. 

Sócrates define o “mover-se” como mudar algo de um lugar para outro ou 

girar sobre si mesmo sem mudar de lugar. Esta é uma forma de movimento. Mas 

existe outra: mesmo que uma coisa permaneça parada, mas mude quanto às suas 

qualidades (envelheça, mude de cor ou de consistência), isto também é outra forma 

de movimento. São duas então as suas formas: deslocação e alteração.  

Se tudo se move, seja por deslocação ou por alteração, nada é fixo e 

estável. Mas o que interessa a Sócrates aqui é o segundo tipo, a alteração. Através 

dela, as cores mudam, e o branco, por exemplo, não é mais o branco, mas muda 

para outra cor, pois se permanecesse branco, poder-se-ia dizer dele que é imóvel. E 

se tudo se move, é possível dizer o mesmo a respeito das sensações e, nestes 

casos, ocorre o mesmo, e o “ver” pode tornar-se “não ver” e o ouvir tornar-se “não 

ouvir”. O mesmo ocorre ainda com o agente que, se está em movimento, também 

não pode ser chamado mais de “sentinte” do que “não sentinte”. Logo, nomear algo 

se torna impossível. 
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Ora, se o raciocínio acima se aplica à sensação, ele deve ser estendido 

também ao conhecimento, uma vez que os dois se equivalem. Se o conhecimento é 

sensação, ele é igualmente não conhecimento. Desta maneira, os desdobramentos 

da tese fluxista de Heráclito arruínam a equivalência existente entre conhecimento e 

sensação. [183c]  

A discussão sobre Protágoras chegou ao seu fim e com ela a participação 

de Teodoro na discussão. Mas a retomada de Teeteto como interlocutor causa um 

certo constrangimento em Sócrates e em Teodoro. Não se contentando com a 

discussão acerca do movimento, Teeteto quer ouvir ainda sobre aqueles que 

professam o contrário, que tudo permanece em repouso (τὸ πᾶν ἑστάναι διέλθητε). 

Sócrates, entretanto, receia que a discussão acerca do pensamento de Parmênides 

pode se sobrepor à questão do conhecimento e, por isso, é melhor deixá-la de lado 

– ou para o dia seguinte, quando ele será refutado na discussão do Sofista. 

Retomando a questão inicial, de que sensação é conhecimento, Sócrates 

crê ser necessário fazer algumas distinções. Quando algumas cores são vistas, 

como por exemplo, o branco e o preto, ou quando algo é ouvido, é necessário 

distinguir os meios que operam estas sensações. Isto equivale a dizer que os olhos 

não são aquilo com que vemos (ᾧ ὁρῶμεν), mas aquilo através do qual vemos (δι´ 

οὗ ὁρῶμεν). No entanto, estas sensações não estão instaladas nos homens como 

em cavalos de madeira, mas elas convergem para uma forma única (εἰς μίαν τινὰ 

ἰδέαν), chamada alma, pela qual os olhos são usados como instrumentos, a fim de 

que se tenham sensações. 

Cada sensação então é percebida através de uma potência do corpo [185a] 

e é impossível que uma seja substituída por outra, por exemplo, que se ouça algo 

por meio da visão.  Entretanto, é necessário saber através de qual “instrumento” é 

possível revelar o que é comum a todos os sensíveis, designados pelo “é” ou “não é” 

[185c]. Ora, essas determinações comuns – o ser, o não ser, a semelhança, a 

diferença, etc. – só podem ser investigados pela alma, pois ela própria, através de si 

mesma, investiga o que há de comum em tudo [185e]. 

Sócrates conclui então, ao introduzir a busca da verdade, que é impossível 

alcançá-la sem antes encontrar a essência. Logo, se a verdade não é encontrada, é 

impossível ter conhecimento sobre ela. Assim: 
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ΣΩ. Ἐν μὲν ἄρα τοῖς παθήμασιν οὐκ ἔνι ἐπιστήμη, ἐν δὲ τῷ περὶ 
ἐκείνων συλλογισμῷ· οὐσίας γὰρ καὶ ἀληθείας ἐνταῦθα μέν, ὡς ἔοικε, 
δυνατὸν ἅψασθαι, ἐκεῖ δὲ ἀδύνατον. 
 
Sócrates: Então, o conhecimento não está nestas sensações, mas 

no raciocínio a respeito delas; pois, por este viés, como parece, é 
possível apreender a essência e a verdade, mas por aquele, é 
impossível. [186d] 

 

Desta maneira, o ato de “ver”, “ouvir”, “cheirar”, etc., os quais Teeteto 

nomeia como sensações, não correspondem ao alcançar a verdade, a essência e 

muito menos o conhecimento. Assim, conclui Sócrates, sensação não seria o 

mesmo que conhecimento. 

. 
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Parte III 
 

DÓXA: 
 

CONHECIMENTO, OPINIÃO E MEMÓRIA. 
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Opinião e memória dramática 
 

 

“Logo, Teeteto, sensação e conhecimento não seriam o mesmo”. (Οὐκ ἄρ´ 

ἂν εἴη ποτέ, ὦ Θεαίτητε, αἴσθησίς τε καὶ ἐπιστήμη ταὐτόν). É a esta conclusão que 

chega Sócrates – com a anuência de Teeteto – sobre a primeira tentativa de 

definição de conhecimento. Mas a investigação não pode tomar a via negativa, ou 

seja, levar seus interlocutores a descobrir o que o conhecimento não é, mas o que 

ele é (τί ποτ´ οὐκ ἔστ´ ἐπιστήμη, ἀλλὰ τί ἔστιν), mesmo que este tenha sido o 

resultado obtido até agora. Mas, apesar do desfecho da primeira parte ter se dado 

por esta via negativa, Sócrates consegue ver nele um avanço.  

Diante da impossibilidade de se procurar o conhecimento na sensação, a 

alternativa é que ele seja procurado, diz Sócrates, “naquele nome que a alma 

possui, quando em si e por si se ocupa das coisas que são” (ἐν ἐκείνῳ τῷ ὀνόματι, 

ὅτι ποτ´ ἔχει ἡ ψυχή, ὅταν αὐτὴ καθ´ αὑτὴν πραγματεύηται περὶ τὰ ὄντα). Sócrates, 

no entanto, não nomeia esta atividade da alma, embora sugira a Teeteto que ele lhe 

dê o nome conveniente. Sugestionado assim por Sócrates, Teeteto define 

categoricamente que isto se chama “opinar” (δοξάζειν)12.  

Assim, é em torno da opinião, e não mais da sensação, que se dará toda a 

argumentação a respeito da segunda definição de conhecimento. Entretanto, antes 

de iniciar a análise desta nova tentativa de Teeteto, deve-se primeiramente verificar 

a existência de alguns aspectos da memória dramática presentes nesta transição 

argumentativa. 

A memória dramática ocorre principalmente no estranho pedido feito por 

Sócrates a Teeteto. A fim de considerar melhor a questão, ele pede que seu 

interlocutor “apague da mente todas as coisas ditas anteriormente” (πάντα τὰ 

πρόσθεν ἐξαλείψας). O que isto quer dizer? Tomemos os significados do verbo 

ἐξαλείφω: “apagar da mente” ou “fazer esquecer”; Platão faz Sócrates usá-los 

                                                   
12 

As interpretações sobre a tradução do termo δοξάζειν e, por extensão, de δόξα, já fizeram surgir 
uma vasta literatura entre os comentadores e tradutores do Teeteto. Embora alguns prefiram traduzi-
los respectivamente por “julgar” e “julgamento”, esta escolha não será discutida aqui – diferentemente 
do que foi feito a respeito do “conhecimento” no início deste comentário – pois creio que este termo, 
tal como apresentado no diálogo, não possua um caráter judicatório. Por esta razão, minha opção é 
aquela que traduz δόξα e δοξάζειν por “opinião” e “opinar” / “ter uma opinião”, respectivamente. 



64 
 

  

imperativamente, incitando Teeteto ao esquecimento. Mas qual seria, no entanto, a 

pretensão de Sócrates ao agir deste modo? Se pensarmos que Sócrates, por um 

lado, quer mesmo que Teeteto se esqueça de tudo o que foi dito até então, isto seria 

o mesmo que afirmar que nada do que foi dito anteriormente é válido e deve, 

portanto, ser esquecido. Toda a discussão sobre o conhecimento na primeira parte 

do Teeteto, portanto, teria sido apenas um fruto vazio que não deve ser alimento. 

Isso seria correto se, e somente se, Sócrates não tivesse visto na discussão anterior 

um avanço, que lhe permite agora deixar de lado a sensação e elevar a discussão a 

outro nível. A contradição existe, portanto, como o jogo entre a lembrança que salva 

do esquecimento ou do esquecimento que evita a lembrança, isto é, do jogo operado 

pela memória dramática.  

Mas a sequência do diálogo desfaz a contradição, e ela se desfaz na medida 

em que alguns termos da discussão anterior, que Sócrates pede a Teeteto que 

sejam esquecidos, são novamente retomados nesta fase da argumentação. No 

entanto, embora alguns argumentos sejam retomados, a perspectiva pela qual ela é 

abordada é diferente. Se, anteriormente, o caminho para alcançar a essência e a 

verdade (οὐσίας καὶ ἀληθείας) residia apenas nas sensações, a via adotada por 

Platão a partir de agora consiste no raciocínio (συλλογισμῷ) sobre elas.  

Neste sentido, o esquecimento de Teeteto induzido por Sócrates não 

consiste em desconsiderar tudo o que foi dito, pois tal pedido, além de contraditório, 

é irônico. E a ironia se reflete justamente na ocasião onde, em face de um pedido de 

esquecimento, o tema da memória será introduzido não apenas como mediador 

entre opinião, sensação e conhecimento, mas também através da apresentação de 

dois longos símiles que descrevem a memória. Mas, se temos esta indução de 

Sócrates, não temos ainda a definição completa de Teeteto para o conhecimento. 

Vejamos, portanto, como o seu interlocutor se coloca nesta nova tentativa de defini-

lo. 
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Conhecimento é opinião verdadeira? 
 
 

Δόξαν μὲν πᾶσαν εἰπεῖν, ὦ Σώκρατες, ἀδύνατον, ἐπειδὴ καὶ ψευδής 
ἐστι δόξα· κινδυνεύει δὲ ἡ ἀληθὴς δόξα ἐπιστήμη εἶναι, καί μοι τοῦτο 
ἀποκεκρίσθω. 
 
É impossível, Sócrates, dizer que é toda opinião, já que também há a 
opinião falsa. Contudo, o conhecimento tem a chance de ser a 
opinião verdadeira, e assim respondo. [187b] 

 
 

Esta segunda resposta de Teeteto torna à pergunta principal do diálogo, isto 

é, definir o que é o conhecimento. Não é toda opinião (δόξαν πᾶσαν), responde ele, 

pois ela se caracteriza de dois modos: há uma opinião verdadeira e há uma opinião 

falsa; deixando esta última de lado, Teeteto define o conhecimento como sendo a 

primeira, opinião verdadeira (ἀληθὴς δόξα). Sócrates elogia a maneira de responder 

de Teeteto, dizendo que agora não há mais hesitação em suas respostas. Falsa 

esperança depositada no seu interlocutor em uma fala plena de ironia. Irônica, pois 

as duas frases de Teeteto intercaladas por este elogio não respondem diretamente à 

pergunta essencial de Sócrates sobre o conhecimento, τί ποτ´ ἐστὶν ἐπιστήμη. Na 

verdade, ambas revelam que o campo de atuação de Teeteto ainda é aquele da 

opinião, atrelada ao sensível e, por isso, ainda hesitante. Segundo ele, o 

conhecimento literalmente “corre o risco” ou “tem a chance de ser” (κινδυνεύει) o 

conhecimento. Além disso, diz Teeteto, esta definição é o que “agora me parece” 

(νῦν μοι φαίνεται). Vista dessa forma, a sua definição ainda traz consigo resquícios 

tanto da tese de Protágoras quanto daquela de Heráclito. Por não definir o ser do 

conhecimento, mas apenas sua aparência e a maneira como lhe parece, Teeteto 

ainda se mantém preso à tese sofística de Protágoras. Além disso, sua definição 

não mostra nenhuma estabilidade, pois ela é apresentada como agora lhe parece 

assim, isto é, é instável e suscetível de ser modificada posteriormente, tal como o 

fluxo da teoria de Heráclito. 

Se a definição de conhecimento se dá, neste sentido, no campo da opinião e 

como opinião, é conveniente então que Sócrates retome esta questão, embora não 

o faça a partir da definição colocada por Teeteto, mas a partir daquilo que dela fora 

deixado de lado, ou seja, o “opinar algo falsamente” (τὸ δοξάζειν τινὰ ψευδῆ).  
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É curioso notar que, diante de tal situação, não é Teeteto que hesita, mas 

Sócrates, já que é ele quem se mostra indeciso se o exame da opinião falsa deve ou 

não ser levado a termo. Mas a reação de Teeteto também é curiosa, pois ele parece 

já ter se esquecido de pedido inicial de Sócrates. Vimos acima que Sócrates lhe 

havia pedido que apagasse da mente toda a discussão anterior. Em contrapartida, 

Teeteto se recorda – e também fez Sócrates se recordar (ὑπέμνησας) – de algo dito 

durante a digressão filosófica, justamente uma das partes mais longas do diálogo, 

que nem a Teeteto era dirigida, mas a Teodoro. Lá, ambos defendiam a posição do 

filósofo em relação ao ócio e declaravam não haver pressa para a discussão de 

questões referentes à filosofia. Esta recordação de Teeteto é um pedido a Sócrates 

para que o mesmo seja feito agora, ou seja, que se investigue a opinião falsa, uma 

vez que eles dispõem de tempo. Sócrates, por sua vez, também contraria o pedido 

que ele mesmo fizera, pois ele considera que agora não é um mau momento para 

voltar “sobre os próprios passos”, ou seja, retomar o exame da opinião falsa. 

 
 

 
O saber e o não saber na opinião 
 
  

Sócrates distingue então, dois tipos de opinião que ocorrem por natureza. 

Em cada ocasião, diz ele, há a possibilidade de se afirmar algo falso e algo 

verdadeiro. Para explicar a primeira possibilidade – “o opinar falsamente” – Sócrates 

faz uma distinção epistemológica, isto é, para todas as coisas, pode-se sabê-las ou 

não sabê-las (εἰδέναι ἢ μὴ εἰδέναι). No entanto, nesta nova etapa da discussão, 

Sócrates deixa de lado o exame do que se passa na alma quando ela aprende ou 

quando ela esquece, ou seja, ele abstrai os termos referentes ao aprender e ao 

esquecer (μανθάνειν καὶ ἐπιλανθάνεσθαι). Embora o par saber e não saber possa 

parecer interessante aos olhos do leitor do diálogo, uma vez que coloca a definição 

em nível epistemológico e faz uso de verbos cognatos à definição que se busca no 

diálogo, Sócrates logo o deixará de lado.  

Ao interpretar a opinião falsa com base no saber e não saber, Sócrates 

demonstra que a opinião falsa é o caso em se acredita que o que sabe é o mesmo 

que não sabe, e o que não sabe é o que sabe. O erro de tal demonstração é 
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exemplificado como se, em relação a Sócrates e Teeteto, por exemplo, alguém não 

conhece nem um nem outro. Se eles não são conhecidos neste sentido, é possível 

pensar que Sócrates é Teeteto e Teeteto é Sócrates, e tal conclusão, segundo 

Teeteto, é monstruosa. Como é possível então opinar coisas falsas? 

 

 

O ser e o não ser na opinião 

 
 
Ἆρ´ οὖν οὐ ταύτῃ σκεπτέον ὃ ζητοῦμεν, κατὰ τὸ εἰδέναι καὶ μὴ εἰδέναι 
ἰόντας, ἀλλὰ κατὰ τὸ εἶναι καὶ μή; 

 
Ora, então não devemos examinar deste modo o que estamos 
investigando, avançando segundo o saber ou não saber, mas 
segundo o ser ou o não ser? [188d] 

 
 

Nesta passagem, Sócrates propõe uma mudança de nível na investigação. 

Se a respeito de ter uma opinião falsa não se pode avançar pela via do saber e não 

saber, a saída encontrada por ele é que a busca pela possibilidade do opinar o falso 

deva ser feita em nível ontológico, ou seja, segundo o ser e o não ser (κατὰ τὸ εἶναι 

καὶ μή). Opinar falsamente é pensar por opinião aquilo que não é, mas o argumento 

também não é aproveitado. Anteriormente, Protágoras já havia insistido que não 

existe tal coisa como a falsidade [167ª], e aqui Sócrates também conclui que “pensar 

o que não é” equivale a “pensar nada”, a não pensamento. 

 

  

Allodoxia, ou “outra opinião” 
 

 
A discussão sequente,  que se inicia em 189c e vai até 200c, trata da 

tentativa de Sócrates e Teeteto de explicar como então pode ocorrer uma opinião 

falsa. Após deixar de lado os pares onde se investigava tais possibilidades no saber 

e no não saber e no ser e no não ser, Sócrates propõe três novas alternativas: a 

primeira, chamada de “allodoxia”, considera a opinião falsa como outra opinião; em 

seguida, Sócrates introduz dois símiles, o do bloco de cera e o do aviário, ambos 

tendo como base a memória. Vejamos como cada um deles é tratado no diálogo.  



68 
 

  

Nesta passagem do Teeteto, Sócrates argumenta que a opinião falsa é uma 

espécie de outra opinião (ἀλλοδοξίαν τινὰ). Este processo de substituição ao qual 

Sócrates faz menção surge do emprego do verbo ἀνταλλάσσω, que significa “trocar”, 

“dar ou receber algo em troca”. Mas essa substituição não se dá por uma mera 

substituição dos objetos. Neste caso, a mudança ocorre quando alguém muda o 

pensamento (ἀνταλλαξάμενος τῇ διανοίᾳ), e ao opinar sobre algo que é, opina outra 

coisa que é. No entanto, Teeteto parece não compreender como se dá tal 

substituição. Para ele, a opinião falsa surge do intercâmbio de contrários, ou seja, da 

possiblidade de se atribuir denominações contrárias a um mesmo objeto. Na 

concepção de Teeteto, ter uma opinião falsa a respeito de algo ocorre quando 

alguém pode opinar, por exemplo, o feio em vez do belo, ou o belo em vez do feio 

(ἀντὶ καλοῦ αἰσχρὸν ἢ ἀντὶ αἰσχροῦ καλὸν). O erro no entendimento de Teeteto 

ocorre justamente em razão de ele não compreender qual é o mecanismo que 

regula tal substituição, isto é, por não atentar à menção de Sócrates de que tal 

substituição se dá na mudança do pensamento daquele que opina. 

Se a substituição se faz via pensamento, então ela resulta em um processo 

da alma. Por que da alma? Ora, diz Sócrates, pensar (διανοεῖσθαι) é o discurso que 

a alma faz consigo mesma acerca das coisas que examina (λόγον ὃν αὐτὴ πρὸς 

αὑτὴν ἡ ψυχὴ διεξέρχεται περὶ ὧν ἂν σκοπῇ), ou seja, é um dialogar (διαλέγεσθαι) 

que dirige perguntas e respostas a si mesma, tanto afirmando quanto negando. Tal 

fórmula, que descreve o pensamento enquanto ato, é semelhante àquela que 

encontramos em outro diálogo, o Sofista: 

 

οὐκοῦν διάνοια μὲν καὶ λόγος ταὐτόν: πλὴν ὁ μὲν ἐντὸς τῆς ψυχῆς 
πρὸς αὑτὴν διάλογος ἄνευ φωνῆς γιγνόμενος τοῦτ᾽ αὐτὸ ἡμῖν 
ἐπωνομάσθη, διάνοια; 

 
Certamente pensamento e discurso são o mesmo, salvo que o 
diálogo interior da alma com ela mesma em silêncio recebeu o 
mesmo nome, pensamento. [263e] 
 
 

Diante desta explicação, Sócrates pode então refutar a maneira como 

Teeteto compreendeu tal substituição, fazendo-lhe recordar de que o erro não surge 

da permutação dos contrários, ou seja, da afirmação de que o belo é feio e o injusto 
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é justo (καλὸν αἰσχρόν ἐστιν ἢ τὸ ἄδικον δίκαιον), ou ainda de que o par é ímpar (τὰ 

περιττὰ ἄρτιά ἐστιν). Se opinião e pensamento se equivalem, aquele que opina uma 

coisa por outra, também diz a si mesmo que uma coisa é outra. Para Sócrates, 

aquele que admite tal contradição estaria fora de si, pois poderia afirmar a si mesmo 

que o boi é um cavalo ou que o dois é um (τὸν βοῦν ἵππον εἶναι ἢ τὰ δύο ἕν).  
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O bloco de cera e a memória 
 

 

Sócrates reconhece o fracasso da argumentação anterior como um caso 

onde a opinião falsa pode surgir. O modelo do bloco de cera é introduzido por Platão 

na argumentação como uma tentativa de descobrir como é possível surgir uma 

opinião falsa.  

 
ΣΩ. Οὐ φήσω ἡμᾶς ὀρθῶς ὁμολογῆσαι, ἡνίκα ὡμολογήσαμεν ἅ τις 
οἶδεν, ἀδύνατον δοξάσαι ἃ μὴ οἶδεν εἶναι αὐτὰ καὶ ψευσθῆναι· ἀλλά 
πῃ δυνατόν. 
 
Sócrates: Afirmo que não chegamos corretamente a um acordo 

quando concordamos que é impossível estar em falsidade, ao opinar 
que o que alguém sabe são as coisas que não sabe. Mas, de algum 
modo, é possível. [191a-b] 

 
 
 

Teeteto, no entanto, sugere que a opinião falsa possa surgir quando há uma 

identificação errônea na sensação, por exemplo, quando alguém vê outra pessoa à 

distância. 

 

ΘΕΑΙ. Ἆρα λέγεις ὃ καὶ ἐγὼ τότε ὑπώπτευσα, ἡνίκ´ αὐτὸ ἔφαμεν 
τοιοῦτον εἶναι, ὅτι ἐνίοτ´ ἐγὼ γιγνώσκων Σωκράτη, πόρρωθεν δὲ 
ὁρῶν ἄλλον ὃν οὐ γιγνώσκω, ᾠήθην εἶναι Σωκράτη ὃν οἶδα; γίγνεται 
γὰρ δὴ ἐν τῷ τοιούτῳ οἷον λέγεις. 
 
Teeteto: Ora, tu falas o que eu também suspeitei, quando dissemos 
existir algo de tal gênero, que, às vezes, eu, conhecendo Sócrates, 
ao ver de longe alguém que não conheço, penso ser o Sócrates que 
eu conheço? Pois em tal caso ocorre o que tu dizes. [191b] 

 
 

A réplica de Teeteto levanta o seguinte problema para a discussão: existe 

um caso onde é possível confundir algo conhecido com algo não conhecido. Este 

tipo de engano pode ocorrer, segundo Teeteto, quando alguém reconhece um objeto 

– ou uma pessoa, como Sócrates, citado no exemplo – e o confunde com algo ou 

alguém de quem ele tem uma sensação, ou seja, algo que é visto a distância, 

tomando-o como conhecido.  
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 Anteriormente, em 188a, Sócrates havia deliberadamente deixado de lado 

dois argumentos considerados irrelevantes para a discussão, relacionados ao 

aprender e ao esquecer (μανθάνειν καὶ ἐπιλανθάνεσθαι). Contudo, na apresentação 

do bloco de cera, Sócrates os trará de volta à discussão, reabilitando a questão da 

memória como um aspecto necessário para compreender o surgimento das opiniões 

falsas. Esta é a segunda ocorrência no diálogo da memória filosófica, isto é, da 

memória como recurso argumentativo desenvolvido no interior da discussão, a fim 

de que se alcance uma definição para o conhecimento.  

A introdução do termo, porém, ocorre em um momento de aporia. Ela surge 

exatamente quando Sócrates menciona o tema do aprendizado: “Acaso é possível 

aprender depois, algo que antes não sabia?” (ἆρα ἔστιν μὴ εἰδότα τι πρότερον 

ὕστερον μαθεῖν). Para tentar resolver tal dificuldade, Sócrates propõe então o símile 

do bloco de cera.  

 

ΣΩ. Θὲς δή μοι λόγου ἕνεκα ἐν ταῖς ψυχαῖς ἡμῶν ἐνὸν κήρινον 
ἐκμαγεῖον, τῷ μὲν μεῖζον, τῷ δ´ἔλαττον, καὶ τῷ μὲν καθαρωτέρου 
κηροῦ, τῷ δὲ κοπρωδεστέρου, καὶ σκληροτέρου, ἐνίοις δὲ ὑγροτέρου, 
ἔστι δ´ οἷς μετρίως ἔχοντος. 
ΘΕΑΙ. Τίθημι. 
ΣΩ. Δῶρον τοίνυν αὐτὸ φῶμεν εἶναι τῆς τῶν Μουσῶν μητρὸς 
Μνημοσύνης, καὶ εἰς τοῦτο ὅτι ἂν βουληθῶμεν μνημονεῦσαι ὧν ἂν 
ἴδωμεν ἢ ἀκούσωμεν ἢ αὐτοὶ ἐννοήσωμεν, ὑπέχοντας αὐτὸ ταῖς 
αἰσθήσεσι καὶ ἐννοίαις, ἀποτυποῦσθαι, ὥσπερ δακτυλίων σημεῖα 
ἐνσημαινομένους· καὶ ὃ μὲν ἂν ἐκμαγῇ, μνημονεύειν τε καὶ ἐπίστασθαι 
ἕως ἂν ἐνῇ τὸ εἴδωλον αὐτοῦ· ὃ δ´ ἂν ἐξαλειφθῇ ἢ μὴ οἷόν τε γένηται 
ἐκμαγῆναι, ἐπιλελῆσθαί τε καὶ μὴ ἐπίστασθαι. 
ΘΕΑΙ. Ἔστω οὕτως 
 
Sócrates: Supõe então, pelo meu argumento, que exista em nossas 

almas um bloco de cera, em um caso maior, em outro menor, num 
com cera pura, noutro impura mais dura, noutros mais úmidas, e em 
alguns, possuindo o que é apropriado. 
Teeteto: Suponho. 
Sócrates: Neste caso, digamos que ele seja um presente de 

Mnemosíne, mãe das Musas, e se quiséssemos recordar algo 
daquilo que vimos, ouvimos, ou pensamos nós mesmos, tomamos 
impressões nesse mesmo bloco de cera e colocamos a cera sob as 
sensações e os pensamentos marcando uma impressão nas 
percepções e pensamentos, colocando-os sobre a cera, tal como a 
cera sobre um selo; e aquilo que é impresso, recordamos e 
conhecemos, enquanto permanece como sua imagem; mas o que se 
apaga e não vem a ser impresso, esquecemos e não conhecemos. 
Teeteto: Suponho que seja assim. [191c-e] 
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Localizado nas almas, este bloco possui tamanhos variados. Quanto às 

qualidades da cera, e de acordo com o seu critério de pureza, elas apresentam-se 

mais puras em uns e mais sujas em outros; quanto a sua maleabilidade, a cera 

apresenta-se mais dura em uns e mais líquida em outros. Além destes critérios que 

o distingue, Sócrates apresenta outro: o bloco de cera tem uma origem divina. 

Presente de Mnemosíne, mãe das Musas, ele é, portanto, a Memória, e a sua 

função é fazer com que os homens se recordem.  

Mas qual a origem de tal recordação? Sócrates diz que, “se quisermos 

recordar algo que vimos, ouvimos ou pensamos nós próprios”, (ἂν βουληθῶμεν 

μνημονεῦσαι ὧν ἂν ἴδωμεν ἢ ἀκούσωμεν ἢ αὐτοὶ ἐννοήσωμεν), as impressões são 

colocadas neste bloco de cera e, sob a cera, são colocadas as sensações e 

pensamentos (ταῖς αἰσθήσεσι καὶ ἐννοίαις), como se fosse feito uso de um sinete. 

Aquilo que permanece como imagem (εἴδωλον) desta impressão é fixado na cera, e 

é possível de ser recordado e conhecido; em contrapartida, o que é apagado e não 

pode ser impresso, é esquecido e não é conhecido.  

Esta descrição parece resumir bem o que Sócrates tem em mente. O 

argumento que inclui a descrição do bloco de cera visa levantar as probabilidades de 

ocorrência da opinião falsa na relação conhecimento – sensação – memória. Por se 

tratar de um argumento introduzido na narrativa, estamos no campo da memória 

filosófica. Mas além desta, é possível supor também que o aspecto principal da 

memória dramática – o jogo entre esquecimento e lembrança – esteja presente nos 

exemplos citados adiante por Sócrates. Uma vez que ele fará uso da presença ou 

ausência de recordação, isto é, da presença ou não dos sinais impressos no bloco 

de cera, pode surgir daí a confusão. Entretanto, esta confusão é apenas aparente. 

Nesta passagem do diálogo, é necessário ter em mente que, embora tais exemplos 

possam conter aspectos da memória dramática, a sua importância é 

verdadeiramente filosófica, argumentativa, e não literária. Trata-se, evidentemente, 

do que chamamos de memória filosófica. De fato, sua presença na argumentação, 

como dito acima, tem o papel de explicar – e também refutar – as possibilidades de 

ocorrência ou não de uma opinião falsa. 
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Mas retornemos ao símile apresentado. Sua construção claramente propõe 

uma relação existente entre conhecimento, sensação, memória e pensamento, a fim 

de que eles, combinados ou não, sejam produtores de uma opinião falsa. Como o 

conhecimento ainda não está definido no diálogo, quando se fala em conhecimento, 

deve-se entender o processo de aprendizagem e, por sua vez, a memória. Assim, 

quando algo é aprendido, seja através de uma sensação, seja através do 

pensamento, o que foi aprendido e impresso no bloco é conhecido. Se observarmos 

com cuidado esta exposição de Sócrates, podemos ver nela uma tentativa de 

definição de conhecimento. Conhecimento é a possibilidade de recordar algo que foi 

impresso através de uma sensação e de pensar esta recordação. 

 

 

Opinião falsa e memória 
 
 

 Após descrever o bloco de cera, Sócrates apresenta uma extensa lista dos 

casos onde existe ou não a possibilidade de ocorrer uma opinião falsa. Estes casos 

– num total de dezessete – mostram uma série de combinações entre saber13, 

sensação e memória, onde tanto a sensação quanto a memória podem estar 

presentes ou ausentes. Em catorze destas probabilidades, Sócrates demonstra que 

é impossível surgir uma opinião falsa. No entanto, restam três casos onde tal 

ocorrência é possível. O primeiro deles: 

 

ὅταν γιγνώσκων σὲ καὶ Θεόδωρον, καὶ ἔχων ἐν ἐκείνῳ τῷ κηρίνῳ 
ὥσπερ δακτυλίων σφῷν ἀμφοῖν τὰ σημεῖα, διὰ μακροῦ καὶ μὴ ἱκανῶς 
ὁρῶν ἄμφω προθυμηθῶ, τὸ οἰκεῖον ἑκατέρου σημεῖον ἀποδοὺς τῇ 
οἰκείᾳ ὄψει, ἐμβιβάσας προσαρμόσαι εἰς τὸ ἑαυτῆς ἴχνος, ἵνα γένηται 
ἀναγνώρισις, εἶτα τούτων ἀποτυχὼν καὶ ὥσπερ οἱ ἔμπαλιν 
ὑποδούμενοι παραλλάξας προσβάλω τὴν ἑκατέρου ὄψιν πρὸς τὸ 
ἀλλότριον σημεῖον, ἢ καὶ οἷα τὰ ἐν τοῖς κατόπτροις τῆς ὄψεως πάθη, 
δεξιὰ εἰς ἀριστερὰ μεταρρεούσης, ταὐτὸν παθὼν διαμάρτω· τότε δὴ 
συμβαίνει ἡ ἑτεροδοξία καὶ τὸ ψευδῆ δοξάζειν. 
 

                                                   
13 

O que traduzo como “saber” refere-se a οἶδα, verbo usado por Platão em toda esta passagem 
[192a-192d] Seu uso aqui é curioso, pois o primeiro sentido dicionarizado é “ver com os olhos da 
mente”, que se se traduz por “eu sei”, no tempo presente. Num trecho onde Platão associa sensação 
e pensamento, a opção por οἶδα parece justificar-se. 
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quando eu, conhecendo a ti e Teodoro, e tendo naquele bloco de 
cera os sinais de ambos, tal como os sinetes de um anel, mas vendo 
ambos de longe e não suficientemente, desejasse atribuir o sinal 
particular de cada um a uma visão apropriada, como se fosse suas 
próprias pegadas, a fim de surgir um reconhecimento; mas posso me 
enganar nisto por intercambiá-los, e colocar a visão de um sobre a 
impressão do outro, tal como os que calçam o sapato no pé errado, 
ou, novamente, eu posso ser afetado como a visão é afetada quando 
usamos um espelho, mudando de um lado para outro, da direita para 
a esquerda; e é nestes casos, então, que o intercâmbio de opiniões 
ocorre e surja o formar a opinião falsa. [192a-b] 
 
 

De acordo com a passagem, é possível para aquele que reconhece duas 

coisas – no caso, Teodoro e Teeteto – ter ao mesmo tempo uma memória de ambos 

e uma sensação não suficientemente clara deles, isto é, não conseguir enxergá-los 

muito bem, a ponto de discernir quem seria cada um deles. O reconhecimento 

(ἀναγνώρισις) ocorre através da correta combinação entre a sensação e o sinal 

correspondente a cada um, ou seja, a sensação deve corresponder à impressão 

gravada na memória.  

Em contrapartida, o engano também pode ocorrer, ao tomar um pelo outro. 

Isto ocorre quando a memória presente de um (os sinais gravados) não coincide 

com a sensação  visual de outro. Ou seja, a sensação visual é colocada em um sinal 

que não lhe corresponde no bloco de cera. Neste caso, a opinião falsa surge da 

incompatibilidade de uma memória de um objeto com uma sensação visual.  

O segundo caso onde pode surgir uma opinião falsa (τὴν ψευδῆ δόξαν 

γίγνεσθαι)  também ocorre: 

 

τὸ ἄμφω γιγνώσκοντα καὶ ἄμφω ὁρῶντα ἤ τινα ἄλλην αἴσθησιν 
ἔχοντα ἀμφοῖν τὼ σημείω μὴ κατὰ τὴν αὐτοῦ αἴσθησιν ἑκάτερον ἔχειν, 
ἀλλ´ οἷον τοξότην φαῦλον ἱέντα παραλλάξαι τοῦ σκοποῦ καὶ ἁμαρτεῖν, 
ὃ δὴ καὶ ψεῦδος ἄρα ὠνόμασται. 
 
quando conhecendo ambos e vendo ambos, ou tendo alguma outra 
sensação de ambos, mas não ter os dois sinais de cada um de 
acordo com a sua própria sensação; mas, a exemplo do mau 
arqueiro que atira de modo a desviar do alvo e errar, o que é 
chamado de falso. [193e - 194a] 
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Neste caso, a opinião falsa ocorre alguém conhece ambos e tem uma 

sensação de ambos – que pode ser visão ou qualquer outra – mas a memória está 

ausente, ou seja, não há sinais gravados que correspondam a estas sensações.  

 Sócrates, no entanto, diz que eles falaram com sensatez a respeito “daquilo 

que uma pessoa não sabe, nem nunca teve uma sensação”, caso onde não é 

possível cair em falsidade, nem haver uma opinião falsa. Quando aquilo que é 

conhecido e se tem uma sensação, e quando coincidem as impressões e as marcas, 

as opiniões se tornam verdadeiras; quando não coincidem, tornam-se falsas. 

Sócrates continua a exposição dizendo que opinar o verdadeiro é belo, mas cair em 

falsidade é vergonho. Nesta nova etapa, a explicação da memória, ou dos tipos de 

memória, vai basear-se nas qualidades da cera.  

 

quando a cera está na alma de alguém é não apenas densa, mas 
abundante e lisa, com consistência adequada, o que vem através 
das sensações grava-se neste coração da alma: como Homero lhe 
chama de modo enigmático, referindo-se a semelhança da cera14. 
Neste momento, os sinais tornam-se puros nestas pessoas e têm 
suficiente densidade para chegarem a ser duradouros.  

 

 

 Sócrates faz referência a Homero, agora para ilustrar o caso contrário. Este 

caso corresponde ao bloco composto de cera suja ou impura, ou muito líquida ou 

dura, que resulta em uma memória menos capaz. Por um lado, aqueles cuja cera é 

líquida aprendem rapidamente, mas se tornam esquecidos. Àqueles cuja cera é 

dura, por sua vez, ocorre o contrário. Aos que possuem um bloco cuja cera é lanoso 

e áspera como uma pedra, cheia de sujeira ou com sujeira a ela misturada, possuem 

impressões imprecisas. Também aqueles que possuem blocos duros possuem 

impressões pouco claras, uma vez que não há neles profundidade suficiente E os 

                                                   
14 

Note-se que a aproximação feita por Sócrates entre “cera” e “coração” só pode ser levada em conta 
por um viés metafórico. A palavra usada por Homero é κέαρ, coração, cuja grafia assemelha-se à 
κηρóς, cera. Tal semelhança poderia sugerir ao leitor moderno a aproximação entre o termo e a 
expressão em português “de cor”, referente a aprender ou saber algo “de memória”. Embora seja 
sugestiva, esta associação não pode ser apreciada nesta passagem. Primeiramente, em razão de 
Platão nos dizer que o bloco de cera encontra-se nas almas (ἐν ταῖς ψυχαῖς) e não no coração. Em 
segundo lugar, como é mostrado no prólogo, a expressão usada no diálogo para referir-se ao “de 
cor”, ou “de memória” é ἀπὸ στόματος, literalmente “pela boca”, ou “de maneira improvisada” e, por 
extensão de sentido, “de memória”. 
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blocos de cera fluida também tem impressões não claras, uma vez que se tornam 

rapidamente confusas por causa da mistura. 

 

ἢ ὅταν κοπρῶδες καὶ μὴ καθαροῦ τοῦ κηροῦ, ἢ ὑγρὸν σφόδρα ἢ 
σκληρόν, ὧν μὲν ὑγρὸν εὐμαθεῖς μέν, ἐπιλήσμονες δὲ γίγνονται, ὧν 
δὲ σκληρόν, τἀναντία. οἱ δὲ δὴ λάσιον καὶ τραχὺ λιθῶδές τι ἢ γῆς ἢ 
κόπρου συμμιγείσης ἔμπλεων ἔχοντες ἀσαφῆ τὰ ἐκμαγεῖα ἴσχουσιν. 
ἀσαφῆ δὲ καὶ οἱ τὰ σκληρά· βάθος γὰρ οὐκ ἔνι. ἀσαφῆ δὲ καὶ οἱ τὰ 
ὑγρά· ὑπὸ γὰρ τοῦ συγχεῖσθαι ταχὺ γίγνεται ἀμυδρά. 
 
quando a cera é suja e é impura, ou quando é extremamente líquida 
ou dura: aqueles cuja cera é líquida tem facilidade para aprender, 
mas tornam-se esquecidos, enquanto, com aqueles cuja cera é dura, 
ocorre o contrário. Os que têm a sua cera hirsuta e áspera, como se 
fosse pedra, repleta de terra, ou de sujidade mesclada com ela, têm 
impressões sem clareza. E os que a têm líquida, por sua vez, 
também carecem de clareza, pois, por ação da fusão, rapidamente 
se tornam confusas. [194e - 195a] 
 

 

 As impressões deixadas no bloco, como vimos, correspondem a diferentes 

tipos de memória. Por um lado, aquele que possui impressões claras, possui boa 

memória. Aqueles cuja cera no bloco é de consistência adequada, são rápidos em 

aprender no início e depois têm boa memória. Como estes não confundem as 

impressões das sensações, eles opinam corretamente, pois atribuem cada sensação 

à impressão correspondente. Estes, segundo Sócrates, são pessoas sábias. Por 

outro lado, as impressões que não são claras levam ao engano, ou seja, aqueles 

que possuem um bloco cuja cera não é de consistência adequada, não opinam 

corretamente. Nestes casos, segundo Sócrates, estes não apenas se encontram em 

falsidades, mas também são chamados de ignorantes.  

 

 

πάντες οὖν οὗτοι γίγνονται οἷοι δοξάζειν ψευδῆ. ὅταν γάρ τι ὁρῶσιν ἢ 
ἀκούωσιν ἢ ἐπινοῶσιν, ἕκαστα ἀπονέμειν ταχὺ ἑκάστοις οὐ 
δυνάμενοι βραδεῖς τέ εἰσι καὶ ἀλλοτριονομοῦντες παρορῶσί τε καὶ 
παρακούουσι καὶ παρανοοῦσι πλεῖστα, καὶ καλοῦνται αὖ οὗτοι 
ἐψευσμένοι τε δὴ τῶν ὄντων καὶ ἀμαθεῖς. 
 
Então, todos estes são capazes de ter uma opinião falsa, pois 
quando veem, escutam ou pensam em algo, não são capazes de dar 
rapidamente cada coisa a cada um, por serem lentos, e colocam as 
coisas no lugar errado, vendo, ouvindo e pensando, na maior parte 
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do tempo, e, por outro lado, estes são chamados de ignorantes, 
enganando-se em suas noções dos seres. [195a] 

 
 
 Assim, as opiniões verdadeiras surgem quando aquele que conhece faz 

coincidir a sensação com a impressão, ocorrendo pela adequação da memória 

presente com a sensação presente. As opiniões falsas, por sua vez, ocorrem 

quando não há adequação entre a sensação e a memória. 

 A conclusão a qual chegam Sócrates e Teeteto é que, além de terem que 

admitir a existência de dois tipos de opinião, eles também foram obrigados a 

concordar que elas ocorrem nos homens. Mas esta conclusão irrita Sócrates, pois 

ele se vê no papel de charlatão, acusando-se a si próprio de uma lentidão para 

entender o argumento. O que irrita e deixa Sócrates temeroso é tentar responder o 

que acontece quando se retira a sensação e a memória desta relação. Deve ser 

possível também produzir uma opinião falsa em tal caso? Por exemplo, quando se 

pode crer que o resultado da soma de 5+7 é igual a onze. Neste caso, o erro é 

produzido, pois equivale a tomar o 11 pelo 12.  

Aqui uma objeção grave se apresenta. Se a opinião falsa não está nem nas 

sensações, nem nas suas relações mútuas, mas no combinação da sensação com 

pensamento, não se deveria confundir dois objetos conhecidos somente pelo 

pensamento. No entanto, é isto que ocorre quando se tem o exemplo dos números. 

É possível enganar-se com eles quando, por exemplo, se acredita que a soma de 

5+7 resulta em onze e não em 12. Neste caso, o erro não se encontra na relação 

entre as sensações e o pensamento, mas apenas no pensamento. Mas, se o 

conhecimento é, segundo Teeteto, opinião verdadeira, é possível que neste caso 

ocorra o mesmo que anteriormente, quando alguém acredita que o que sabe é 

diferente daquilo que, por outro lado, sabe (ὃ οἶδεν, ἕτερον αὐτὸ οἴεται εἶναι ὧν αὖ 

οἶδεν), o que é impossível.  
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O Aviário e a memória 
 

 “Opinar falsidades é diferente do intercâmbio (παραλλαγήν) do pensamento 

com a sensação, declara Sócrates, pois, se fosse esse o caso, seria impossível cair 

em falsidade, nos casos que se dão apenas no próprio pensamento”. Este é o 

impasse que surge do modelo do bloco de cera. Diante de tal impasse, Sócrates 

propõe duas alternativas a Teeteto: ou não há opinião falsa, ou podemos não saber 

o que sabemos. O momento é de vergonha para ambos. 

Mas de onde vem todo este embaraço? Durante todo o diálogo, Sócrates e 

Teeteto têm usado termos como “conhecemos” e “não conhecemos”, “sabemos” e 

“não sabemos” sem ter, antes disso, definido o que é o “conhecimento” [196e]. 

Teeteto quer saber então como é possível continuar o diálogo sem fazer uso de tais 

termos. Sócrates, por sua vez, diz que para ele é impossível continuar, sendo ele 

quem ele é, mas seria possível se estivesse na posição de um contraditor 

(ἀντιλογικός). Ora, este contraditor mencionado não é outro senão o sofista, do qual 

Sócrates tem uma posição contrária. É de se esperar destes “mestres”, que 

professam um falso conhecimento a respeito de todas as coisas, que eles façam uso 

de tais termos, pois a preocupação deles não está na busca da verdade, da 

essência do que é procurado. Estes contraditores, de fato, admitem o uso de tais 

expressões sem ter delas o seu verdadeiro significado.  

Mas Sócrates brinca com Teeteto. Primeiramente, ele se mostra disposto a 

dar, ele mesmo, uma definição de conhecimento. Em seguida, ele muda esta 

disposição, atribuindo a definição a outros, sem mencionar de quem realmente se 

trata. 

 

ΣΩ.: Ἀκήκοας οὖν ὃ νῦν λέγουσιν τὸ ἐπίστασθαι; 
ΘΕΑΙ. Ἴσως· οὐ μέντοι ἔν γε τῷ παρόντι μνημονεύω. 
 
Sócrates: Já ouviste o que agora dizem ser o conhecimento? 
Teeteto: Talvez. Todavia, no momento, não me recordo. [197a] 

 
 
 

 Ora, é vergonhoso para Teeteto, que sabemos ser possuidor de uma boa 

memória, admitir que ele já ouvira a discussão a respeito do conhecimento com 



79 
 

  

outros além de Sócrates. Este esquecimento proposital, que o coloca em dúvida a 

respeito de algo que ele já ouviu é, a meu ver, mais um uso do que tenho chamado 

de memória dramática. Novamente, em um momento onde Platão introduz um novo 

argumento – que coincidentemente trata da memória – o próprio Teeteto, que antes 

já admitira ter ouvido e lido algo professado pelos sofistas, diz que não se recorda 

do que estes diziam a respeito do conhecimento.·. 

Mas voltemos à questão colocada por Sócrates: “Já ouviste o que agora 

dizem ser o conhecimento?”. Primeiramente, observemos o texto grego. Platão, 

nesta passagem, realiza uma mudança sutil do termo que traduz o conhecimento. 

No lugar do substantivo ἐπιστήμη, o termo empregado é τὸ ἐπίστασθαι, um infinitivo 

substantivado. Esta mudança remete à definição de conhecimento proposta em 

outro diálogo. No Eutidemo15, Platão faz Dionisodoro dizer: “Mas o conhecer [...] é 

outra coisa senão já ter o conhecimento?” (τὸ δ᾽ ἐπίστασθαι [...] ἄλλο τι ἢ ἔχειν 

ἐπιστήμην ἤδη ἐστίν;). Esta passagem do Eutidemo é justamente a resposta que 

Sócrates dá à sua pergunta retórica. O conhecer, diz ele, é o que “afirmam por aí 16 

que é ter o conhecimento” (ἐπιστήμης που ἕξιν φασὶν αὐτὸ εἶναι).  

Entretanto, para os objetivos que a sequência da exposição demanda, 

Sócrates propõe uma pequena reformulação da resposta. Reformulando-a, pode-se 

dizer que o conhecer é a “posse do conhecimento” (ἐπιστήμης κτῆσιν). Esta posse, 

κτῆσις, do verbo κτάομαι, denota, além de “possuir”, tanto a “aquisição” ou “ser 

proprietário de algo”. A dúvida de Teeteto é saber se estas duas palavras – κτῆσις e 

ἕξις – se diferem. 

O início do exame já elucida prontamente a dúvida de Teeteto. “Ter” e 

“possuir” não são o mesmo. Se alguém comprar um manto, exemplifica Sócrates, e 

o tiver em seu poder, sem no entanto vesti-lo, pode-se dizer que ele possui o manto, 

mas não o tem. Mas cabe ainda perguntar-se: o mesmo aconteceria com o 

conhecimento, isto é, seria possível possuir o conhecimento sem, no momento 

presente, tê-lo? Eis a questão que leva Sócrates a introduzir o modelo do aviário, o 

terceiro argumento do diálogo que classifico como “memória filosófica”, por tratar-se, 

                                                   
15 

Eutidemo, 277b. 
 
16 

A ironia de Sócrates aqui é referência aos contraditores mencionados acima. 
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como mencionado acima, de um argumento que visa examinar o estatuto da 

memória na aquisição do conhecimento. 

Neste novo modelo, Sócrates dá o exemplo de alguém que, na caça, pega 

diversos tipos de pássaros e os deixa confinados em um aviário (περιστερεῶνά). Por 

um lado, o proprietário deste aviário teria todos os pássaros e os possuiria. Por outro 

lado, este proprietário não teria nenhum deles, mas sobre eles exerceria somente o 

poder de pegar no aviário aqueles pássaros que quisesse ou simplesmente deixá-

los ir. Assim como fizera no modelo do bloco de cera, Sócrates sugere que 

equipemos nossas almas com este aviário e nele coloquemos todos os tipos de 

pássaros, grupos numerosos em uns, grupos menores em outros, e outros ainda 

voando sozinhos ao acaso, mas, neste caso, os pássaros seriam substituídos por 

conhecimentos. Estes conhecimentos, por sua vez, seriam adquiridos durante o 

aprendizado: 

 

ΣΩ. Παιδίων μὲν ὄντων φάναι χρὴ εἶναι τοῦτο τὸ ἀγγεῖον κενόν, ἀντὶ 
δὲ τῶν ὀρνίθων ἐπιστήμας νοῆσαι· ἣν δ´ ἂν ἐπιστήμην κτησάμενος 
καθείρξῃ εἰς τὸν περίβολον, φάναι αὐτὸν μεμαθηκέναι ἢ ηὑρηκέναι τὸ 

πρᾶγμα οὗ ἦν αὕτη ἡ ἐπιστήμη, καὶ τὸ ἐπίστασθαι τοῦτ´ εἶναι. 
 
Sócrates: É necessário dizer que, quando somos crianças, este 
receptáculo está vazio, e imaginar que no lugar dos pássaros há 
conhecimentos; quando alguém adquire um conhecimento e o 
confina em um claustro, é necessário dizer ele aprendeu e descobriu 
a coisa da qual esta era conhecimento, e isto é o conhecer. [197e] 

 

 

Segundo a passagem, Sócrates define o conhecer como aprendizagem. Tal 

aprendizagem se dá na infância, quando as crianças possuem este receptáculo 

vazio em sua alma e, à medida que elas tomam posse de um conhecimento e o 

encerra neste aviário, elas aprendem. Diferentemente do modelo anterior, onde a 

aquisição do conhecimento se dava através das sensações, no modelo proposto tal 

aquisição se dá pela aprendizagem ou por uma descoberta pessoal.  

Mas resta ainda definir o que é esta aprendizagem, e o paradigma escolhido 

para defini-la é a aritmética. Assim, a aritmética é uma arte (ἀριθμητικὴν τέχνην) cuja 

caça refere-se aos números, “aos conhecimentos do par e do ímpar” (ἐπιστημῶν 

ἀρτίου τε καὶ περιττοῦ). Ensinar é, portanto, transmitir esta arte a alguém; aprender, 
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por sua vez, é recebê-la. Se pensarmos na analogia apresentada, ensinar é dar a 

alguém os pássaros que estão neste aviário. 

O perito nesta arte pode “contar algo, contando as coisas de si para si, ou 

contando coisas numeráveis, que estão fora dele” (ὁ τοιοῦτος ἀριθμοῖ ἄν ποτέ τι ἢ 

αὐτὸς πρὸς αὑτὸν αὐτὰ ἢ ἄλλο τι τῶν ἔξω ὅσα ἔχει ἀριθμόν). O caso a ser 

considerado aqui é o impasse criado no modelo do bloco de cera, onde não era 

possível dizer algo daquilo de que não se tinha uma sensação, isto é, considerar o 

exemplo da soma de 5+7, onde se poderia pensar que o resultado é 11 ou 12, de 

onde poderia surgir uma opinião falsa. A proposta de Sócrates é resolver este 

impasse através do modelo do aviário que, como foi dito, deixa de lado as 

sensações e atém-se aos casos que se dão no próprio pensamento. 

Assim, a tarefa do aritmético seria, por exemplo, descobrir o resultado da 

soma de 5+7. Ora, se este perito em aritmética conhece todos os números (πάντων 

γὰρ ἀριθμῶν), então ele deve procurar em seu aviário qual o número que 

corresponde ao resultado desta soma, número que já é conhecido (conhecido 

porque ele é capaz de recordar-se dele através da memória). Logo, procurando em 

seu aviário, ele deve pegar o pássaro que corresponde ao número 12.  

Mas Sócrates compara esta caça do aritmético com a caça aos pombos e 

desta analogia surgem dois tipos de caça: 

 

(...) ἡ μὲν πρὶν ἐκτῆσθαι τοῦ κεκτῆσθαι ἕνεκα, ἡ δὲ κεκτημένῳ τοῦ 
λαβεῖν καὶ ἔχειν ἐν ταῖς χερσὶν ἃ πάλαι ἐκέκτητο. οὕτως δὲ καὶ ὧν 
πάλαι ἐπιστῆμαι ἦσαν αὐτῷ μαθόντι καὶ ἠπίστατο αὐτά, πάλιν ἔστι 
καταμανθάνειν ταὐτὰ ταῦτα ἀναλαμβάνοντα τὴν ἐπιστήμην ἑκάστου 
καὶ ἴσχοντα, ἣν ἐκέκτητο μὲν πάλαι, πρόχειρον δ´ οὐκ εἶχε τῇ διανοίᾳ; 
 
(...) uma anterior a aquisição, cujo objetivo é possuí-lo, outra, a 
daquele que já possui, agora como o objetivo de tomar e ter em 
mãos aquilo que já antes possuía. Assim também, daquilo que há 
muito tempo era para ele conhecimento, por tê-lo aprendido ou 
conhecido, é possível aprender bem estas mesmas coisas 
novamente, tomando e segurando o conhecimento de cada uma, o 
qual há muito tempo já tinha adquirido, mas que não tinha à mão 
pelo pensamento? [198d] 
 
 

 A partir da passagem acima, é possível compreender o aviário como uma 

metáfora para a memória. Ora, é possível dizer que aquele que tem o pássaro – ou 
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conhecimento – preso neste aviário, o tem em sua memória. Assim, o acesso a este 

conhecimento ocorre quando alguém conhece algo armazenado na memória e pode 

acessá-lo através da recordação, ou ainda, que alguém conhece algo quando está 

pensando nele através da memória. Portanto, quando Sócrates faz menção à 

possibilidade do proprietário do aviário acessá-lo “quantas vezes lhe parecer” 

(ὁποσάκις ἂν δοκῇ αὐτῷ), é justamente a memória que ele descreve. O 

conhecimento permanece disponível na alma de seu proprietário (ou em sua 

memória) e basta que ele o procure no aviário para que seja possível afirmar que ele 

“tem” o conhecimento. 

É por este acesso à memória – ou ao aviário – que Sócrates distingue estes 

dois tipos de caça. A primeira caça diz respeito a um conhecimento latente, onde 

para aquele que o busca, basta “ir” até o aviário para possuí-lo. A segunda caça 

envolve a posse daquilo que é desejado, ou seja, daquilo cuja posse torna-se 

efetiva17. Deste modo, é possível aprender o que antes já se sabia, no sentido de 

antes ter este conhecimento na memória, e agora tê-lo à mão (πρόχειρον). Disto 

surge uma redefinição do conhecer, isto é, alguém conhece algo quando aquilo que 

está armazenado em sua memória pode ser acessado. 

Mas através deste acesso à memória, pode surgir, segundo Sócrates, uma 

opinião falsa: 

 

ὅταν θηρεύων τινά πού ποτ´ ἐπιστήμην διαπετομένων ἀνθ´ ἑτέρας 
ἑτέραν ἁμαρτὼν λάβῃ, τότε ἄρα τὰ ἕνδεκα δώδεκα ᾠήθη εἶναι, τὴν 
τῶν ἕνδεκα ἐπιστήμην ἀντὶ τῆς τῶν δώδεκα λαβὼν τὴν ἐν ἑαυτῷ οἷον 
φάτταν ἀντὶ περιστερᾶς. 
 
quando na caça de um conhecimento pode ocorrer que, como eles 
estão voando, que ele se engane ao pegar um ao invés do outro; era 
isto que acontecia quando ele acreditou que o onze era doze, 
pegando o conhecimento do onze que estava nele, ao invés do 
conhecimento do doze, como se pegasse um pombo selvagem, ao 
invés do pombo comum. [199b] 
 

 

É justamente nesta segunda caça que reside a possibilidade do erro. Ao 

entrar neste aviário – onde estão todos os números conhecidos – o aritmético pode, 

por exemplo, agarrar o resultado correto para a soma 5+7, ou seja, pegar o pássaro 
                                                   
17

 Cf, Séguy-Duclot. Dialogue sur le Théétete de Platon. Belin, p. 205. 
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– ou o conhecimento – correspondente ao número 12 e, neste caso, não ocorre erro. 

Em contrapartida, uma vez que estes pássaros estão voando livremente no aviário, 

é possível que o aritmético se engane e agarre um pássaro no lugar do outro. Ora, 

isto ocorre quando ele, por exemplo, agarra o pássaro que corresponde ao número 

11, no lugar do que corresponde ao número 12.  

Se o erro surge quando o pássaro que não corresponde ao resultado 

esperado é agarrado, a opinião verdadeira, por sua vez, surge quando o pássaro 

correto é agarrado. 

 

ΣΩ. Ὅταν δέ γε ἣν ἐπιχειρεῖ λαβεῖν λάβῃ, ἀψευδεῖν τε καὶ τὰ ὄντα 
δοξάζειν τότε, καὶ οὕτω δὴ εἶναι ἀληθῆ τε καὶ ψευδῆ δόξαν, καὶ ὧν ἐν 
τοῖς πρόσθεν ἐδυσχεραίνομεν οὐδὲν ἐμποδὼν γίγνεσθαι; 

 
Sócrates: Porém, quando ele pega o que pretendia pegar, não se 

engana e opina as coisas que são e, deste modo, tanto a opinião 
verdadeira quanto a falsa existem, e as coisas que nos preocupavam 
anteriormente não estão mais em nosso caminho. [199c] 
 
 

No exemplo acima, se mantivermos o paradigma dos números, a opinião 

verdadeira ocorre quando o aritmético, buscando o resultado de 5+7, agarra o 

pássaro correspondente ao número correto, ou seja, ao 12. 

Mas é o próprio Teeteto quem sugere uma reviravolta no modelo do aviário, 

reformulando aquele proposto por Sócrates. 

 

ΘΕΑΙ. Ἴσως γάρ, ὦ Σώκρατες, οὐ καλῶς τὰς ὄρνιθας ἐτίθεμεν 
ἐπιστήμας μόνον τιθέντες, ἔδει δὲ καὶ ἀνεπιστημοσύνας τιθέναι ὁμοῦ 
συνδιαπετομένας ἐν τῇ ψυχῇ, καὶ τὸν θηρεύοντα τοτὲ μὲν ἐπιστήμην 
λαμβάνοντα, τοτὲ δ´ ἀνεπιστημοσύνην τοῦ αὐτοῦ πέρι ψευδῆ μὲν 
δοξάζειν τῇ ἀνεπιστημοσύνῃ, ἀληθῆ δὲ τῇ ἐπιστήμῃ. 
 
Teeteto: Talvez, Sócrates, não colocamos belamente os pássaros ao 
colocá-los somente nos conhecimentos, já que era preciso também 
colocar também ignorâncias esvoaçantes na alma, e o caçador, às 
vezes apanhando o conhecimento, noutra a ignorância, opinará 
falsamente a respeito dele pela ignorância, e verdadeiramente pelo 
conhecimento. [199e] 
 
 
 

A sugestão é a seguinte: existem dois tipos de pássaros no aviário, tomados 

como “conhecimentos” e “ignorâncias” (ou um “não conhecimento”). Para explicá-lo, 
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é necessário que o paradigma continue sendo o dos números. Neste caso, em 

relação a este objeto, ou seja, a soma de 5+7, é possível pegar um “conhecimento” 

correspondente 12 ou uma “ignorância” correspondente ao 11. Disto resulta que, se 

alguém pega um resultado por ignorância, embora acredite que tenha agarrado um 

conhecimento, ele se engana. Ora, isto não seria possível se os dois termos (11 e o 

12) fossem conhecidos, e é igualmente impossível se nenhum deles é conhecido. E 

é ainda mais impossível quando somente um é conhecido. O erro consiste em pegar 

um não conhecimento no lugar de um conhecimento.  

 

 

ΣΩ. Οὐκοῦν μακρὰν περιελθόντες πάλιν ἐπὶ τὴν πρώτην πάρεσμεν 
ἀπορίαν. ὁ γὰρ ἐλεγκτικὸς ἐκεῖνος γελάσας φήσει· "Πότερον," ὦ 
βέλτιστοι, ““ἀμφοτέρας τις εἰδώς, ἐπιστήμην τε καὶ ἀνεπιστημοσύνην, 
ἣν οἶδεν, ἑτέραν αὐτὴν οἴεταί τινα εἶναι ὧν οἶδεν; ἢ οὐδετέραν {αὐτὴν} 
εἰδώς, ἣν μὴ οἶδε, δοξάζει ἑτέραν ὧν οὐκ οἶδεν; ἢ τὴν μὲν εἰδώς, τὴν 
δ´ οὔ, ἣν οἶδεν, ἣν μὴ οἶδεν; ἢ ἣν μὴ οἶδεν, ἣν οἶδεν ἡγεῖται; 

 
Sócrates: Então, após ter rodado em algo grande, novamente nos 
encontramos na primeira aporia. Pois aquele refutador, rindo, dirá: 
“Acaso, excelentíssimos, quem conhece ambos, o conhecimento e a 
ignorância, acredita naquilo que ele conhece, ele mesmo diferente 
daquilo que ele conhece? Ou não conhecendo nenhuma delas opina 
que a que não conhece é diferente das que não conhece? Ou 
conhecendo uma, e não a outra”? [200b] 

 

 

 A refutação final de Sócrates para o modelo do aviário conduz a uma aporia. 

Ora, se a sugestão de Teeteto for válida, ou seja, se há tanto conhecimentos como 

ignorâncias voando à solta no aviário, aquele que pega um pássaro por ignorância, 

pensando ter pegado um pássaro por conhecimento, estaria novamente confundindo 

algo conhecido com algo não conhecido, ou algo desconhecido com algo conhecido, 

ou ainda algo desconhecido com algo desconhecido. Como o próprio Sócrates 

afirma, admitir esta sugestão é o mesmo que retornar à aporia anterior, que não dá 

conta da possibilidade da opinião falsa. 
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Conhecimento não é opinião verdadeira 

 

 

Enfim, Sócrates apresenta o último argumento que encerra a investigação 

da segunda definição de conhecimento proposta por Teeteto. Todos os argumentos 

anteriores – a allodoxia, o modelo do bloco de cera e o símile do aviário – mostraram 

que as tentativas de explicar a opinião falsa eram incorretas, pois não é possível 

dizer algo das opiniões falsas sem antes definir o que é o conhecimento. Sócrates 

propõe então a retomada da questão desde o princípio  (ἐξ ἀρχῆς), deixando de lado 

a opinião falsa e finalmente reintroduzindo a definição dada por Teeteto, de que o 

conhecimento é opinião verdadeira (τὴν ἀληθῆ δόξαν ἐπιστήμην εἶναι). A opinião 

verdadeira, segundo Sócrates, merece um breve exame (βραχείας σκέψεως). 

Neste exame, Sócrates diz que existe uma arte cujos praticantes, os 

oradores e litigantes (ῥήτοράς τε καὶ δικανικούς) são capazes, através da persuasão, 

de levar as pessoas a opinarem o que eles querem. Eles são capazes de persuadir 

os juízes que uma determinada versão dos fatos, dos quais eles não possuem 

conhecimento é verdadeira, apenas por ouvir dizer (). Este conhecimento, por sua 

vez, pertence somente àquele que viu. Se os juízes julgam corretamente, é porque 

eles adquiriram uma opinião verdadeira pela persuasão, mas não pelo 

conhecimento. Então, conhecimento é outra coisa do que opinião verdadeira. 
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Parte IV 
 

LÓGOS: 

 
CONHECIMENTO, EXPLICAÇÃO E MEMÓRIA. 
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Conhecimento é opinião verdadeira acompanhada de λόγος? 
 

 

O sonho de Sócrates e a memória dramática 
 

 

“Ἄκουε δὴ ὄναρ ἀντὶ ὀνείρατος”. “Escuta então um sonho em troca de outro 

sonho”. É por esta expressão imperativa e enigmática que Sócrates propõe 

interpretar, a princípio, a terceira tentativa de Teeteto de definir o conhecimento. Por 

que enigmática? Porque aqui Platão substitui o discurso de Sócrates – um λόγος – 

por uma metáfora, a do sonho. Tal como fizera anteriormente ao narrar a tese 

secreta de Protágoras – onde o termo λόγος foi substituído por μῦθος – Platão 

substitui aqui um termo por outro. Não é mais o λόγος que está em questão aqui, e 

aparentemente é necessário que ele não esteja, pois, após investigar os 

desdobramentos deste sonho, o que se segue na discussão é justamente a análise 

dos possíveis sentidos de λόγος.  

Não é de se estranhar, portanto, que Platão opere aqui tal substituição, uma 

vez que, a meu ver, trata-se de uma substituição consciente. É evidente que, dada a 

extensão da fala de Sócrates, o significado que poderíamos apreender de λόγος 

nesta passagem não seria outro senão “discurso”. Ora, fazer uso de λόγος aqui 

poderia levar Teeteto – ou o leitor do diálogo – a questionar qual motivo teria Platão 

em empregar um termo para o qual ele ainda haveria de dar três sentidos distintos. 

Isto justifica, a princípio, a razão pela qual a metáfora do sonho é introduzida.  

Todavia, não quero dizer com isto que o termo λόγος, no sentido de 

discurso, tenha sido descartado do diálogo, ou que ele seria empregado por Platão 

somente após a sua definição nas páginas finais do diálogo. É evidente que não 

apenas este, mas outros significados de λόγος, já foram ou ainda serão usados por 

Platão no diálogo, e tais usos serão analisados mais adiante. Por ora, é necessário 

voltar ao que motiva a introdução desta metáfora do sonho, ou melhor, é necessário 

ver como se dá a terceira e última resposta de Teeteto acerca do conhecimento. 
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Ὅ γε ἐγώ, ὦ Σώκρατες, εἰπόντος του ἀκούσας ἐπελελήσμην, νῦν δ´ 
ἐννοῶ· ἔφη δὲ τὴν μὲν μετὰ λόγου ἀληθῆ δόξαν ἐπιστήμην εἶναι, τὴν 
δὲ ἄλογον ἐκτὸς ἐπιστήμης· καὶ ὧν μὲν μή ἐστι λόγος, οὐκ ἐπιστητὰ 
εἶναι, οὑτωσὶ καὶ ὀνομάζων, ἃ δ´ ἔχει, ἐπιστητά. 

 
Eu, Sócrates, tenho agora em mente algo que ouvi dizer e que havia 
me esquecido; Dizia que o conhecimento é a opinião verdadeira 
acompanhada de explicação, e que a opinião sem explicação se 
encontra à margem do conhecimento; e das coisas de que não há 
explicação não são cognoscíveis– é assim que a nomeava – e das 
que têm, são cognoscíveis. [201c-d] 

 
  

Teeteto define conhecimento tendo como base algo que “ele ouviu alguém 

dizer” (εἰπόντος του ἀκούσας), mas que ele “havia esquecido” (ἐπελελήσμην). Esta 

informação nos permite novamente analisar a memória dramática no diálogo. Neste 

sentido, a primeira coisa a ser observada é que toda a terceira definição de 

conhecimento é fruto de uma lembrança, de uma recordação de Teeteto. No 

entanto, é estranho notar que, à medida que o diálogo avança, Teeteto tenha 

simplesmente se esquecido de tal definição, mesmo sendo ela de fonte 

desconhecida (ou de uma fonte que ele também se esqueceu). Seria possível que a 

esta altura da investigação, Teeteto começasse a contradizer o que Teodoro e 

Sócrates diziam a seu respeito no início do diálogo, elogiando-o por sua boa 

memória? Mais uma vez, num momento em que temos a transição para um novo 

expediente ou, dito de outro modo, para uma nova seção do diálogo, Platão 

sutilmente faz uso da memória dramática como mediadora entre as suas partes. 

No entanto, a recordação de Teeteto, embora seja apenas sugestivo da 

parte de Sócrates que ela seja o produto de um sonho, não é estranha às 

preocupações discutidas agora no diálogo. Na verdade, ela se liga a essas 

preocupações por alguns aspectos, invocando algumas relações com o que já fora 

anteriormente apresentado. Por exemplo, podemos supor que tal lembrança de 

Teeteto seja apenas uma dessas opiniões que, assim como pássaros no aviário, 

sobrevoavam a sua mente – ou ocupavam a sua alma – neste momento. Tal como 

descrito no símile que descrevia a memória, Teeteto pode agora ter simplesmente 

agarrado aquele pássaro que ele julgava ser o conhecimento e o definiu como citado 

acima. Mas voltemos ao sonho. 
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Não se trata, na realidade, de um único sonho, mas de dois, e existe algo 

que os torna semelhantes. Assim como a recordação de Teeteto parte de um “ouvir 

dizer”, o sonho de Sócrates também parte de uma fonte desconhecida, ou ao menos 

podemos supor que Platão não quer que tenhamos ciência de sua origem, limitando 

Sócrates a dizer que o ouviu de “alguns” (τινῶν). Temos, de fato, o sonho de 

Sócrates, e temos, em contrapartida, a recordação de Teeteto, tomada por Sócrates 

como um sonho. Por isso dois, e não um único sonho. Mas qual o seu significado? 

Na descrição do sonho, ao menos quanto ao emprego de alguns termos, 

Platão retoma a definição anterior dada por Teeteto, de que conhecimento era 

“opinião verdadeira”. Nesta terceira tentativa, Teeteto recorda que o conhecimento é 

opinião verdadeira acompanhada de λόγος. Do que Teeteto ouviu dizer, não se pode 

ter conhecimento daquilo que é desprovido de λόγος, mas somente no caso 

contrário, isto é, onde o λόγος está presente. Do que Sócrates ouviu dizer, diz ele 

que os elementos primeiros, dos quais fazem parte as coisas e os homens, não há 

λόγος, mas são apenas nomeáveis “em si e por si”. O problema levantado por Platão 

é ontológico, pois destes elementos primeiros não se pode dizer nem que são, nem 

que não são. Por serem elementos, também não podem receber atribuições, isto é, 

nenhum nome lhes pode ser aplicado, como o “mesmo”, “aquilo mesmo”, “cada um”, 

“só”, “isto” e outras expressões, todas elas diferentes das coisas a que se 

acrescentam, isto é, não é possível lhes acrescentar uma descrição, mas apenas um 

nome. 

Por outro lado, Sócrates vê a possibilidade ontológica nos compostos, 

derivados destes elementos. Uma vez que é possível entrelaçá-los, eles fazem 

surgir daí a explicação. Sócrates diz: 

 

ὀνομάτων γὰρ συμπλοκὴν εἶναι λόγου οὐσίαν. οὕτω δὴ τὰ μὲν 
στοιχεῖα ἄλογα καὶ ἄγνωστα εἶναι, αἰσθητὰ δέ· 

 
Pois o entrelaçamento dos nomes é a essência da explicação. É por 
isso que os elementos carecem de explicação e são incognoscíveis, 
embora sejam sensíveis. [202b] 

 
 

 O elemento seria incognoscível, mas quando combinado com outros pode 

tornar-se objeto de conhecimento, mas somente no interior desta relação, o que faz 
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com que ele perca a sua individualidade. Os elementos, que Sócrates diz que são 

primários – as letras – são incognoscíveis, ou seja, não são suscetíveis de uma 

análise racional, embora sejam sensíveis e nomeáveis. Em contrapartida, os 

compostos – as sílabas – são cognoscíveis e opináveis por opinião verdadeira.  

Assim, quando há opinião verdadeira sobre algo, sem ter dele o λόγος, 

pode-se chegar à verdade da coisa (ἀληθεύειν), mas não ter conhecimento dela. Se 

não há a possibilidade de dar e receber λόγος de algo, ignora-o (γιγνώσκειν δ´ οὔ). 

Em contrapartida, se se chega ao λόγος de algo, é possível chegar ao 

conhecimento. Sócrates conclui que foi assim que ele ouviu o sonho (o termo usado 

é τὸ ἐνύπνιον, uma coisa vista em sonho, diferente do primeiro termo empregado, 

ὄναρ, que estaria ligado à sensação de Teeteto, ou aos seus sentidos propriamente 

ditos, como a visão e a audição.)  

Mas este sonho tem algo que não agrada a Sócrates. Tal desagrado, por 

sua vez, também vem de uma fonte desconhecida. O que tornaria os elementos 

cognoscíveis e as sílabas, por sua vez, cognoscíveis? Antes de responder a 

questão, uma breve observação deve ser feita a respeito dos termos empregados 

por Platão na passagem. Os termos que Sócrates emprega para referir-se ao 

cognoscível e ao incognoscível são diferentes daqueles usados por Teeteto na 

apresentação da definição. Lá, Teeteto fizera uso de ἐπιστητά e οὐκ ἐπιστητὰ, mas 

aqui, Sócrates faz uso de γνωστόν e ἄγνωστα, termos cognatos ao γιγνώσκειν 

utilizado acima. 

A investigação deve continuar, pois os modelos usados por aqueles que 

afirmaram isso são reféns dos interlocutores. Esses argumentos são as sílabas e as 

letras, e ambos, Sócrates e Teeteto, devem pô-los à prova. A argumentação 

permanecerá no contexto da aprendizagem, já que Sócrates quer descobrir como as 

letras são aprendidas. O objetivo é verificar se, por um lado, as sílabas possuem 

explicação (λόγον ἔχουσι) e, por outro, as letras não possuem (ἄλογα). 

 Para ilustrar tal colocação, o paradigma utilizado é o próprio nome de 

Sócrates. Decompondo-o em sílabas, Sócrates pergunta a Teeteto “o que é ‘SO’” (τί 

ἐστι ΣΩ). A resposta de Teeteto é que se trata de um S e um O, ou seja, ao 

decompor a sílaba em duas letras, Teeteto afirma que a explicação desta sílaba, seu 

lógos, é a combinação de suas letras. Mas, se tomarmos uma letra isoladamente, o 
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“S”, qual a explicação pode ser dada dela, qual o seu logos? A resposta de Teeteto: 

“Como poderemos dizer quais são os elementos do elemento”? É impossível, 

segundo Teeteto, dizer o elemento de um elemento, ou seja, dar para uma unidade 

linguística mínima, uma letra, sua explicação, o logos. Entretanto, é possível 

distinguir uma letra das demais por uma propriedade específica, por exemplo, no 

caso da letra s, que Teeteto reconhece através do som produzido pela língua ao 

pronunciá-la, isto é, um sibilar.  

A sílaba, no entanto, pode ser vista de duas maneiras: ou ela é a soma de 

seus elementos (letras), ou é uma única forma (μίαν τινὰ ἰδέαν) produzida a partir 

desta composição. Teeteto concorda com a primeira possibilidade. Sócrates retoma 

então o exemplo de seu próprio nome. Ao pegarmos as duas letras que formam a 

primeira sílaba – as letras S e O – se a sílaba corresponde à soma destas duas 

letras, então ela será cognoscível na mesma mediada que as letras o são. Logo, 

quem conhece as letras que formam uma sílaba – o S e o O, por exemplo – conhece 

as duas letras. Mas, se a sílaba for diferente da soma de seus elementos, ela é 

então distinta deles, e não têm partes. 

Sócrates passa então a análise da primeira possibilidade. Neste argumento, 

deve-se considerar que a sílaba não é os elementos, mas uma forma única (ἕν τι 

γεγονὸς εἶδος), que possui uma característica própria (ἰδέαν μίαν), diferente dos 

elementos. Logo, retoma Sócrates, a sílaba “dá-se como uma característica única 

que se gera a partir de uma combinação harmônica dos elementos” e, se isto ocorre 

com as sílabas, deve ocorrer consequentemente também para os elementos e tudo 

o mais. Logo, as sílabas não têm partes, pois, se há partes, o todo (τὸ ὅλον) é todas 

as partes (τὰ πάντα μέρη), ou o todo será uma forma diferente das partes? Mas 

Sócrates teme que Teeteto confunda a soma das partes, ou o tudo (πᾶν) com o todo 

(τὸ ὅλον), o que Teeteto concorda que são diferentes. Mas se são diferentes, o 

argumento deve ser analisado. 

 Todas as coisas (τὰ πάντα) e o tudo – ou a totalidade – (τὸ πᾶν) são 

diferentes? Por exemplo: 6, 3x2, 4+2 ou 3+2+1 são o mesmo? Se  estas expressões 

se equivalem, cada vez que usarmos uma delas, diremos seis; e falamos de uma 

coisa, o seis, ao dizer todas elas? Assim, é um e o mesmo quando se trata de 

números, e denominamos tudo (πᾶν) e todas as coisas (ἅπαντα). Para exemplificar 
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o argumento, Sócrates faz uso de algumas medidas gregas, apontando que, nestes 

casos, a distância e a medida da distância (o número de um pletro e um pletro, ou o 

número de um estádio e um estádio) são o mesmo e, além destas medidas, o 

número do exército e o exército, “pois todo número é todo o ser de cada uma dessas 

coisas” (γὰρ ἀριθμὸς πᾶς τὸ ὂν πᾶν ἕκαστον αὐτῶν ἐστιν.). Assim, o número de cada 

um não é nada além que suas partes, pois tudo o que tem partes constitui-se de 

suas partes. 

 

 

Os sentidos de λόγος e a memória dramática 
 

 

Após ter analisado a relação entre elementos e complexos (ou entre letras e 

sílabas) e ter refutado a teoria proposta no sonho, Sócrates incita Teeteto a não se 

esquecer do real propósito do exame ao qual eles têm se dedicado. O propósito, ele 

declara, é definir o que vem a ser “o mais perfeito conhecimento” (τὴν τελεωτάτην 

ἐπιστήμην). A definição dada por Teeteto, lembremos, era do conhecimento como 

“uma explicação acrescentada a uma opinião verdadeira” (τὸ μετὰ δόξης ἀληθοῦς 

λόγον προσγενόμενον). Se a “opinião verdadeira” presente na sentença já havia sido 

refutada por Sócrates, a investigação deve prosseguir tendo agora em vista aquilo 

que foi acrescentado por Teeteto à definição. Neste sentido, o que torna o 

conhecimento “mais perfeito” é justamente este μετὰ λόγον, e o que deve ser 

examinado agora é o significado deste λόγος, partícipe da definição. 

 
 

Φέρε δή, τί ποτε βούλεται τὸν λόγον ἡμῖν σημαίνειν; τριῶν γὰρ ἕν τί 
μοι δοκεῖ λέγειν. 

 
Vamos ver então qual significado queremos dar à “explicação”? Pois 

me parece dizer um destes três. [206c]  

 
 

É estranho que, para uma palavra cujos significados são diversos em grego, 

Sócrates proponha apenas três significados. Estranho, pois Platão já fizera uso da 

palavra λόγος em outras partes do diálogo, onde ora era entendida como argumento, 

ora como conversa, etc. Seria possível que Sócrates, apesar de sua boa memória, 



93 
 

  

tivesse esquecido que ele próprio já utilizara o termo durante a argumentação? 

Teeteto, por sua vez, também teria se esquecido disto ou, dada a diversidade do 

termo, o emprego que ambos vinham fazendo até então seria diferente dos que 

serão propostos por Sócrates? A questão real é: podemos considerar que exista 

realmente algo de novo nas definições que serão propostas por Sócrates, ou elas 

são as mesmas que já figuravam nas argumentações anteriores? Platão continuaria 

a jogar com a lembrança e o esquecimento de seus interlocutores para desenvolver 

dialeticamente a discussão? Ao respondê-las, creio que poderemos não apenas 

retomar algumas questões já discutidas – o que faz parte do processo dialético – 

mas também ver como se encaminha a discussão para o final do diálogo. 

 
 
O λόγος como discurso. 
  

 
Τὸ μὲν πρῶτον εἴη ἂν τὸ τὴν αὑτοῦ διάνοιαν ἐμφανῆ ποιεῖν διὰ φωνῆς 
μετὰ ῥημάτων τε καὶ ὀνομάτων, ὥσπερ εἰς κάτοπτρον ἢ ὕδωρ τὴν 
δόξαν ἐκτυπούμενον εἰς τὴν διὰ τοῦ στόματος ῥοήν. ἢ οὐ δοκεῖ σοι τὸ 
τοιοῦτον λόγος εἶναι; 

 
O primeiro <sentido de λόγος> seria fazer manifesto o pensamento 
de alguém através da voz, com verbos e nomes, formando uma 
imagem da sua opinião, tal como em um espelho ou na água, pelo 
fluxo da boca. Ou a “explicação” não te parece ser algo deste tipo? 

 
 

O primeiro sentido de λόγος apresentado por Sócrates, entendido como 

discurso é, sem dúvida, o sentido mais usual do termo. Por que o mais usual? 

Primeiramente, porque o λόγος assim definido surge como reflexo de qualquer 

opinião (δόξαν) produzida por qualquer indivíduo. Se tal reflexão manifesta assim o 

pensamento de alguém (τὴν αὑτοῦ διάνοιαν), é necessário, por uma razão dialética, 

verificar se tal manifestação, ou este sentido de λόγος apresentado por Sócrates, 

representa uma novidade no Teeteto ou, se em algum momento do diálogo, ele já 

não fora apresentado desta maneira. Na discussão anterior, lemos: 

  

ΣΩ. τὸ δὲ διανοεῖσθαι ἆρ´ ὅπερ ἐγὼ καλεῖς; 
ΘΕΑΙ. Τί καλῶν; 
ΣΩ. Λόγον ὃν αὐτὴ πρὸς αὑτὴν ἡ ψυχὴ διεξέρχεται περὶ ὧν ἂν 
σκοπῇ. ὥς γε μὴ εἰδώς σοι ἀποφαίνομαι. τοῦτο γάρ μοι ἰνδάλλεται 
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διανοουμένη οὐκ ἄλλο τι ἢ διαλέγεσθαι, αὐτὴ ἑαυτὴν ἐρωτῶσα καὶ 
ἀποκρινομένη, καὶ φάσκουσα καὶ οὐ φάσκουσα. ὅταν δὲ ὁρίσασα, εἴτε 
βραδύτερον εἴτε καὶ ὀξύτερον ἐπᾴξασα, τὸ αὐτὸ ἤδη φῇ καὶ μὴ 
διστάζῃ, δόξαν ταύτην τίθεμεν αὐτῆς. ὥστ´ ἔγωγε τὸ δοξάζειν λέγειν 
καλῶ καὶ τὴν δόξαν λόγον εἰρημένον, οὐ μέντοι πρὸς ἄλλον οὐδὲ 
φωνῇ, ἀλλὰ σιγῇ πρὸς αὑτόν· 

 
Sócrates: (...) Acaso chamas pensar o mesmo que eu? 
Teeteto: A que chamas pensar? 
Sócrates: A um discurso que a alma discorre consigo mesma acerca 
das coisas que examina. Digo-te isto como se não soubesse, pois 
esse é o modo como a alma se apresenta quando pensa: não faz 
mais do que dialogar, perguntar e responder a si própria tanto a 
afirmar, como ao negar. Mas, quando chega a algo definido, seja 
devagar, seja de repente, lança-se sobre isso e afirma-o sem vacilar. 
É a isso que chamamos a sua opinião. De modo que, sem dúvida, 
chamo opinar a fazer um discurso e à opinião um discurso dito e 
dirigido não à outra pessoa, em voz alta, mas em silêncio e a nós 
mesmos. [189e – 190a] 

 

 

Ora, a emissão vocal, ou o sentido mais abrangente e usual de λόγος, se dá 

no discurso (e como discurso), quer através de perguntas e respostas (ἐρωτῶσα καὶ 

ἀποκρινομένη), quer através de afirmações ou negações (καὶ φάσκουσα καὶ οὐ 

φάσκουσα). Neste sentido, todo o diálogo entre Sócrates, Teodoro e Teeteto é um 

λόγος, ou seja, se dá através da emissão vocal, (δια) λόγος. Isto pode ser 

confirmado por uma fala de Euclides no prólogo, onde ele diz, em 143b, que 

escreveu a conversa (τὸν λόγον), tal como ela se apresenta agora diante de nós, ou 

seja, da maneira como os interlocutores haviam conversado.  

Além disso, Sócrates qualifica esse dialogar (διαλέγεσθαι) de dois modos, 

podendo ocorrer com rapidez e com lentidão. Ora, o λόγος assim caracterizado é o 

discurso tal como descrito na digressão filosófica, tanto aquele do filósofo, quanto 

aquele do orador. Discurso do filósofo, por um lado, feito lentamente graças ao seu 

tempo livre; discurso do orador, por outro, feito rapidamente, pois é pressionado pelo 

ritmo da clepsidra. 

Mas este discurso, segundo Sócrates, estende-se também a todos aqueles 

que, se não forem cegos ou mudos de nascença, são capazes de fazê-lo. Desta 

maneira, o acesso ao λόγος é praticamente ilimitado e, por ser assim, creio que ele 

possa ser estendido a outro participante do diálogo, ao personagem “silencioso” que 
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figura no prólogo do Teeteto, o escravo. Embora o escravo não opine sobre este 

discurso, nós, que ouvimos a sua leitura, podemos ter a opinião (τὴν δόξαν) sobre 

ele, como um discurso que reflete nossa opinião sobre o diálogo escrito por Platão.  

Assim, não há nada de novo nesta primeira definição de λόγος dada por 

Sócrates, pois, se o λόγος é natural a todas as pessoas, não há necessidade de 

acrescentar a expressão μετὰ λόγον à opinião verdadeira, a fim de que por ela seja 

definido o conhecimento. Este primeiro significado de λόγος é, portanto, descartado 

por Sócrates. Como já aparecera outras vezes no diálogo, ele não traz nada de novo 

à discussão, a não ser talvez o esquecimento proposital de Sócrates (ou de Platão), 

que já havia discorrido sobre ele anteriormente e tentou, pretensamente, apresentá-

lo como algo digno de ser analisado. 

 

 

O λόγος como enumeração das partes 
 

 

Sócrates atribui o segundo sentido de λόγος àquele mesmo que, de acordo 

com a recordação de Teeteto, definia o conhecimento como opinião verdadeira 

acompanhada de λόγος. Logo, a fonte desta definição, por sua vez, também é 

desconhecida. Mas este sentido dado ao termo deve ser reformulado, pois aquele 

que o assim definiu talvez quisesse dizer outra coisa. 

Ao declarar que o exame seja feito a partir da sentença “aquele a quem se 

pergunta o que cada coisa é”, Sócrates deixa de lado a opinião e introduz o ser 

(εἶναι) na argumentação. Não basta simplesmente que se tenha uma opinião sobre 

algo, pois isto não é lhe dar uma definição. É preciso que, necessariamente, esta 

definição seja dada através da essência ou do ser. Para a pergunta “o que é algo?” 

é necessário que a resposta dê conta dos elementos que o compõem.  

 Mas este sentido de λόγος também não é novo no diálogo. Defini-lo como a 

composição de seus elementos retoma o que já havia sido dito na refutação do 

sonho. Assim como no sonho o reconhecimento das sílabas – ou dos complexos – 

foi feito através da análise de suas letras – ou dos elementos – aqui, o sentido de 

λόγος, ou o seu ser, tem de se tornar manifesto através de suas partes. 
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Para ilustrar a passagem, Platão recorre a Hesíodo. Nos versos de Os 

trabalhos e os dias18, o poeta nos diz que “cem são as peças de um carro”. 

Enumerar quais são essas partes seria trabalho de um especialista em carro, ou 

daquele que conhecesse tão bem o objeto, de modo que lhe fosse possível dizer 

quais são as suas partes e como elas são nomeadas. Para tal especialista, à 

pergunta “o que é um carro?” seria possível prontamente dizer que “carro” é um 

objeto composto de cem peças e a partir disso nomeá-las. A crença de Sócrates é 

que esta tarefa lhe é impossível, assim como para Teeteto. Ora, ambos não são 

especialistas em carros, mas meros opinantes. Para eles, à pergunta “o que é um 

carro”, é possível apenas dizer que ele é composto de algumas partes, das quais 

apenas algumas eles poderiam ser enumeradas ou nomeadas, ou seja, para eles, 

responder tal questão é dizer simplesmente que o carro é  composto de rodas, eixo, 

corpo, aros e jugo. 

 Platão já havia apontado algo semelhante no início do diálogo. Logo após a 

apresentação de Sócrates a Teeteto, em resposta ao que seria conhecimento, e 

diante das múltiplas respostas dada por seu jovem interlocutor, Sócrates já havia 

descrito qual seria o modelo de resposta esperada para este tipo de pergunta. Na 

passagem em questão, recordemos, Sócrates diz que se quisermos definir “barro”, 

por exemplo, devemos dizer que é “terra misturada com água”, ou seja, é necessário 

defini-lo a partir dos elementos dos quais ele é formado. É curioso que Platão, já 

naquela passagem, atribuísse uma explicação a algo na intenção de defini-lo, antes 

mesmo de chegar à terceira hipótese de Teeteto sobre o conhecimento e às 

definições de λόγος.  

No entanto, ao retomar agora o exemplo do carro, tal explicação soa ridícula, 

pois o mesmo aconteceria se, no lugar de um objeto como o carro, lhes fosse 

perguntado pelo nome de Teeteto, e a explicação se desse de maneira a explicá-lo 

por meio de suas sílabas. 

 Mas apesar de soar como ridícula, tal hipótese não está sendo posta de 

lado. Ao contrário, Sócrates a usa para distinguir aquele que meramente opina sobre 

o objeto daquele que o conhece. Pode-se, é evidente, ter uma opinião verdadeira a 

respeito do carro. Aquele que for capaz de enumerar ou percorrer todas as partes do 
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 Os trabalhos e os dias, verso 456. 
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carro acrescenta a esta opinião verdadeira uma explicação, um λόγος do carro. 

Assim, à pergunta “o que é o carro?”, a resposta que enumera e descreve seus 

elementos é suficiente para que aquele que responde desta maneira seja 

considerado conhecedor do carro, pois ele atribuiu um λόγος a uma opinião 

verdadeira. Se, segundo a definição de Teeteto, conhecimento é opinião verdadeira 

acompanhada de λόγος, aquele que chega à essência do carro (ἁμάξης οὐσίας) 

através de suas partes, em vez de mero opinante (ἀντὶ δοξαστικοῦ), torna-se técnico 

e conhecedor (τεχνικόν τε καὶ ἐπιστήμονα) da essência do carro. 

Apesar desta aparente concordância de Sócrates, a partir da qual se pode 

chegar à definição de cada coisa por meio de seus elementos, uma objeção é 

levantada: tal paradigma não poderia ser aplicado às sílabas, pois disso surge a 

possibilidade do erro.  

Sócrates recorre então ao aprendizado das sílabas para ilustrar a 

possibilidade do erro. Ele pergunta então a Teeteto se, durante a aprendizagem, ele 

não se recorda (ἀμνημονεῖς) de que não apenas ele, mas também os outros alunos, 

não cometiam tais erros. Tais erros referem-se àqueles cometidos quando para uma 

mesma sílaba, às vezes corresponde uma letra, às vezes outra. Mas não apenas 

este erro, pois, às vezes, eles também colocam a mesma letra às vezes na sílaba 

correspondente e às vezes naquela que não corresponde.  

 O exemplo dado por Sócrates para ilustrar esta aquiescência de Teeteto é 

quando alguém diz, por exemplo, que a primeira sílaba do nome de Theaítētos 

(Θεαίτητος)19 pode ser soletrada corretamente por “The”, mas, ao mesmo tempo, 

incorretamente, quando pensa que a primeira sílaba do nome de Theódōros 

(Θεόδωρος) é soletrada por “Te”. Neste caso, ele não tem conhecimento ao soletrar 

a sílaba, mas acerta no primeiro caso pela opinião verdadeira. Entretanto, nesta 

definição de lógos, a definição é satisfatória sem ter o conhecimento. Mas isto faz 

retornar ao argumento anterior, onde se discutia o todo e a parte, pois, como foi dito, 

é possível confundir o elemento que existe por participação no todo, e a parte que 

existe independentemente do todo.  

É por isso mesmo que a sílaba “The” se encontra igualmente tanto no nome 

de Teeteto quanto no de Teodoro (considerada a grafia grega), embora seja vista 

                                                   
19

 Para a compreensão da passagem é necessário usar os termos transliterados. 
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como elemento e não como parte, pois cada vez que ela é escrita ou pronunciada, 

ela não é a mesma em cada nome. Disso decorre uma mesma criança, ao aprender 

a maneira de escrever cada nome, o escreverá corretamente no nome de Teeteto e 

não corretamente no nome de Teodoro.  

A conclusão a que chega Sócrates para a segunda definição de λόγος é de 

que eles não foram “mais que ricos em sonhos”. Esta afirmação se sustenta, a meu 

ver, pelo fato de que o λόγος entendido como enumeração dos elementos retoma 

alguns aspectos do que já havia sido descrito no que chamamos “o sonho de 

Sócrates”, onde se discutiu a relação entre as letras e as sílabas.  

Para analisar a última hipótese sobre os significados atribuídos a λόγος, 

Sócrates retoma a definição de Teeteto de que o conhecimento é uma “opinião 

correta acompanhada de explicação” (δόξαν εἶναι ὀρθὴν μετὰ λόγου). Entretanto, 

antes de retomarmos a análise do λόγος, devemos atentar a uma pequena menção 

na fala de Teeteto que diz respeito à memória dramática. A resposta dada ao convite 

de Sócrates retoma o tema desta memória em um momento de transição 

argumentativa: 

 

ΘΕΑΙ. Ὀρθῶς ὑπέμνησας· ἔτι γὰρ ἓν λοιπόν. τὸ μὲν γὰρ ἦν διανοίας 
ἐν φωνῇ ὥσπερ εἴδωλον, τὸ δ´ ἄρτι λεχθὲν διὰ στοιχείου ὁδὸς ἐπὶ τὸ 
ὅλον· τὸ δὲ δὴ τρίτον τί λέγεις;  
 
Teeteto: Lembraste-me corretamente, pois ainda resta uma. A 

primeira era o pensamento, tal como uma imagem através da voz, e 
a que foi explicada há pouco, que era o percurso através dos 
elementos. Qual dizes ser a terceira? [208c] 

 
  

Ora, teria Teeteto já esquecido que Sócrates propusera três hipóteses para 

o termo λόγος, ou ele próprio já teria esquecido a própria definição que ele havia 

dado, proveniente também de uma recordação? 

Esta passagem parece mostrar um aspecto lacunar da memória de Teeteto. 

Ao mesmo tempo que ele é capaz de se lembrar do aprendizado das letras quando 

criança, ele se esquece da definição que ele mesmo propusera. Pior ainda, ele se 

esquece de que eram três as análises propostas por Sócrates. Em contrapartida, ele 

consegue se lembrar das duas definições anteriores, a de λόγος definido como 
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pensamento que se dá na voz como uma imagem e a de λόγος como percurso 

através dos elementos. Após esta breve intervenção da memória dramática,  

Sócrates formula sua terceira hipótese. 

 

 

O λόγος como sinal distintivo e a memória  
 
 

Sócrates atribui a sua última hipótese àquilo que a maioria das pessoas (οἱ 

πολλοὶ) diria. Trata-se da capacidade de distinguir um sinal (σημεῖον) pelo qual um 

objeto se distinguiria de todos os outros, e o exemplo dado por Sócrates para ilustrar 

tal hipótese é o sol. Ele o descreve como “o mais brilhante dos corpos celestes que 

circula em torno da Terra” (τὸ λαμπρότατόν ἐστι τῶν κατὰ τὸν οὐρανὸν ἰόντων περὶ 

γῆν.). Mas qual a importância deste exemplo? Para não retornar à definição anterior 

de λόγος – que o definia por suas partes – é necessário que a escolha aqui seja de 

algo que se manifeste em sua individualidade. Como não se pode responder à 

questão “o que é o sol?”, definindo-o de acordo com suas partes, o uso de um 

exemplo único, que não conta com outros iguais na natureza, justifica bem a escolha 

de Platão. 

Sócrates então avança na argumentação. Qualquer pessoa, tendo uma 

opinião correta sobre qualquer coisa, se fizer valer o sinal que a diferencia das 

demais terá chegado a ser conhecedor daquilo que antes era apenas um opinante. 

Entretanto, ter chegado a tal definição ainda não faz Sócrates deslumbrar nada, pois 

ele se encontra tal como quem olha uma pintura de sombras. 

Sócrates dá então a diferença entre opinar e conhecer através da diferença. 

Tendo ele uma opinião correta sobre Teeteto, ao acrescentar a ela uma explicação, 

ele conhece Teeteto; do contrário, não o conhece. A explicação a ser acrescentada, 

segundo o terceiro sentido de λόγος, é a interpretação da diferença, ou seja, de 

qualquer característica capaz de distinguir Teeteto de todos os outros indivíduos. 

Mas, se Sócrates pensa apenas nas características comuns de Teeteto e o 

descreve como um indivíduo que possui nariz, olhos, boca e membros, este 

pensamento não o distingue de qualquer outro indivíduo e, por consequência, 

Sócrates poderia pensar em qualquer pessoa, quer seja Teodoro ou o último dos 
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Mísios. Em contrapartida, se Sócrates descreve estes atributos, que até então eram 

comuns a todos os indivíduos e, ao descrevê-los, diz que Teeteto possui nariz 

achatado e olhos esbugalhados, tal descrição também não faria com que Sócrates 

opinasse nada de característico de Teeteto, pois, como disse Teodoro no início do 

diálogo, Teeteto assemelha-se a Sócrates justamente por possuir estas mesmas 

características físicas.  

Tais qualidades, portanto, não podem ser consideradas como diferenciais 

em Teeteto, uma vez que elas podem ser aplicadas ao próprio Sócrates ou a 

qualquer outro que compartilhe destas mesmas qualidades. Em contrapartida, para 

que este traço distintivo ocorra em Sócrates, de modo que ele possa distinguir 

Teeteto dos demais indivíduos, é necessário também retornar ao que é dito na 

metáfora do bloco de cera. Para que Sócrates tenha uma opinião a respeito de 

Teeteto, um traço20 dele – o achatamento do nariz, por exemplo – deve permanecer 

como uma recordação em Sócrates, estampado em sua alma. Assim, o que 

permitiria Sócrates reconhecer Teeteto dentre os outros, quando ele o reencontrar 

novamente, é a memória que Sócrates tem de Teeteto. 

Neste sentido, o terceiro sentido de λόγος então está ligado principalmente 

ao reconhecimento21, e, gramaticalmente, ao verbo γιγνώσκω, ao qual me referi no 

início deste comentário, na descrição do encontro entre Sócrates e Teeteto. Aqui, 

Sócrates diz que o que lhe permitirá produzir opiniões verdadeiras a respeito de 

Teeteto, quando ele o reencontrar novamente, é justamente a lembrança do seu 

nariz achatado e de outros traços sensíveis, gravados em sua memória (ou em seu 

bloco de cera, se considerarmos a metáfora anterior). É por isso que Sócrates 

distingue Teeteto no meio do grupo de jovens que saem do ginásio, embora não se 

recorde do nome. A sua semelhança com a do jovem fez com que ele reconhecesse 

Teeteto entre os demais. Aliás, é justamente esta semelhança que nos permite falar 

aqui em reconhecimento, uma vez que Sócrates não havia visto Teeteto em outra 

ocasião. 

                                                   
20

 O termo grego aqui é σημεῖον, usado nas duas passagens. 
 
21

 A leitura que faço da passagem assemelha-se àquela apresentada por Myles Burnyeat em seu 
Introduciton au Théétète de Platon (tradução francesa), no que diz respeito ao “reconhecimento” de 
Teeteto por Sócrates no início do diálogo, embora o autor não considere a passagem como um 
argumento para a explicação da memória dos personagens. 
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Mas esta hipótese também leva ao fracasso, porque não se pode conhecer 

já a diferença entre uma coisa e outra, a fim de ter uma opinião sobre ela 

previamente, assim como também não existe ganho em se acrescentar este lógos à 

opinião verdadeira. Esta definição de conhecimento seria absurda e circular, 

dependendo se o lógos sobre a distinção é em si vista como opinião ou 

conhecimento. Se ele é uma opinião, acrescentar-lhe o lógos a uma opinião é 

“agregar aquilo que já temos, a fim de que aprendamos o que estamos a opinar, 

assemelha-se à situação em que se acha quem anda às escuras” (208e). Se ele é 

conhecimento, o conhecimento é definido em termos de si mesmo e a definição é 

circular. 
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Conhecimento não é opinião verdadeira acompanhada de λόγος. 

 

 

 Após esta última definição de lógos, não resta mais alternativa – ao menos 

no Teeteto – para buscar o conhecimento. O conhecimento não encontra a sua 

definição nem na sensação, nem na opinião verdadeira, nem na opinião verdadeira 

acompanhada de explicação. 

 Sócrates menciona então o método que percorreu todo o diálogo. 

Retornando à arte maiêutica, o diagnóstico é de que eles não se encontram mais 

“grávidos”, ou seja, acerca do conhecimento, eles já deram à luz tudo o que seria 

possível. Esta frase de Sócrates é curiosa. O primeiro diagnóstico oferecido por ele 

na apresentação da arte maiêutica era que Teeteto estava grávido. Agora, sem dizer 

o porquê, Sócrates também se inclui como “grávido”. Contudo, o esforço empregado 

através de sua arte foi em vão. O diálogo termina de maneira aporética, sem 

conseguir dar uma definição ao conhecimento. Mas Sócrates não descarta a 

possibilidade de uma nova gravidez de Teeteto. Se Sócrates não fez nascer o fruto 

esperado, Teeteto, por sua vez, está repleto de coisas melhores. Sócrates se 

despede de Teeteto e do diálogo já adiantando o que vai ser visto no Sofista. A 

menção feita a quem vier tratar depois com Teeteto, já antevê que ele não será mais 

o protagonista do diálogo marcado para o dia seguinte. Resta então que ele se dirija 

ao Pórtico dos Reis para tomar conhecimento de sua sentença.   
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Conclusão 

 

 As abordagens acerca da memória nos diálogos de Platão, e especialmente 

no caso do Teeteto, não encerram a gama de possibilidades interpretativas que 

ainda podem ser feitas a respeito deste diálogo. No entanto, creio que é preciso 

dizer que os esforços empreendidos nesta análise atingiram seu objetivo. Mais do 

que uma simples síntese de nosso trabalho, o que se pretende concluir aqui é como 

uma nova proposta de leitura, que mescla aspectos literários e filosóficos, pode 

contribuir para uma nova maneira de ler o diálogo Teeteto. 

Neste sentido, esta conclusão parte do princípio de que toda a análise da 

memória pretendida neste trabalho obedeceu a um critério bem específico. Este 

critério deveria seguir a exegese de dois conceitos novos, a memória dramática e a 

memória filosófica.  

O uso da expressão “memória filosófica” nos pareceu apropriado para 

designar a maneira de Platão pensar e articular a memória no diálogo. Deste ponto 

de vista, a memória é entendida como argumento explícito na discussão, e seu uso 

por Platão possui fins bem específicos. Tais argumentos foram discutidos na parte 

da tese onde foi analisada a relação entre conhecimento, sensação e memória. 

Especificamente, tratamos da memória filosófica na seção que Sócrates faz uso da 

memória como objeção à tese do homem medida de Protágoras.  

Outros dois momentos onde esta memória filosófica também foi analisada 

correspondem à seção onde a discussão se dava acerca da relação entre 

conhecimento, opinião e memória. Nesta parte, a memória filosófica foi representada 

pelos modelos do bloco de cera e do aviário. No primeiro, a memória fazia parte da 

argumentação da possibilidade de ocorrer ou não uma opinião falsa; no segundo, o 

modelo representava a memória e tinha como base o aprendizado.  

Tendo postulado a memória dramática como um aspecto literário do diálogo, 

sua análise se deu em diversas ocasiões, onde o jogo entre lembrança e 

esquecimento dos personagens permitia a Platão mudar o rumo da argumentação. 

Sua presença mais marcante se deu, a meu ver, na primeira parte da tese, onde 

analisei o prólogo e em sua última parte, por ocasião das definições de λόγος.   
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  Esta tese inscreveu-se então nesta perspectiva. Mais do que analisar as 

ocorrências da memória filosófica, dos recursos argumentativos da memória usados 

por Platão para explicar o conhecimento, e mais do que analisar as ocorrências da 

memória dramática, dos recursos literários na construção do diálogo, este trabalho 

permitiu uma abordagem inédita do Teeteto. Se tal abordagem pode ser levada a 

outros diálogos, somente a continuidade no estudo dos diálogos poderá responder. 

Quanto ao nosso diálogo, creio que ela cumpriu bem a sua missão, embora algumas 

vezes parecesse que o tema se perdia, mas se isto ocorreu, não foi por conta do 

tema escolhido, mas sim pela diversidade temática que o diálogo apresenta. 

 É por esta razão também que a análise do Teeteto não se encerra com esta 

tese. Com todas as questões complexas que o diálogo apresenta, o estudo da 

memória representa uma parcela mínima do que ainda pode ser abordado mais 

detalhadamente no diálogo. Além do comentário introdutório, não posso deixar de 

fazer um breve comentário sobre a tradução que o acompanha. Sem dúvida, o 

Teeteto faz parte de um grupo de diálogos considerados difíceis de traduzir e, talvez 

por isso, temos tão poucas traduções dele em português. Esta é, a meu ver, a 

contribuição maior desta tese: poder disponibilizar em nosso idioma mais uma 

tradução de Platão que não seja aquela dos diálogos mais traduzidos ou estudados.  

Assim, se a tradução representa a parte realmente finalizada desta tese, as 

outras questões do Teeteto que não foram aqui analisadas abrem caminho para a 

continuação do estudo desta obra de Platão que considero, por seu conteúdo e 

forma, um de seus mais belos diálogos. 
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Parte V 
 

TRADUÇÃO 
 

TEETETO 
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PLATÃO 

TEETETO22 

(ou sobre o conhecimento) 

 

PRÓLOGO 

 

EUCLIDES           TÉRPSION 

 

Euclides: [142a] Chegaste agora mesmo do campo, Térpsion, ou há muito tempo? 

Térpsion: Há algum tempo. Procurava-te na ágora e espantava-me porque não era 

capaz de encontrar-te. 

Euclides: De fato, não estava na cidade. 

Térpsion: Onde então? 

Euclides: Descia em direção ao porto e encontrei Teeteto sendo transportado do 

acampamento de Corinto para Atenas. 

Térpsion: Vivo ou morto? 

Euclides: Vivo e muito mal, pois estava indisposto também por algumas feridas, 

[142b]  e ainda mais o pegou uma doença surgida no campo de batalha. 

Térpsion: Disenteria? 

Euclides: Sim. 

Térpsion: Que homem tu dizes estar em perigo! 

Euclides: Virtuoso, Térpsion, e ainda há pouco ouvia alguns lhe fazerem grandes 

elogios por sua conduta no combate.  

Térpsion: [142c] E nada estranho, mas seria muito mais espantoso se não fosse de 

tal modo. Mas por que não o deixaram em Mégara? 

Euclides: Apressava-se para casa! Eu mesmo pedi e aconselhei, mas ele não 

queria. E assim o acompanhei e, enquanto retornava, me espantei ao lembrar-me do 

que Sócrates profeticamente disse sobretudo a respeito dele. Pois me parece tê-lo 

encontrado por acaso pouco antes da morte, sendo ele jovem, e após se 

encontrarem e conversarem, ficou muito admirado com a sua natureza. E quando eu 

fui à Atenas, [142d] ele me relatou as conversas que teve com ele, muito dignas de 

                                                   
22

 Platão. Platonis Opera, ed. John Burnet. Oxford University Press.1903. 
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serem ouvidas, e disse que ele seguramente se tornaria um homem notável se 

chegasse à idade adulta.  

Térpsion: E provavelmente disse a verdade. Mas quais eram as conversas? Podes 

descrevê-las? 

Euclides: Por Zeus, não! Certamente não assim de improviso! [143a] Mas logo ao 

chegar em casa, escrevi anotações, e depois, em momento de ócio, escrevia na 

medida que me recordava, e todas as vezes que ia à Atenas, interrogava Sócrates 

do que não me era capaz de me lembrar, e retornando para cá, as corrigia; de modo 

que a conversa está escrita quase no todo. 

Térpsion: É verdade. Outrora ouvi isto de ti, e, todavia, sempre estou sempre pedir 

que mostre. Mas o que impede de nos mostrá-la agora? Eu, ao menos, devo 

absolutamente repousar, pois vim do campo. 

Euclides: [143b] E certamente eu também, pois acompanhei Teeteto até Erino, de 

modo que não seria desagradável repousar. Vamos então, e enquanto repousamos,  

o rapaz lerá para nós.  

Térpsion: Dizes corretamente. 

Euclides: Aqui, Térpsion, eis o livro! E eu escrevi conversa desta maneira: Sócrates 

narrando não como narrou para mim, mas conversando como disse ter conversado. 

E disse que eram o geômetra Teodoro e Teeteto. Então, a fim de que as narrativas 

das conversas não apresentassem intercalações na escrita, [143c] sempre que 

Sócrates dizia, por exemplo, “e eu disse” ou “e eu declarei”, ou, por outro lado, a 

respeito do interlocutor, “ele concordou” ou “ele não concordou”, eu omiti tais coisas, 

e escrevi como se ele mesmo conversasse com eles. 

Térpsion: E não é inapropriado, Euclides. 

Euclides: Certamente. Pega o livro, rapaz, e leia-o. 
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SÓCRATES                   TEODORO                 TEETETO 

 

Sócrates: [143d] Se eu me interessasse mais pelas coisas de Cirene, Teodoro, te 

perguntaria pelas coisas de lá e por seus homens, se dentre os jovens deste lugar 

existem alguns que se ocupam da geometria e de outra filosofia. Mas eis que gosto 

menos dos de lá do que dos de cá, e desejo mais saber quais dos nossos jovens 

são capazes de se tornarem famosos. É isto que eu mesmo procuro quanto sou 

capaz, e questiono os outros com os quais vejo que os jovens querem conviver. E 

não são poucos [143e] os que justamente se aproximam de ti, pois tu és merecedor 

por conta da geometria e por outras coisas. Então, se encontraste algum digno de 

nota, prazerosamente ouviria. 

Teodoro: De fato, Sócrates, ser-me-á válido dizer, e a ti ouvir, sobre tal jovem, um de 

vossos concidadãos, que tive a sorte de encontrar; se fosse belo, temeria muitíssimo 

em dizer, para que não parecesse desejá-lo. Mas eis que – e não se irrite comigo – 

ele não é belo, mas assemelha-se a ti pelo nariz achatado e pelos olhos saltados, 

mas tem isso mais tênue que ti. E falo sem medo. [144a] Mas saibas que daqueles 

que eu já tive a chance de encontrar – e com muitos me relacionei – nunca percebi 

um de natureza assim tão espantosa. Aliás, por ser rápido em aprender, difere-se de 

qualquer outro pela doçura e valentia, o qual eu nem pensava nem vejo existir ou vir 

a existir; de fato, os acurados, tal como ele, sagazes e de boa memória, muitas 

vezes tornam-se repentinamente raivosos, tal como navios [144b] sem lastros que 

se movem rapidamente, e são naturalmente mais loucos do que corajosos; os mais 

calmos, por outro lado, são de certo modo vagarosos quando se dirigem aos 

estudos e se enchem de esquecimento. Ele, contudo, progride delicadamente nos 

estudos e nas investigações, sem tropeços e com eficácia, com muita suavidade, tal 

como um fio de azeite que flui, sendo admirável que faça coisas assim com esta 

idade. 

Sócrates: Anuncias boas novas. Mas é filho de qual cidadão? 

Teodoro: Já ouvi o nome, mas não me lembro. Mas [144c] dentre aqueles que se 

aproximam é o que está no meio. Pois agora mesmo, ele e alguns de seus amigos 

se untavam na saída do ginásio, e agora que eles parecem ter terminado, vêm para 

cá. Observa se o reconheces. 
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Sócrates: Reconheço! É filho de Eufrônio de Súnio, um homem, meu amigo, bem a 

exemplo do que tu descreves, e estimado por outras razões; contudo, deixou uma 

grande propriedade. Mas não sei o nome do jovem rapaz. 

Teodoro: [144d] O nome, Sócrates, é Teeteto. Todavia, quanto à propriedade, 

parece-me que foi arruinada por alguns gestores. No entanto, Sócrates, ele é 

espantosamente desapegado do dinheiro. 

Sócrates: Falas de um homem generoso. Pede-lhe que se sente junto a mim. 

 Teodoro: Farei isto. Teeteto, aproxima-te de Sócrates. 

Sócrates: Assim mesmo, Teeteto, para que eu possa observar a mim mesmo e qual 

tipo de rosto tenho, [144e] pois Teodoro diz ser semelhante ao teu. No entanto, se 

cada um de nós tivesse uma lira e ele dissesse para afiná-las igualmente, acaso 

confiaríamos imediatamente, ou deveríamos examinar se ele é, como diz, um  

músico?  

Teeteto: Deveríamos examinar. 

Sócrates: Então, ao descobri-lo de tal modo, nos convenceríamos, mas, se 

dissonante, não confiaríamos? 

Teeteto: É verdade. 

Sócrates: Mas agora, suponho, se a semelhança de nossos rostos [145a] é algo que 

nos preocupa, devemos observar se ele, como diz, é capaz de pintar ou não.   

Teeteto: Parece-me. 

Sócrates:  E Teodoro é pintor?  

Teeteto: Pelo tanto que sei, não. 

Sócrates: Ora, nem é geômetra?  

Teeteto: É claro que sim, Sócrates, sem dúvida. 

Sócrates: Ora, e também é versado em astronomia, em cálculo, em música, e em 

quantas coisas se ocupa a educação? 

Teeteto: A mim me parece. 

Sócrates: Então, se ele diz, elogiando ou censurando, existir em nós uma 

semelhança física  em algum lugar, não é motivo para dar-lhe muita atenção.  

Teeteto: Talvez não. 
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Sócrates: [145b] Mas, e se fosse quanto à alma de cada um de nós que ele 

elogiasse pela virtude e sabedoria? Não é digno para aquele que ouve ansiar por 

examinar aquele que foi elogiado e, neste caso, ele próprio prontamente mostrar-se?  

Teeteto: Certamente, Sócrates. 

Sócrates: Então eis o momento, meu caro Teeteto, para ti, de dar uma 

demonstração, e para mim, de observar; pois saibas que Teodoro elogiou muitos 

estrangeiros e citadinos diante de mim, mas nenhum como agora elogiou a ti.  

Teeteto: [145c] Bem sei, Sócrates. Mas vê se ele não disse por brincadeira.  

Sócrates: Este não é o modo de Teodoro. Mas não recues do que concordamos por 

considerar que ele brincava ao dizer isto, para que não seja necessário chamá-lo em 

testemunho – pois ninguém, absolutamente, o denunciará – mas sejas corajoso e 

permaneças fiel ao acordo.  

Teeteto: De fato, é necessário fazer assim, se te parece.  

Sócrates: Então, diz-me: aprendes algo de geometria com Teodoro?  

Teeteto: Eu, sim. 

Sócrates: [145d] E também o que concerne à astronomia, à harmonia, e ao cálculo?  

Teeteto: Esforço-me. 

Sócrates: Pois eu também, garoto, com ele e com os outros, que penso professarem 

algo sobre estas coisas. Mas, embora eu compreenda moderadamente estas e 

outras, tenho dificuldade em algo pequeno, que deve ser examinada contigo e com 

estes aqui presentes. Ora, diz-me, aprender não é tornar-se mais sábio acerca 

daquilo que se aprende?   

Teeteto: Como não? 

Sócrates: E é pela sabedoria, suponho, que os sábios são sábios.  

Teeteto: Sim. 

Sócrates: [145e] E isto difere em algo do conhecimento? 

Teeteto: Isto o quê? 

Sócrates: A sabedoria. Ou os que conhecem tais coisas também não são sábios? 

Teeteto: Por que não? 

Sócrates: Então o conhecimento é o mesmo que a sabedoria? 

Teeteto: Sim. 
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Sócrates: Neste caso, é isto mesmo que me deixa em dificuldade, e não sou capaz 

de apreender suficientemente por mim mesmo, o que afinal vem a ser o 

conhecimento. [146a] Ora, podemos dizer isto? O que dizeis vós? Quem de nós dirá 

primeiro? “O que erra e o que erra sempre, como o burro se sentará”, tal como 

dizem as crianças que jogam bola; e aquele que escapar sem errar, será o rei e nos 

ordenará a responder aquilo que ele deseja. Por que vos calais? Certamente, 

Teodoro, eu não estou sendo grosseiro pelo meu amor à discussão, ansiando por 

nos fazer conversar e nos tornarmos amigos e agradáveis uns aos outros? 

Teodoro: [146b] De forma alguma serias grosseiro em tais coisas, Sócrates, mas 

pede a algum dos jovens rapazes para responder-lhe, pois eu não estou 

acostumado a tais conversas e, aliás, nem tenho idade para acostumar-me. Mas a 

estes seria conveniente, e eles fariam um progresso bem maior; pois o fato é que a 

juventude é capaz de progredir em tudo. Mas, tal como começaste, não deixes 

Teeteto ir, e pergunta. 

Sócrates: Estás ouvindo, Teeteto, o que Teodoro está dizendo, [146c] e eu penso 

que tu não desejarás desobedecer-lhe, nem é permitido a alguém mais jovem, em 

tais situações, desobedecer às ordens de um homem sábio. Mas, responda bem e 

nobremente: o que te parece ser o conhecimento? 

Teeteto: De fato é necessário, Sócrates, uma vez que vós pedis. Pois, certamente, 

se eu cometer algum erro, vós me corrigireis.  

Sócrates: Certamente, se realmente formos capazes.  

Teeteto: Neste caso, parece-me que as coisas que alguém possa aprender com 

Teodoro são conhecimentos, a geometria e as que tu discorreste há pouco, [146d] e, 

além disso, a arte do sapateiro e as artes dos outros artífices, todas e cada uma 

delas não são outra coisa senão conhecimento. 

Sócrates: És nobre e generoso, meu caro! És perguntado por uma e dás muitas e 

diversas, ao invés de uma simples. 

Teeteto: Como é isto que dizes, Sócrates? 

Sócrates: Talvez nada... Todavia, direi o que estou pensando. Quando dizes arte da 

sapataria, não queres dizer outra coisa senão o conhecimento da fabricação de 

sapatos? 

Teeteto: Nada mais.  
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Sócrates: [146e] E quando dizes carpintaria? Não queres dizer outra coisa senão o 

conhecimento da fabricação de objetos de madeira? 

Teeteto: Nada além disso.   

Sócrates: Então, em ambos os casos, defines cada uma delas é conhecimento de 

algo?  

Teeteto: Sim. 

Sócrates: Mas não era isto que te foi perguntado, Teeteto, o conhecimento de algo, 

nem quantos, pois não desejávamos contá-los, mas perguntamos para reconhecer, 

afinal, o que é em si o conhecimento. Ou não há nada no que eu digo? 

Teeteto: Perfeitamente, e de modo correto. 

Sócrates: [147a] Examina então o seguinte: se alguém nos perguntasse algo comum 

e usual, por exemplo, a respeito do que é a barro; se nós lhe respondêssemos que 

existe o barro dos oleiros, o barro dos ceramistas e o barro dos fabricantes de tijolos, 

não seríamos ridículos? 

Teeteto: Talvez. 

Sócrates: Primeiramente, ao supormos que aquele que pergunta compreende a 

nossa resposta quando dizemos barro, [147b] quer acrescentemos o do estatuário 

ou o de quaisquer outros artífices. Ou pensas que alguém compreende o nome de 

algo, quando ele não sabe o que esta a coisa é?    

Teeteto: De forma alguma. 

Sócrates: Então, não sabendo o que é conhecimento, ele não compreende o 

conhecimento dos sapateiros? 

Teeteto: De fato, não. 

Sócrates: Logo, não compreende a arte da sapataria, nem qualquer outra arte, se 

ele ignora o que é o conhecimento.  

Teeteto: É assim. 

Sócrates: Então, é ridícula a resposta dada a quem pergunta o que é o 

conhecimento, quando se responde com o nome de qualquer arte. Pois [147c] é 

respondido um conhecimento de algo, e não é isto o que foi perguntado. 

Teeteto: Parece. 

Sócrates: Em segundo lugar, é possível responder de modo fácil e breve, mas 

contorna um caminho infinito. Por exemplo, ao ser perguntado sobre o barro, poderia 
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dizer de modo fácil e simples que barro é a mistura de terra e água, sem o que o 

emprega. 

Teeteto: Agora, Sócrates, parece fácil desta maneira; então, provavelmente 

perguntas o que há um instante nos veio à mente [147d] quando conversávamos eu 

e este teu homônimo Sócrates.  

Sócrates: Que tipo de coisa, Teeteto? 

Teeteto: Teodoro, aqui presente, estava desenhando para nós uma figura acerca 

das potências de três e cinco pés, mostrando que não são comensuráveis em 

comprimento com a de um pé, propondo assim a cada uma delas até a de 

dezessete pés; e, de algum modo, permaneceu nesta. Então, nos veio à mente algo 

deste tipo: já que as potências se mostravam numerosas e infinitas, tentar agrupá-

las em um único nome, pelo qual nomearemos [147e] todas as potências.  

Sócrates: E encontrastes tal nome? 

Teeteto: Pareceu-nos que sim. Observa tu também.   

Sócrates: Fala. 

Teeteto: Nós dividimos todos os números em duas categorias: o número capaz de 

ser formado pela multiplicação de um fator igual, nós representamos pela figura do 

quadrado e o denominamos quadrado ou equilátero. 

Sócrates: Muito bem. 

Teeteto: O número intermediário destes, no caso o três e o [148a] cinco, e todos os 

que não são capazes de serem formados pela multiplicação de um fator igual, mas 

pela multiplicação de um maior por um menor, ou de um menor por um maior, este 

sempre formado por lados desiguais, nós representamos ao contrário, por uma 

figura oblonga, a qual denominamos número oblongo.  

Sócrates: Perfeito. E depois disto?  

Teeteto: Todas as linhas que formam um quadrado de número equilateral e de 

superfície plana, definimos como o comprimento, e as que formam um número 

oblongo, [148b]  definimos como potências, por não serem comensuráveis com 

aqueles em comprimento, mas sim com as de superfície plana das quais são 

potências. E o mesmo a respeito dos sólidos.    

Sócrates: Dentre os homens, sois os melhores, meus rapazes! De modo que me 

parece que Teodoro não será acusado de falso testemunho.  
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Teeteto: De fato, Sócrates, eu não poderia responder o que tu perguntas acerca do 

conhecimento tal como respondi a respeito do comprimento e das potências. E tu 

me pareces procurar precisamente algo deste tipo; e Teodoro, de novo, parece um 

mentiroso.  

Sócrates: [148c] Por quê? Se ele estivesse te elogiando por causa da corrida, e 

dissesse nunca ter encontrado dentre os jovens um que fosse um bom corredor e, 

em seguida, após disputar o prêmio da corrida, fosses superado por quem está no 

auge e é mais rápido, pensarias que ele, ao elogiar, seria menos verdadeiro?   

Teeteto: Eu, ao menos, não pensaria. 

Sócrates: E quanto ao conhecimento, tal como agora pouco eu dizia, achas que 

poder descobri-lo é algo pequeno e não está entre as coisas mais elevadas de 

todas? 

Teeteto: Por Zeus! Eu ao menos acho que dentre as mais elevadas. 

Sócrates: Neste caso, sê confiante em ti mesmo e no que Teodoro diz e, [148d], 

dentre todas as outras questões, sê pleno de boa vontade para entender o que é, 

afinal, o conhecimento. 

Teeteto: Por conta da boa vontade, Sócrates, ela se mostrará.  

Sócrates: Vai, então – pois agora mesmo tu mostraste belamente o caminho – tenta, 

imitando a resposta acerca das potências, tal como tu as reuniste em uma única 

forma, sendo elas muitas, tenta denominar os muitos conhecimentos por uma única 

definição. 

Teeteto: [148e] Fica sabendo, Sócrates, que muitas vezes, de fato, tentei examinar 

isto, quando ouvia relatos das perguntas feitas por ti, mas não sou capaz de 

convencer-me suficientemente do que eu mesmo digo, nem ouvi outro que fale 

assim como tu recomendas,  mas, apesar disto, não perco o interesse.  

Sócrates: É que sentes as dores do parto, caro Teeteto, por não estar vazio, mas 

fecundo. 

Teeteto: Não sei, Sócrates. Todavia, digo o que tenho sentido.  

Sócrates: [149a] E então, gracioso, não ouviste que eu sou filho de uma muito nobre 

e imponente parteira, Fenarete? 

Teeteto: Isso eu já ouvi. 

Sócrates: Ora, então também já ouviste que eu exerço a mesma arte? 
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Teeteto: De modo algum. 

Sócrates: Mas fica sabendo que sim; todavia, não me denuncies aos outros. Pois, 

meu amigo, não sou conhecido por possuir esta arte. Pois não falam isto a meu 

respeito, já que não sabem, mas sim que sou muito estranho e faço surgir 

dificuldades nos homens. Já ouviste isso também? 

Teeteto: [149b] Eu, ao menos, já ouvi.  

Sócrates: Posso dizer-te a causa?  

Teeteto: Com certeza. 

Sócrates: Considera como é tudo a respeito das parteiras e facilmente entenderás o 

que quero dizer. Pois tu sabes que nenhuma delas pode partejar outras enquanto 

ela ainda puder conceber e dar à luz, mas somente as capazes de gerar. 

Teeteto: Certamente.  

Sócrates: E dizem que a causa disso é Ártemis, que não podendo ter filhos, obteve 

presidir os nascimentos. Então, não foi dado às estéreis [149c] o dom de partejar, 

porque a natureza humana é muito fraca para adquirir uma arte da qual seja 

inexperiente; mas o atribuiu àquelas que, devido à idade, não podem mais 

engravidar, honrando a semelhança a si mesma. 

Teeteto: É provável. 

Sócrates: E decerto não é apenas provável, mas também necessário que sejam as 

parteiras a reconhecer, mais do que as outras, as que estão grávidas ou não? 

Teeteto: É certo. 

Sócrates: E é certo também que as parteiras, por meio de poções e [149d] e 

encantamentos, são capazes de provocar as dores do parto e, se desejarem, 

abrandá-las e fazer dar à luz as que sofrem no parto; mas, se lhes parece bom 

abortar o feto, causam o aborto? 

Teeteto: É assim. 

Sócrates: Ora, então já percebeste isto delas, que são as mais hábeis 

casamenteiras, já que são muito sábias em reconhecer qual mulher é preciso unir à 

qual homem para engendrar os melhores filhos? 

Teeteto: Isto eu não sei bem.  

Sócrates: Mas saibas que se orgulham mais disto do que cortar o cordão umbilical 

[149e] Reflete, então. Achas que o cuidado e a colheita dos frutos da terra 
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pertencem à mesma arte que reconhecer qual solo é melhor para cada planta ou 

semente ou à outra arte? 

Teeteto: Não, mas à mesma. 

Sócrates: E quanto à mulher, meu caro, achas a uma que cabe tal arte, e à outra, a 

colheita? 

Teeteto: Certamente não é provável.  

Sócrates: [150a] De fato, não. Mas devido à união injusta e inábil do homem e da 

mulher, cujo nome é alcovitagem, as parteiras, já que são sagradas, evitam ser 

casamenteiras, temendo que por isso caiam nessa acusação; uma vez que é 

somente às parteiras que convém fazer uniões corretamente. 

Teeteto: Parece. 

Sócrates:  Tão grande, neste caso, é o ofício das parteiras, embora inferior ao meu. 

Pois não é próprio das mulheres darem à luz às vezes as imagens, [150b] e outras, 

as coisas verdadeiras, e não é fácil distinguir exatamente uma da outra. Pois se 

fosse, o maior e mais belo trabalho das parteiras seria discernir o que é verdadeiro e 

o que não é. Ou não achas? 

Teeteto: Eu, ao menos, acho. 

Sócrates: Quanto à minha arte, ocorrem todas aquelas outras que na das parteiras, 

mas difere por partejar homens e não mulheres, e por examinar a alma daqueles 

que dão à luz, e não seus corpos. Mas o que há de maior [150c] em nossa arte é 

isto, ser capaz de verificar, de todos os modos, se o pensamento do jovem dá à luz 

uma imagem e falsidade ou algo fecundo e verdadeiro. Por isso, ocorre comigo o 

mesmo que às parteiras: sou estéril em sabedoria, e muitos já me insultaram por 

isto, porque interrogo os outros, enquanto eu próprio nunca declaro nada de coisa 

alguma, por não ser sábio; e me insultam verdadeiramente. E a causa disto é a 

seguinte: o deus me força partejar, mas me impediu de gerar [150d]. Então, eu 

próprio não sou absolutamente alguém sábio, nem há em mim uma descoberta de 

tal tipo, algo gerado em mim, nascida em minha alma; mas aqueles que se 

relacionam comigo, alguns se mostram primeiramente bem ignorantes, mas todos, 

continuando a convivência, aos que o deus permite, é admirável quanto progridem, 

na opinião deles mesmos e de outros; e isto é evidente, pois nunca aprenderam 

absolutamente nada comigo, mas descobriram e fizeram nascer, eles mesmos e por 
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si mesmos, muitas e belas coisas. Todavia, eu e o deus somos a causa do 

partejamento. [150e] E é evidente também o seguinte: muitos o ignoram e alegam 

que eles próprios são a causa, desdenhando-me, que por si mesmos, ou 

persuadidos por outros, afastando-se de mim mais cedo do que o devido; após 

afastarem-se, abortaram as coisas restantes, em razão das más companhias, e 

destruíram as partejadas por mim, nutrindo-as mal, considerando mais as imagens e 

a falsidade do que o verdadeiro, findando por [151a] parecer ignorantes a si mesmos 

e aos outros. Isto ocorreu a Aristides, filho de Lisímaco, e a muitos outros mais. 

Quando estes novamente retornam, juntando-se à minha companhia, fazem coisas 

admiráveis; mas a alguns, meu nume me impede de conviver, mas a outros permite, 

e estes novamente progridem. Assim, os que convivem comigo sofrem o mesmo que 

as mulheres que vão dar à luz; eles sofrem as dores do parto e se enchem dia e 

noite de dificuldades, muito mais do que aquelas; e esta dor, a minha arte é capaz 

de provocar e [151b] cessar. E com estes também é assim. Mas alguns, Teeteto, 

quando não me parecem estar realmente fecundos, reconhecendo que não 

precisam de mim, de muita boa vontade me faço de casamenteiro e, com a alegação 

divina, adivinho de forma bem condizente com quem eles teriam vantagem em se 

associarem; muitos destes enviei a Pródico, e muitos a outros homens sábios e 

divinamente inspirados. Por isso, nobre rapaz, falei longamente sobre isso, pois 

suponho que tu, tal como tu próprio acreditas, sentes as dores do parto e carrega 

algo no interior do ventre. Então, entrega-te a mim, como filho de parteira e eu 

mesmo também parteiro, e, se eu te perguntar algo [151c], esforça-te para 

responder como és capaz; e, se ao examinar algo do que tu disseres eu considerá-lo 

uma imagem ou algo não verdadeiro, e em seguida removê-lo e jogá-lo fora, não te 

irrites, tal como as que engravidam pela primeira vez em relação aos filhos. Pois 

muitos, admirável rapaz, já se indispuseram comigo, de modo a simplesmente me 

morderem, sempre que afasto deles tal frivolidade, e não compreendem que eu faço 

isso de bom sentimento, já que eles estão longe de compreender que [151d] 

nenhum deus é hostil aos homens, nem que eu faço algo assim por hostilidade, mas 

de forma alguma me permite juntar-me ao falso e esconder a verdade. Então, 

Teeteto, de volta ao começo, tenta dizer o que é afinal o conhecimento, e de forma 

alguma digas que não és capaz, pois se o deus desejar e fores forte, serás capaz. 
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Teeteto: De fato, Sócrates, já que me encorajas desta maneira, seria vergonhoso 

para qualquer um não esforçar-se de todos os modos para dizer algo. [151e] Então, 

parece-me que aquele que conhece, tem disto uma sensação, o qual ele conhece,  e 

como agora mesmo é mostrado, o conhecimento não é outra coisa senão sensação. 

Sócrates: Bem e nobremente dito, meu rapaz! De fato, é necessário falar mostrando-

se assim. Mas observemos isto em conjunto, e vejamos se acaso é uma semente 

fecunda ou estéril. A sensação, tu dizes, é o conhecimento? 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: Arriscas, todavia, uma explicação a respeito do conhecimento que não é 

insignificante, mas aquela que Protágoras também dizia. [152a] E ele já dissera 

estas mesmas coisas de outro modo. De fato, ele diz que o homem é “a medida de 

todas as coisas”, “das que são, como são, e das que não são, como não são”. 

Certamente já leste isto em algum lugar? 

Teeteto: Já li, e muitas vezes. 

Sócrates: [152b] Então, assim como ele diz, cada coisa é para mim tal como parece 

a mim, e, por sua vez, é para ti tal como parece a ti; sendo, e eu e tu, homem?  

Teeteto: De fato ele diz assim. 

Sócrates: Todavia, é provável que um homem sábio não diga parvoíces; então, 

vamos acompanhá-lo. Ora, às vezes, não ocorre de um mesmo sopro de vento ser 

frio para um de nós e a outro não? E ser levemente a um, e muito forte a outro? 

Teeteto: Muitas vezes. 

Sócrates: Acaso diremos, então, que este vento em si mesmo é frio, ou que não é 

frio? Ou seremos persuadidos por Protágoras, que para quem sente frio é frio, e 

para quem não sente não o é? 

Teeteto: Provavelmente.  

Sócrates: Então ele parece assim para cada um dos dois? 

Teeteto: Sim.  

Sócrates: Mas “parecer” é ter uma sensação? 

Teeteto: É isso.  

Sócrates: [152c] Logo, aparência e sensação são o mesmo, em relação ao calor e a 

todas as outras coisas deste tipo. Pois como cada um tem uma sensação das 

coisas, tais elas são para cada pessoa. 
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Teeteto: Provavelmente. 

Sócrates: Sensação, então, é sempre do que é, e não pode ser falsa, já que é 

conhecimento. 

Teeteto: Parece.  

Sócrates: Ora, pelas Graças, então Protágoras era alguém sapientíssimo, e falou 

isso obscuramente a nós, o vulgo, mas aos seus discípulos, em segredo, falava a 

verdade? 

Teeteto: [152d] Como, Sócrates, é isto que tu dizes?  

Sócrates: Eu te direi e não será um argumento insignificante: nada é em si e por si 

único, e não poderias nomear algo corretamente, nem atribuir qualquer qualidade; 

mas, se chamares algo de grande, ele parecerá pequeno, e se pesado, leve, e do 

mesmo modo para todas as coisas, já que nada é único, nem algo particular nem 

qualidade; a partir da alteração, do movimento e da mistura umas com as outras, 

são geradas todas as coisas que dizemos existir, mas não denominando 

corretamente; [152e] pois nada jamais é, mas sempre se torna. E a respeito disto, 

congregam todos os sábios, – Protágoras, Heráclito e Empédocles – um após o 

outro, exceto Parmênides; e dentre os poetas, os que se sobressaem em cada uma 

das composições poéticas, Epicarmo na comédia, e Homero na tragédia, que diz: 

 

Oceano, a origem dos deuses, e Tétis, a mãe 

 

tendo dito que todas as coisas são frutos do fluxo e do movimento; ou não parece 

dizer isto? 

Teeteto: A mim, parece. 

Sócrates: [153a] Então, quem poderia ainda contestar um exército de tal qualidade e 

um estratego como Homero, sem ser objeto de zombaria? 

Teeteto: Não é fácil, Sócrates. 

Sócrates: De fato não é, Teeteto. Já que há sinais suficientes no argumento de que 

o movimento causa o parecer ser e o devir, enquanto o repouso causa o não ser e o 

destruir-se; pois o calor e o fogo, que geram e ordenam as demais coisas, ele 

próprio é gerado a partir da alteração e da fricção, e ambos são movimento. Ou não 

são estas a origem do fogo? 
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Teeteto: [153b] De fato são estas. 

 Sócrates: E, aliás, a raça dos seres vivos é gerada a partir destas mesmas coisas. 

Teeteto: Como não? 

Sócrates: E então? A condição dos corpos não é destruída pelo repouso e pelo 

descanso, e é bem conservada pelos exercícios físicos e pelos movimentos? 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: E a condição da alma, não é pelo estudo e pela prática – que são 

movimentos – que adquire ensinamentos, e mantém-se a salvo e torna-se melhor, 

enquanto pelo repouso e falta de exercício [153c] é ignorante, não aprende nada e 

esquece o que aprendeu? 

Teeteto: E muito.  

Sócrates: Então um, o movimento, é bom para a alma e para o corpo, e o outro, o 

contrário? 

Teeteto: Provavelmente. 

Sócrates: Então, devo ainda dizer-te da ausência de ventos, do mar calmo, e de 

todos estes tipos de coisas, as que estão em repouso corrompem e destroem, mas 

as outras conservam? E, como coroamento a respeito de tais coisas, obrigo-me a 

compará-los ao cordão áureo, que Homero diz não ser outra coisa senão o sol, 

[153d] e mostra que, com isso, o sol seria a abóbada giratória que, movendo-se, 

conserva tudo o que existe, seja entre os deuses, seja entre os homens, e, se se 

fixasse, tal como por grilhões, todas as coisas seriam destruídas e se tornariam, 

como se diz, de ponta-cabeça. 

Teeteto: De fato, Sócrates, parece-me evidente o que tu dizes. 

Sócrates: Neste caso, nobre amigo, tome-a da seguinte maneira: primeiramente, em 

relação à visão, a cor que tu chamas branca não é ela própria algo diferente, nem 

fora dos seus olhos nem dentro dos olhos; [153e] e tu não deves atribuir qualquer 

lugar a ela, pois se ela já existisse em algum lugar ordenado e constante, não se 

tornaria por geração. 

Teeteto: Como então?  

Sócrates: Sigamos o argumento posto há pouco, que nada é único em si e por si; 

assim, para nós, o preto, o branco e qualquer outra cor parecem ter sido gerados a 

partir do encontro dos olhos com movimento apropriado, e aquilo que dissemos ser 
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a cor para cada um [154a] não é nem o que atinge o olho nem o que é atingido, mas 

algo interposto, próprio a cada um. Ou tu poderás sustentar que, tal como cada cor 

parece para ti, é de tal tipo não somente a um cão, mas a qualquer outro ser vivo? 

Teeteto: Por Zeus, eu ao menos, não. 

Sócrates: Por quê? Ora, uma coisa qualquer parece para ti do mesmo modo que a 

qualquer outro homem? Tens isso efetivamente, ou antes, que nem para ti mesmo 

elas são as mesmas, porque de modo algum és semelhante a ti mesmo? 

Teeteto: Este me parece melhor que aquele. 

Sócrates: [154b] Então, se aquilo com o qual nos comparamos, ou aquilo que 

tocamos, fosse grande, branco ou quente, não se tornaria outra coisa ao encontrar 

algo diferente, sem que ela em si mudasse; e se, por outro lado, aquilo que é 

comparado ou tocado fosse cada uma destas, não se tornaria algo diferente quando 

algo diferente se aproximasse, ou fosse afetado por algo, sem ser em si mesmo 

afetado. Desse modo, meu caro, somos agora forçados a dizer imprudentemente 

coisas espantosas e ridículas, tal como afirmaria Protágoras e todos os que tentam 

dizer as mesmas coisas que ele. 

Teeteto: Como? E  quais coisas tu dizes? 

Sócrates: [154c] Tome um pequeno exemplo e compreenderás tudo o que quero 

dizer. Pegue seis dados. Se tu comparares quatro com eles, dizemos que eles são 

mais do que quatro e a sua metade; mas se tu comparares doze com eles, dirias 

que é menos e que é a metade; e dizer de outro modo seria inadmissível; ou tu 

sustentarás isto? 

Teeteto: Eu, ao menos, não. 

Sócrates: Como assim? Se Protágoras ou qualquer outro te perguntasse: “ Teeteto, 

será possível, de alguma maneira, algo tornar-se maior ou mais numeroso, que não 

seja aumentando?” O que responderias? 

Teeteto: Se pudesse responder, Sócrates, o que agora penso a respeito da questão, 

[154d] responderia que não é possível; mas se levasse em conta a questão anterior, 

tendo cuidado para não dizer o contrário, diria que é possível. 

Sócrates: Por Hera, meu caro, respondeste bem e divinamente. Porém, 

provavelmente, se responderes que é possível, concordaria com algo de Eurípides: 

“pois nossa língua será refutada, mas a mente não será refutada”. 
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Teeteto: É verdade. 

Sócrates: Então se nós, eu e tu, fôssemos hábeis e sábios, e tivéssemos examinado 

bem todas as coisas da mente, já poderíamos por à prova o que resta um ao outro, 

reunindo-nos num campo de batalha ao modo dos sofistas, [154e] combatendo uns 

aos outros, argumentos contra argumentos; mas agora, visto que somos homens 

comuns, desejaremos primeiramente ver claramente se as coisas que temos em 

mente se relacionam entre si, se acaso concordam umas com as outras ou de 

maneira alguma. 

Teeteto: Certamente é isto o que eu desejaria. 

Sócrates: Eu também. Sendo assim, como temos tempo livre, retomemos 

tranquilamente o exame, [155a] não sendo insolentes, mas verdadeiramente 

examinando bem a nós mesmos, considerando de qual tipo são estas aparências 

em nós? Ao examiná-las, diremos, primeiramente, como eu penso, que jamais nada 

pode torna-se maior ou menor, nem em tamanho, nem em número, enquanto 

permanecer igual a si mesmo. Não é assim?  

Teeteto: Sim.  

Sócrates: Em segundo lugar, para algo que nada é acrescentado nem retirado, este 

nem aumenta nem diminui, mas é sempre igual. 

Teeteto: Não se pode contestar. 

Sócrates: [155b] Ora, então não existiria também um terceiro, que, aquilo que não 

era previamente, mas depois é, não poderá ser sem ter sido e vir a ser? 

Teeteto: Parece. 

Sócrates: São estes, eu penso, os três postulados sobre os quais concordamos, que 

lutam entre si em nossa alma, quando falamos a respeito dos dados, ou quando 

afirmamos que eu, tendo esta idade, nem cresço nem sofro o contrário, e durante 

um ano sou maior que ti, que és jovem, e depois menor, não diminuindo meu 

tamanho [155c], mas aumentando o teu. Pois eu sou, parece, aquilo que não era 

antes, não vindo a ser; pois é impossível ter se tornado sem vir a ser, e, sem ter 

perdido tamanho, não poderia tornar-me menor. E é assim em incontáveis casos, se 

aceitarmos estas coisas. De fato, Teeteto, tu me segues, ou ao menos tu pareces 

não ser inexperiente em tais assuntos. 
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Teeteto: Pelos deuses, Sócrates, eu admiro sobremaneira como são estas coisas, e 

às vezes, olhando para elas, sofro vertigens. 

Sócrates: [155d] De fato, meu caro, Teodoro parece não ter adivinhado mal a 

respeito de tua natureza. Pois este sentimento, o admirar-se, é sobretudo do filósofo. 

De fato, a filosofia não tem outra origem senão esta, e provavelmente aquele que 

disse que Íris é filha de Taumante não fez uma má genealogia. Mas já entendes 

porque estas coisas são assim, a partir daquilo que declaramos que Protágoras 

dizia, ou não? 

Teeteto: Parece-me que não. 

Sócrates: Então tu me renderás graças se eu examinar minuciosamente contigo a 

verdade que se esconde [155e] no pensamento deste homem, ou deveria dizer, 

destes homens renomados? 

Teeteto: Como não agradeceria, e muito? 

Sócrates: Reflete, então, mas olha em volta, para que algum dos não iniciados 

esteja ouvindo. Estes são os que pensam não existir nada além do que podem 

segurar firmemente com as mãos, e não aceitam as ações, as gerações e tudo que 

é invisível como parte essência. 

Teeteto: Certamente, Sócrates, tu falas [156a] de homens duros e tenazes. 

Sócrates: E de fato são, meu jovem, e incultos; mas há outros mais refinados, dos 

quais os mistérios eu estou prestes a te falar. Quanto a estes, o princípio do qual 

dependem todas as coisas que há pouco dizíamos, era que tudo está em movimento 

e não nada há além deste, e que há dois tipos de movimento, cada um deles infinito 

em número, tendo um o poder de agir, e outro de sofrer. A partir do intercurso e da 

fricção destes dois, nascem numerosos e [156b] infinitos descendentes, mas aos 

pares: o objeto da sensação e a sensação, que surge sempre acompanhada do 

objeto da sensação. Para nós, estas sensações possuem os seguintes nomes: 

visão, audição, olfação, sentir frio ou calor, e outras também são chamadas de 

prazeres, dores, desejos, temores, sendo infinitas as anônimas, e numerosíssimas 

as nomeáveis. Por outro lado, o gênero do objeto da sensação [156c] é congênere a 

cada uma delas: todas as espécies de cores são congêneres a todos os tipos de 

visões e, do mesmo modo, sons às audições, e para todos os outros objetos da 
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sensação são geradas sensações congêneres. Então, Teeteto, o que este mito quer 

nos contar, em relação às anteriores? Tu tens em mente? 

Teeteto: Não completamente, Sócrates. 

Sócrates: Observa, então, talvez possamos terminá-lo. Na verdade, ele quer dizer 

que, tal como dizíamos, todas estas coisas em movimento se movem veloz ou 

lentamente. Quanto ao lento, mantém o movimento em si mesmo e no que está em 

volta [156d] e assim engendram; e o engendrado -----------------------------------------------

------------------------------------------------------------------   assim é mais rápido, pois o 

movimento desloca-se e na deslocação engendra. Então, quando o olho ou qualquer 

coisa que lhe é comensurável das que estão à volta gera a brancura e a sensação 

que lhe é conatural, a qual não poderia ser produzida se cada uma delas fosse em 

direção diferente; assim, enquanto de um lado, a visão desloca-se dos olhos, [156e] 

do outro, a brancura, combinada com ela para produzir a cor; assim, o olho torna-se 

pleno de visão, e torna-se, não qualquer visão, mas um olho que vê; por outro lado, 

a cor correspondente também foi preenchida de brancura e torna-se, não a 

brancura, mas branco, quer seja madeira, pedra, ou qualquer objeto colorido por ela. 

E também é assim para as outras coisas: a dureza, o calor e todas as outras devem 

ser vistas da mesma maneira e, [157a] como dizíamos há pouco, não há nada em si 

e por si, mas todas as coisas de todos os tipos são geradas a partir do movimento, 

pelo intercurso de umas com as outras;  pois, dado ser um o agente e outro o 

paciente, como dizem, é impossível que se pense neles como se fossem único. Pois 

não existe nenhum agente até que exista o encontro com o paciente, nem existe 

paciente antes que encontre o agente; e aquilo que encontrar algo e for agente, pelo 

contrário, novamente surge como paciente, quando encontra outra coisa. De modo 

que, a partir de tudo que dizíamos desde o início, nada é único em si e por si, mas 

[157b] está sempre se tornando em relação a algo, e é necessário retirar 

completamente o ser, embora sejamos forçados, mesmo agora, pelo costume e pela 

falta de conhecimento a usá-lo. Mas não se deve, segundo o discurso dos sábios, 

admitir “alguma coisa”, nem “de alguma coisa”, nem “de mim”, nem “isto”, nem 

“aquilo”, nem nenhum outro nome que estabeleça a coisa; mas, segundo a natureza, 

é necessário falar das coisas como “sendo feitas”, “destruídas” e “transformadas”; de 

modo que, se alguém estabelece algo pela palavra, ao fazê-lo, é facilmente refutado. 
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E é preciso falar assim não somente a respeito das partes, mas também das muitas 

coisas que estão reunidas, dentre as quais [157c] “homem”, “pedra” e os nomes de 

cada ser vivo e espécie. Ora, Teeteto, estas coisas parecem ser agradáveis a ti, e 

quando tu as provas, elas são agradáveis para ti? 

Teeteto: Eu ao menos, Sócrates, não sei, pois não sou capaz de compreender bem 

se acaso tu as dizes por parecerem assim a ti, ou se me pões à prova. 

Sócrates: Não te recordas, meu caro, de que nada sei, nem faço minha nenhuma 

destas coisas, mas sou estéril e pratico em ti a arte maiêutica e, por causa disto, 

faço uso de encantamentos e faço com que sintas [157d] o gosto de cada um dos 

sábios, até que traga à luz a tua opinião. E, após expeli-la, de pronto a examinarei, 

quer se mostre vazia ou fértil. Então, sejas corajoso e paciente, e responda bem 

corajosamente o que te parece sobre as coisas que eu perguntar.  

Teeteto: Pergunta, então. 

Sócrates: Neste caso, diz-me novamente se te agrada o fato de algo não ser, mas 

tornar-se sempre, como o bom, o belo, e tudo o que descrevemos há pouco. 

Teeteto: De fato, eu mesmo, quando te ouço expondo assim, parece-me que o 

argumento está maravilhosamente posto, e deve-se compreendê-lo tal como 

descrito. 

Sócrates: [157e] Neste caso, não deixemos de lado o que ainda falta dele. Falta falar 

a respeito dos sonhos e das doenças e, dentre outras, da loucura, e de tudo que é 

dito a respeito do ouvir e do ver imperfeitamente, ou do estar sujeito às sensações 

ilusórias. Pois tu sabes que, em todas estas situações, o argumento que há pouco 

descrevíamos parece refutado de maneira conforme, porque nelas, [158a] mais que 

tudo, são geradas em nós sensações falsas, e precisa de muito para que o que 

parece para cada um seja isso,  mas é todo o contrário, não sendo o que parece. 

Teeteto: Tu dizes a verdade, Sócrates. 

Sócrates: Então, meu jovem, que argumento resta àquele que estabelece que a 

sensação é conhecimento, e estas coisas que parecem para cada um são àquele a 

quem parece? 

Teeteto: Eu hesito em dizer, Sócrates, que não tenho algo a declarar, porque agora 

mesmo tu me censuraste por ter dito isto. De modo que [158b] realmente não seria 

capaz de discordar que os loucos ou os sonhadores não têm opiniões falsas, 
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quando pensam que são deuses, ou como os que voam em sonhos e acreditam ter 

asas. 

Sócrates: Ora, então não percebes um tipo de divergência em tais assuntos, 

sobretudo a respeito do sonho e da vigília? 

Teeteto: Qual? 

Sócrates: Aquilo que penso que muitas vezes já ouviste, quando perguntado se 

seria possível mostrar um sinal a alguém que, no presente momento, acaso 

perguntasse se, ao dormir, nós sonhamos tudo o que pensamos, [158c] ou 

conversamos uns com os outros quando acordados. 

Teeteto: Na verdade, Sócrates, encontro-me em dificuldade sobre qual sinal é 

necessário mostrar. De fato, todas elas se seguem, tal como estrofe e antístrofe. De 

fato, nada impede que o que agora mesmo falamos pareça o dialogar de uns com os 

outros durante o sono; e, em sonho, parecemos descrever os sonhos, e a 

semelhança entre este e aquele é estranha.  

Sócrates: Então vês que não é difícil debater este ponto, pois [158d] é possível 

também divergir se acaso estamos acordados ou sonhando e, sendo semelhante o 

tempo que estamos dormindo ao que estamos acordados, se em cada um destes a 

nossa alma sempre mantém que as semelhanças são absolutamente verdadeiras; 

de modo que, metade do tempo, dizemos que são reais, e na outra metade, que são 

diferentes, e afirmamos com confiança em ambos os casos. 

Teeteto: É absolutamente assim. 

Sócrates: Então não é o mesmo argumento a respeito das doenças e das loucuras, 

exceto o tempo, que não é igual? 

Teeteto: Corretamente. 

Sócrates: Como assim? A verdade deverá ser limitada também pela duração ou 

brevidade do tempo? 

Teeteto: [158e]  Isto seria ridículo de muitas maneiras. 

Sócrates: Mas tu podes mostrar claramente qual destas opiniões é verdadeira? 

Teeteto: Parece-me que não. 

Sócrates: Ouve, neste caso, o que diriam a respeito destas coisas aqueles que 

sempre declararam que o que parece é verdade àquele a quem parece. Eles dizem, 

como eu penso, perguntando assim: “Teeteto, uma coisa que for absolutamente 
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diferente de outra, não terá, em algum lugar, alguma qualidade semelhante a ela? E 

não vamos assumir que o que perguntamos seja por um lado semelhante e diferente 

por outro, mas totalmente diferente”. 

Teeteto: [159a] Neste caso é impossível ter algo semelhante, seja em potência, ou 

em qualquer outra coisa, quando forem completamente diferentes. 

Sócrates: Ora, então não é necessário concordar que tal coisa é também 

dissemelhante? 

Teeteto: A mim, ao menos, parece. 

Sócrates: E, se acontecer de algo tornar-se semelhante ou dissemelhante, quer a si 

mesmo, quer a outro, diremos que se tornou semelhante a si mesmo e 

dissemelhante a outro? 

Teeteto: É necessário. 

Sócrates: E não dizíamos antes que são muitos e infinitos os agentes, e do mesmo 

modo os pacientes?  

Teeteto: Sim. 

Sócrates: E também que uma coisa associada a uma e depois a outra, não geraria o 

mesmo, mas o diferente? 

Teeteto: [159b] Perfeitamente. 

Sócrates: Então, falemos de mim, de ti, e das demais coisas segundo o mesmo 

raciocínio: Sócrates com saúde e, por outro lado, Sócrates doente. Acaso diremos 

que um é semelhante ao outro, ou dissemelhante? 

Teeteto: Ora, dizes “o Sócrates doente” e compara este como um todo àquele 

Sócrates com saúde? 

Sócrates: Compreendeste muito bem; e digo isto mesmo. 

Teeteto: Sem dúvida, o dissemelhante. 

Sócrates: E o outro do mesmo modo, dissemelhante? 

Teeteto: Necessariamente. 

Sócrates: [159c] E afirmarás o mesmo tanto do que dorme como de todos que há 

pouco discorremos? 

Teeteto: Afirmarei. 
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Sócrates: E cada uma das coisas que por natureza agir sobre algo, quando 

encontrar Sócrates com saúde, vai tratá-lo de uma maneira, e, quando estiver 

doente, de outra? 

Teeteto: E por que não há de ser? 

Sócrates: E nos dois casos, aquele agente e eu, que sou o paciente, geraremos 

coisas diferentes? 

Teeteto: Como não? 

Sócrates: Então, quando estou com saúde e bebo vinho, ele parece agradável e 

doce para mim? 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: Então, a partir do que assentimos de antemão, o agente e o paciente 

geraram a doçura e a sensação, ambas, ao mesmo tempo, em movimento; e a 

sensação, por um lado, oriunda do paciente, torna a língua sensível, e a doçura, por 

outro lado, originária do vinho e impregnando-a,  fez o vinho parecer e ser doce à 

língua saudável.  

Teeteto: Exatamente, tais são os princípios que assentimos.  

Sócrates: Mas quando encontrar-me doente, primeiramente, ele não encontra o 

mesmo, mas outro? Pois se apresentou a um dissemelhante? 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: [159e] Então o encontro de Sócrates deste tipo e o ato de beber vinho 

geraram coisas diferentes, para a língua, uma sensação mais amarga, amargor 

gerado e trazido pelo vinho; e o vinho não será amargor, mas amargo, e eu não 

serei sensação, mas aquele que sente? 

Teeteto: Exatamente. 

Sócrates: Eu não me tornarei outro sendo assim sentinte, pois a sensação de outro 

é outra, e, caso contrário, faz que o sentinte seja outro; [160a] nem aquele que age, 

ao juntar-se a outro, gerará algo semelhante a mim, pois foi gerado outro a partir de 

outro, e tornou-se diferente. 

Teeteto: É assim. 

Sócrates: Nem eu, ao menos, me tornarei o mesmo que eu sou, nem me tornarei o 

mesmo que aquele. 

Teeteto: Claro que não. 
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Sócrates: Mas é necessário que eu me torne algo, quando me torno sentinte de 

algo, pois é impossível tornar-se sentinte, [160b] não tendo sensação de nada; e 

aquele que se torna sentinte deve tornar-se outro, quando se torna doce, amargo ou 

qualquer outra coisa; pois é impossível torna-se doce, mas doce para ninguém. 

Teeteto: Absolutamente. 

Sócrates: Creio que, se somos, só nos resta ser uns para os outros, e se nos 

tornamos, visto que a necessidade se liga à nossa essência, mas não nos liga às 

outras coisas, nem sequer a nós mesmos. Resta, então, estarmos ligados uns aos 

outro. De modo que, se alguém nomeia algo que é ou se torna, deve mencionar que 

é “para alguém”, ou “de alguém”, ou “em relação a algo”; mas se é algo em si e por 

si, ou vem a ser, [160c], nem deve dizer a ninguém, nem deve aceitar que outro o 

diga, tal como mostra o argumento que estamos percorrendo.  

Teeteto: Absolutamente, Sócrates. 

Sócrates: Então, quando o que age sobre mim é para mim e não para outro, eu 

também tenho uma sensação dele, e não de outro? 

Teeteto: Como não? 

Sócrates: A minha sensação é verdadeira para mim – pois é sempre sensação da 

minha essência – e, segundo Protágoras, eu sou juiz das coisas que são para mim, 

enquanto são, e das que não são, enquanto não são. 

Teeteto: Parece. 

[160d] Sócrates: Então, se eu não cometo um erro e não minto a respeito das coisas 

que são ou virão a ser em pensamento, como não seria conhecedor das coisas que 

tenho sensação?  

Teeteto: Não seria absolutamente de outro modo. 

Sócrates: É muito bom o que disseste, que o conhecimento não é senão a 

sensação, e nisto concorrem tanto Homero quanto Heráclito, e todos de tal gênero: 

que tudo se move como fluxos, e, segundo o sapientíssimo Protágoras, o homem é 

a medida de todas as coisas e ainda, segundo [160e] Teeteto, a sensação se torna 

conhecimento, sendo assim a mesma coisa. Ou não é, Teeteto? Diremos que esta 

criança recém-nascida é tua, produto da minha arte de parteiro? Ou como dizes? 

Teeteto: É necessário que seja assim, Sócrates. 
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Sócrates: O que quer que ela seja, como parece, foi gerada com dificuldade. Mas 

depois do parto, deve-se carregá-la circundando a lareira, de modo a 

verdadeiramente cercá-la no argumento, examinando o que está por vir para que 

não nos escape, se vale a pena alimentá-lo, [161a] ou se está cheio de ventos e 

falsidade. Ou tu pensas que é preciso criar teu filho de qualquer maneira e não 

expô-lo? Tu aguentarás vê-lo refutado e não te enraivecerás, se alguém roubar o teu 

primogênito? 

Teodoro: Teeteto aguentará, Sócrates, pois não é de humor difícil. Mas, pelos 

deuses, diz que não é assim, mas ao contrário.  

Sócrates: És simplesmente honesto, Teodoro, e um amante de palavras, se pensas 

que eu sou um saco de argumentos, do qual os tiro facilmente [161b] para dizer que 

algo não é assim, mas ao contrário. Não tens em mente o que está acontecendo, 

que nenhum dos argumentos sai de mim, mas sempre do que está conversando 

comigo; eu nada sei, exceto este pouquinho, que é tomar o discurso de outro sábio e 

aceitá-lo na medida. E é o que eu agora tentarei com este, sem dizer algo de mim 

mesmo. 

Teodoro: Falas bem, Sócrates! Faça assim. 

Sócrates: Sabes, Teodoro, o que eu admiro em teu companheiro Protágoras? 

Teodoro: [161c] O quê? 

Sócrates: De modo geral, agrada-me muito o que ele disse, que aquilo que parece a 

cada um, também é. Mas fiquei admirado com o princípio do discurso, pois ele não 

disse, no início de A Verdade, que o “porco é a medida de todas as coisas”, ou o 

“babuíno” ou qualquer outro mais esquisito, dentre os que têm sensação, a fim de 

que começasse a falar-nos de maneira magnificente e desdenhosa, indicando que 

nós o admirávamos tal como a um deus pela sua sabedoria, [161d] enquanto ele 

tinha a chance de ser, quanto à inteligência, não melhor que um sapo ou um girino, 

ou qualquer outro homem. Ou como vamos falar, Teodoro? Pois, se a verdade é 

para cada um aquilo que ele opina através da sensação, e ninguém pode julgar a 

condição do outro melhor do que ele, nem haverá alguém como mais poder do que 

ele mesmo para examinar se a opinião do outro é verdadeira ou falsa. Mas, se o que 

se diz muitas vezes é cada um terá, por si mesmo, suas próprias opiniões, todas 

corretas e verdadeiras, então, meu amigo, como é que Protágoras era sábio, de 



131 
 

  

modo a pensar que lhe seria digno ser [161e] mestre dos outros, mediante vultoso 

salário, enquanto nós somos muito ignorantes e devemos recorrer a ele, se cada um 

é a medida da sua própria sabedoria? Como não diremos que Protágoras procura o 

favor popular, ao falar estas coisas? Quanto a mim e à minha arte maiêutica, calo-

me, à medida que provocamos o riso, e também, penso, toda a prática dialética. 

Pois, examinar as aparências e as opiniões uns dos outros, e tentar refutá-las, 

quando elas são corretas para cada um deles, [162a] não é um grande e enorme 

disparate, se A Verdade de Protágoras é verdadeira, e ele não estava brincando ao 

falar do livro como um santuário mais íntimo. 

Teodoro: Tal como há pouco disseste, Sócrates, o homem é meu amigo, e eu não 

aceitaria que a partir da minha concordância, Protágoras fosse refutado. Mas, por 

outro lado, não me oponho a ti, contrário a minha opinião. Retome com Teeteto, pois 

até agora, ele pareceu ouvir-te cuidadosamente. 

Sócrates: [162b] Ora, Teodoro, se tu fosses à Lacedemônia, em direção às 

palestras, julgarias digno olhar os outros nus, alguns desprezíveis, aliás, sem despir-

se e mostrar, por sua vez, a tua forma? 

Teodoro: Por que não, se eles me pedissem e me persuadissem? Tal como agora 

eu penso persuadir-vos que eu seja um espectador e não me levarem em direção ao 

ginásio, já que sou velho para lutar com alguém novo e mais flexível. 

Sócrates: Se de fato agrada-te desta maneira, Teodoro, não serei, como dizem os 

que citam provérbios, hostil. [162c]. Devemos ir de novo em direção ao jovem 

Teeteto. Diz-me, Teeteto, primeiramente em relação àquilo que há pouco 

discorríamos, tu também não compartilhas a admiração também de ser assim 

repentinamente, quanto à sabedoria, nada inferior a qualquer dos homens ou dos 

deuses? Ou tu acreditas que a medida de Protágoras se aplica menos aos deuses 

do que aos homens?  

Teeteto: Por Zeus, eu não! E muito me espanto com o que perguntas! Pois quando 

discorríamos que o que parece [162d] para cada um é como lhe parece, mostrou-se 

muito bem dito; mas agora, foi rapidamente mudado para o contrário. 

Sócrates: De fato, meu caro rapaz, és jovem! Tu dás ouvido aos discursos afiados 

nas assembleias e és persuadido. Sobre isto, Protágoras, ou qualquer outro deles, 

diria: “Excelentíssimos velhos e jovens, reunidos estão para discursar, conduzindo 
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para o meio das conversas os deuses, [162e] os quais retiro dos meus escritos e 

dos meus dizeres, se existem ou não. E dizeis aquilo que a multidão aceita ouvir: 

como seria terrível se cada um dos homens em nada diferisse, em sabedoria, de 

qualquer animal ruminante; nem apresentais qualquer prova ou necessidade, mas 

se baseiam no que lhes parece, o qual, se Teodoro, ou qualquer outro dentre os 

geômetras, quisesse usar no estudo da geometria, não haveria nenhum valor. 

Portanto, examinai, tu e Teodoro, se em tais assuntos, [163a] aceitais argumentos 

tão importantes baseados em demonstração e imagem”.  

Teodoro: Mas nem tu, Sócrates, nem nós, diríamos que não era certo. 

Sócrates: Então, como parece, deve-se observar de outra maneira, de acordo com o 

teu argumento e o de Teodoro. 

Teeteto: Exatamente por outra. 

Sócrates: Investiguemos, então, por esta maneira, a saber, se o conhecimento e a 

sensação são o mesmo ou diferente. Pois todo o argumento nos levou até este 

ponto, e graças a ele nós levantamos estas coisas extraordinárias. Ou não? 

Teeteto: Absolutamente. 

Sócrates: [163b] Então concordaremos que as coisas que temos sensação pela 

visão e pelo ouvido, tudo isso é ao mesmo tempo ter conhecimento? Por exemplo, 

antes de aprendermos a língua dos bárbaros, acaso não diremos, quando eles a 

falam, que tanto ouvimos e sabemos aquilo que eles dizem? Ou, por outro lado, 

quanto às letras que não conhecemos, ao olhá-las, acaso afirmaremos com 

confiança que não a vemos, ou se realmente as vemos, as conhecemos?  

Teeteto: Aquilo, Sócrates, que realmente vemos e ouvimos, isto mesmo diremos 

conhecer; de fato, diremos que vemos e conhecemos as cores e as formas das 

coisas, e ouvimos e sabemos [163c] os sons agudos e os graves; mas aquilo que os 

mestres das primeiras letras e os intérpretes ensinam a respeito disto, não temos 

sensação nem conhecimento, ao ver e ouvir. 

Sócrates: Bravo, Teeteto! Mas não há mérito algum em discutir tais coisas contigo, 

pois quero que progridas. Mas vê esta outra questão que se aproxima e investiga 

por onde vamos rechaçá-la. 

Teeteto: Qual? 
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Sócrates: [163d] A seguinte. Se alguém perguntasse: “ora, é possível que alguém 

alguma vez conheça algo e, ainda tendo memória disso, o preservasse, e no 

momento em que se lembra dele, não conhecer aquilo mesmo de que se lembra”? 

Faço, como parece, longos discursos, mas queria perguntar se alguém, ao aprender 

algo, não o conhece quando se lembra dele? 

Teeteto: Como, Sócrates? Pois o que tu dizes seria fascinante. 

Sócrates: Observa então que não estou dizendo tolices. Tu dizes que ver é ter uma 

sensação, e que a visão é sensação?  

Teeteto: Sim, digo. 

Sócrates: [163e] Então aquele que vê algo se torna conhecedor daquilo que vê, 

segundo o recente argumento? 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: E então? Tu não dizes, todavia, existir algo, a memória? 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: Qual das duas? Memória de nada ou de alguma coisa? 

Teeteto: Evidentemente que de alguma coisa. 

Sócrates: Portanto, desta maneira, daquilo que aprendeu e sentiu? 

Teeteto: Sem dúvida. 

Sócrates: Então, às vezes, recorda do que viu?  

Teeteto: Recorda. 

Sócrates: E também com os olhos fechados? Ou, ao fazer isso, se esquece? 

Teeteto: De fato, Sócrates, é terrível afirmar isso. 

Sócrates: [164a] Todavia é preciso, se vamos preservar o argumento anterior; se 

não, está ele arruinado. 

Teeteto: Por Zeus, eu também desconfio que sim, mas não compreendo 

suficientemente. Diz-me como. 

Sócrates: Assim: aquele que vê, dizíamos, tornou-se conhecedor precisamente 

daquilo que viu, pois ficou concordado que sensação, visão e conhecimento são o 

mesmo. 

Teeteto: Perfeitamente. 

Sócrates Mas, aquele que vê e se tornou conhecedor do que viu, se fecha os olhos, 

não vê, mas se recorda. Ou não? 
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Teeteto: Sim. 

Sócrates: [164b] Então o “o não vê” é “não conhece”, se realmente o “ver” é 

“conhecer”. 

Teeteto: É verdade. 

Sócrates: Portanto, o que acontece é que alguém se tornou conhecedor de algo, e 

ainda se lembra dele, não o conhece, visto que não o vê. O que dissemos que seria 

monstruoso se acontecesse. 

Teeteto: Falas bem a verdade. 

Sócrates: Então, parece ocorrer algo impossível, se alguém disser que 

conhecimento é o mesmo que sensação. 

Teeteto: É plausível. 

Sócrates: Portanto, deve-se dizer que são diferentes? 

Teeteto: Corre-se o risco. 

Sócrates: [164c] O que seria então, de fato, o conhecimento? O que deve ser dito, 

como eu suponho, é voltar ao começo. O que faremos, Teeteto? 

Teeteto: A respeito de quê? 

Sócrates: Para mim, parecemos galos de má estirpe, afastando-se da contenda 

antes de ter vencido, e cantando muito cedo.  

Teeteto: Como assim? 

Sócrates: Tal como os contraditores, chegamos a um entendimento sobre a 

concordância dos nomes, e parecemos nos contentar, passando sobre o argumento 

desta maneira; mas, afirmando que não somos lutadores, mas filósofos [164d], nos 

esquecemos e fazemos as mesmas coisas que aqueles homens terríveis. 

Teeteto: Ainda não entendo o que estás dizendo. 

Sócrates: Eu tentarei, então, mostrar o que penso a respeito disto. De fato, nós 

perguntamos se alguém que aprende algo e ainda se lembra disto, não o conhece, 

e, tendo demonstrado que o que viu e fechou os olhos se lembra, mas não vê, 

demonstramos que, ao mesmo tempo, não conhece e se lembra, e isto é impossível. 

E assim destruiu-se o mito de Protágoras e ao mesmo tempo o teu, que o 

conhecimento e a sensação são o mesmo. 

Teeteto: [164e] Assim parece. 
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Sócrates: Não pareceria, penso eu, meu caro, se o pai daquele mito estivesse vivo, 

pois o defenderia muitas vezes, pois agora nós ultrajamos um órfão. Pois nem os 

seus defensores que Protágoras deixou, dos quais Teodoro é um, desejam socorrê-

lo. Então nós mesmos, por justiça, devemos correr o risco de socorrê-lo. 

Teodoro: De fato, Sócrates, eu não sou um defensor, mas sobretudo Cálias, [165a] o 

filho de Hipônico; nós, de alguma maneira, passamos rapidamente das palavras 

simples à geometria. Todavia, te renderemos graças se tu o socorreres.  

Sócrates: Falas bem, Teodoro. Observa então como o socorro. Pois concordaríamos 

com coisas mais terríveis de que as anteriores, se não devotássemos o pensamento 

às palavras que usamos para afirmar e negar totalmente. Falo a quem? A ti, ou a 

Teeteto? 

Teodoro: Aos dois, mas que responda o mais novo, [165b] pois, se caíres será 

menos vergonhoso. 

Sócrates: Então coloco a questão mais terrível, que penso ser de tal tipo: “será 

possível que aquele que conhece algo, ao mesmo tempo não conheça o que 

conhece”? 

Teodoro: E então, Teeteto, o que responderemos? 

Teeteto: Eu, ao menos, penso que é impossível. 

Sócrates: Não, se colocares que o ver é conhecer. Pois, o que farás com esta 

pergunta embaraçosa, pela qual você está, como se diz, caído no fundo do poço, 

quando um homem destemido, cobrindo com uma mão [165c] um de teus olhos, 

perguntar se tu vês o manto com o olho coberto? 

 Teeteto: Penso que direi que não vejo com este, todavia com o outro. 

Sócrates: Então, simultaneamente, tu vês e não vês a mesma coisa? 

Teeteto: De certa maneira. 

Sócrates: Mas, dirá ele, não foi isso que eu te perguntei, nem de qual maneira, mas 

se tu conheces e não conheces a mesma coisa. E agora pareces ver o que não vês. 

E já consentes que ver é conhecer, e não ver é não conhecer. Calcule então o 

resultado de tais coisas. 

Teeteto: [165d] De fato, calculo que seja o contrário do que coloquei. 

Sócrates: Talvez, admirável, já sofrestes muitas coisas deste tipo, como se alguém 

te perguntasse, se há um conhecer agudo ou mole, ou conhecer algo que está ao 
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alcance das mãos, mas não à distância, e um conhecer a mesma coisa de modo 

veemente e suave, e infinitas outras, que, como que caindo em uma emboscada, te 

perguntaria o habilidoso homem, como um soldado que recebe salários pelos 

discursos; quando estabelecesses que conhecimento e sensação eram o mesmo se 

lançaria sobre as sensações relacionadas ao ouvir, ao cheirar, e a outras deste tipo, 

e as refutaria, persistindo e não te deixando livre [165e] antes que tu te espantasses 

por sua tão desejada sabedoria, ficando de pés e mãos atados por ele, e tu, estando 

já subjugado e atado, só serias liberado mediante vultuoso resgate, que parecesse 

suficiente tanto a ti quanto àquele. Então, talvez perguntes o que Protágoras diria 

para defender seu argumento. Vamos tentar dizer um outro? 

Teeteto: Certamente. 

Sócrates:  Além de todas estas coisas que temos dito para defendê-lo, [166a] penso 

que ele, olhando-nos com desdém e diria: “Eis o nobre Sócrates! Depois de ter 

perguntado algo a um jovem assustado sobre se era possível que alguém se 

lembrasse de algo e ao mesmo tempo não o conhecesse, o que, por medo, este 

negou categoricamente, por não ser capaz de prever, dando a conhecer que nos 

argumentos, eu era risível. Contudo, imprudentíssimo Sócrates, é assim: quando 

investigas com questões algo de mim, se o que é questionado se frustra ao 

responder tal como eu responderia, [166b] sou eu o refutado, mas, se diz outra 

coisa, ele é refutado. Por exemplo: pensas que alguém te concederá que a memória 

presente nele, daquilo que sofreu, seja uma experiência semelhante àquela que ele 

sofria, quando ele não mais sofria? Pois era preciso muito. Ou, ao contrário, hesitará 

em concordar que é possível alguém conhecer e não conhecer a mesma coisa? Ou, 

se isto lhe causar medo, admitiria alguma vez que aquele que se tornou 

provavelmente é o mesmo que era antes de ter se tornado diferente? Ou melhor, 

admitiria que alguém, mas não muitos, que se tornam infinitos em número, [166c] se 

realmente houver diferença, se, de fato, há necessidade de precaverem-se contra tal 

emaranhado de palavras? “Mas, divino”, ele dirá, “segue nobremente aquilo que 

digo, se fores suficientemente capaz, refuta que para cada um de nós não há 

sensações individuais, ou, se vindo a ser individuais, não seria melhor que o que 

parece se tornasse para cada um apenas, ou, se é preciso dizer “ser”, não seria a 

quem precisamente parece. Por outro lado, quando falas de um porco ou de um 
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babuíno, não somente és estúpido e ages como um porco, mas ainda convences os 

que te ouvem a fazerem o mesmo, contra os meus escritos, [166d] não agindo bem. 

Pois afirmo que a verdade é tal como eu escrevi; pois cada um de nós é a medida 

das coisas que são e das que não são, e cada um difere infinitamente do outro, pois 

para um é uma coisa e assim lhe parece, e a outro é e lhe parece uma coisa 

diferente. E não preciso dizer que exista tanto a sabedoria quanto o homem muito 

sábio, mas este mesmo, que chamo sábio, é dentre nós o que, quando as coisas 

são e lhe parecem más, mudando-as, faz parecerem e serem boas. [166e] Por outro 

lado, não persigas com palavras o meu argumento, mas tenta apreender mais 

claramente o que eu digo. Lembra-te, por exemplo, do que foi dito anteriormente, 

que, para quem está doente, aquilo que come parece e é amargo, mas para quem 

está com saúde, parece e é o contrário. E não se deve fazer deles nenhum mais 

sábio de que o outro – pois nem é possível –, [167a] nem se deve acusar o doente 

de ser ignorante por opinar estas coisas, nem o que está com saúde de sábio, 

porque tem outra opinião; mas deve-se mudar o primeiro, pois o estado do outro é 

melhor. Do mesmo modo, também na educação deve-se mudar de um estado para 

outro melhor; mas o médico muda com remédios e o sofista com discursos. 

Portanto, não fez com que quem tem uma opinião falsa sobre algo opinasse 

verdadeiramente depois; pois não é possível opinar o que não é, nem outras coisas 

do que alguém tem sensação, que será sempre verdade. [167b] Mas penso que, 

quem possui uma alma em mal estado, tem opiniões congêneres a ela, e num bom 

estado, fará ter opiniões diferentes destas, o que alguns, por ignorância, chamam 

estas aparências de verdadeiras. Eu, contudo, chamo umas melhores do que as 

outras, mas nunca mais verdadeiras. Também os sábios, caro Sócrates, afasto-me 

muito de lhes chamar rãs. Quando tratam dos corpos, chamo-lhes médicos, quando 

das plantas, agricultores. [167c] De fato, afirmo que estes, em relação às plantas, 

quando uma delas adoece, em vez de sensações desfavoráveis, fazem sensações 

úteis, saudáveis e verdadeiras, tal como os bons e sábios oradores que, diante dos 

de situações desfavoráveis, fazem parecer úteis e justas às cidades. Pois aquilo que 

a cada cidade parece justo e belo, assim é para ela, enquanto assim o julgar. Mas o 

sábio é aquele que faz parecer e ser útil para cada uma das coisas que antes eram 

desfavoráveis para os outros. E também o sofista, seguindo o mesmo raciocínio, 
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sendo capaz de instruir da mesma maneira os que são ensinados por ele, é sábio 

[167d] e merecedor de muito dinheiro daqueles que são ensinados. E assim, uns 

são mais sábios que os outros, e ninguém tem uma opinião falsa. E tu também, quer 

queiras quer não, deves suportar ser medida, pois este argumento foi salvo por isto. 

Se puderes discordar dele desde o início, discorde com um argumento, expondo, na 

sua vez, de modo contrário; mas, se desejas fazer através de perguntas, que seja 

através de perguntas, pois não se deve fugir disto, mas, antes de tudo, deve-se 

persegui-lo com inteligência. Portanto, faz assim: [167e] não cometas injustiças ao 

questionar, pois é absurdo afirmar que te preocupas com a virtude, e realizas 

constantemente injustiças na argumentação. E o cometer injustiça é algo de tal tipo: 

quando alguém, numa discussão exaltada, não distingue argumentação sofística da 

prática dialética. Em um caso, brinca e faz cair tanto quanto pode, no outro, anseia 

em dialogar, e corrigir seu interlocutor, apontando [168a] somente as faltas que o 

levaram ao engano, tanto por si mesmo, quanto dos que tinham por companhia. Se 

assim fizeres assim, aqueles que te frequentavam acusarão a si próprios pela 

desordem e dificuldade, mas não a ti; por um lado, te seguirão e te louvarão, por 

outro, odiarão a si mesmos e fugirão de si próprios, refugiando-se na filosofia, para 

enfim se libertarem e se tornarem diferentes; mas se agires de modo contrário, tal 

como a maioria, também acontecerá contigo o contrário e, em vez transformá-los em 

filósofos, [168b], os que te acompanham detestarão isto que tu lhes revelas, quando 

se tornarem mais velhos. Então, se fores persuadido por mim, como já foi dito antes, 

e consentires sem hostilidade, e sem uma atitude de combate, com a mente 

propícia, examinarás verdadeiramente o que afinal estamos dizendo, quando 

declaramos que tudo se move e que as coisas são como parecem para cada um, 

seja ao indivíduo, seja à cidade. E a partir disto, examinarás se o conhecimento é o 

mesmo que a sensação ou se diferem, ao invés do que fizeste há pouco, pelo uso 

habitual [168c] das palavras e dos nomes, o que a maioria, de maneira aleatória, 

levanta toda espécie de dificuldades uns contra os outros.” Isto, Teodoro, é o que 

procurei primeiro para ajudar o seu companheiro, conforme minhas pequenas 

possibilidades, visto que elas são pequenas. Mas se ele próprio estivesse vivo, teria 

ajudado magnificentemente aos seus companheiros. 
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Teodoro: Estás brincando, Sócrates. Pois ajudaste o homem bem ao modo dos 

jovens. 

Sócrates: Tens razão, meu companheiro. Mas diz-me: tens em mente o que 

Protágoras há pouco disse, censurando-nos [168d] por dirigirmos os discursos a um 

rapazinho, lutássemos com o medo que ele tem de si mesmo? E chamando isto de 

zombaria, exortou a medida de todas as coisas, e nos ordenou a observar 

seriamente o seu argumento? 

Teodoro: Como não teria em mente, Sócrates? 

Sócrates: E então? Tu te deixas persuadir por ele? 

Teodoro: Veementemente. 

Sócrates: Vês que todos aqui são rapazes, exceto tu. Então, se formos persuadidos 

pelo homem, eu e tu, perguntando [168d] e respondendo uns aos outros, é preciso 

tratar com respeito o argumento dele, para que ele não possa nos acusar que 

investigamos o argumento dele como se brincássemos com os rapazes. 

Teodoro: Por quê? Teeteto não seguiria melhor do que os que têm barbas longas, 

rastreando o argumento? 

Sócrates: Não melhor do que tu, Teodoro. Então, não penso que se deva socorrer, 

de todas as maneiras, o seu finado companheiro, [169a] e tu menos ainda. Mas vá, 

melhor dos homens, segue um pouco o argumento, até que saibamos o tanto quanto 

é preciso, que tu sejas a medida das figuras geométricas, ou todos, de modo 

semelhante a ti, são autossuficientes em relação à astronomia e a todas as outras 

coisas, nas quais tem reputação por excelência. 

Teodoro: Não é fácil, Sócrates, estar sentado ao teu lado sem deixar de falar, pois 

eu falei besteiras há pouco ao declarar a ti que não me despia nem mesmo me 

obrigavas, tal como os Lacedemônios. Aliás, tu me pareces aproximar-se mais de 

Esquiro, [169b] pois os Lacedemônios exortam a retirar-se ou a despir-se, e tu me 

pareces mais agir como age Anteu, pois não deixas livre o que se aproxima, mas 

antes o forças a despir-se e lutar nos argumentos. 

Sócrates: Moldaste da melhor maneira, Teodoro, a minha doença. Todavia eu sou 

mais forte do que aqueles. De fato, milhares de Héracles e Teseus já por acaso me 

encontram fortes na disputa do dizer e me despedaçaram, mas nem por isso eu me 

afasto; [169c] desta maneira, um amor terrível entrou em mim para o exercício de 
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tais coisas. Não te recuses, então, a discutir, pois será gratificante tanto para ti 

quanto para mim. 

Teodoro: Já nem te contradigo, mas conduza-me para onde quiseres. De todo 

modo, é preciso suportar o destino que tu me atribuíres, sendo refutado. Todavia, 

não serei capaz de fornecer nada além do que foi estabelecido antes. 

Sócrates: Até aqui é suficiente. Mas preste atenção para não produzirmos alguma 

forma infantil dos argumentos, [169d] e alguém de novo nos censurar por isto.  

Teodoro: De fato, tentarei quanto for possível. 

Sócrates: Neste caso, retomemos primeiramente o que foi dito e vejamos se nos 

aborrecíamos com ou sem razão, ao não dar valor ao argumento que fazia cada um 

autossuficiente quanto à inteligência; Protágoras admitiu que alguns se distinguem, 

no que diz respeito ao melhor e ao pior,  e estes são sábios. Ou não é? 

 Teodoro: Sim. 

Sócrates: Neste caso, se ele estivesse presente e concordasse, e não fôssemos nós 

[169e] a ceder ao seu argumento, ao ajudá-lo, não seria preciso recomeçar 

novamente a questão ou reforçar o argumento; pois agora, talvez, alguém 

estabelecesse que nós não temos autoridade para concordar por ele; por isso é 

melhor fazer um acordo ainda mais claro a respeito disto, pois não é algo pequeno 

alternar, se é assim ou de outro modo.  

Teodoro: Tu dizes a verdade. 

Sócrates: Neste caso, levemos o acordo pelo viés mais curto e não através dos 

outros, [170a] mas a partir do próprio argumento. 

Teodoro: Como? 

Sócrates: Desta maneira: ele diz que o que é para cada um, de algum modo, é o que 

lhe parece? 

Teodoro: De fato, ele diz. 

Sócrates: Então, Protágoras, nós também dizemos que as opiniões de um homem, 

ou melhor, de todos os homens, e dizemos que não há ninguém  que considere a si 

mesmo mais sábio do que os outros, e outros mais sábios do que ele mesmo; por 

exemplo, em grandes perigos, quando em expedições ou doenças, ou no mar, 

exposto ao frio do inverno, os comandantes são para cada um deles tal como os 

deuses, [170b], aguardando serem salvos por eles, não diferindo dos outros senão 
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pelo saber. E toda a humanidade está cheia dos que procuram por mestres e 

comandantes para si mesmos e para os outros animais em seus trabalhos, 

pensando, por outro lado, serem eles mesmos qualificados para ensinar e 

comandar. E em todos estes casos, o que diremos senão que os homens 

consideram existir neles mesmos a sabedoria e a ignorância? 

Teodoro: Nenhum outro. 

Sócrates: E certamente consideram que a sabedoria é um pensamento verdadeiro, e 

a ignorância uma opinião falsa? 

Teodoro: [170c] Sem dúvida. 

Sócrates: E então?  O que faremos, Protágoras, com o argumento? Acaso diremos 

que as opiniões dos homens são sempre verdadeiras, ou às vezes verdadeiras, às 

vezes falsas? Pois partir de ambas, acontece de não ter sempre opinião verdadeira, 

mas verdadeira ou falsa. Observa então, Teodoro, se algum seguidor de Protágoras, 

ou tu mesmo, sustentariam que ninguém considera que o outro ignorante e tem uma 

opinião falsa. 

Teodoro: De fato não é confiável, Sócrates. 

Sócrates: [170d] No entanto, o argumento presente nos força a isto, dizendo que o 

homem é a medida de todas as coisas. 

Teodoro: Como? 

Sócrates: Quando tu julgas algo por si mesmo e me mostra uma opinião a respeito 

disto, segundo o argumento dele, será para ti um discurso verdadeiro, mas para nós 

e aos outros, acaso nós não podemos nos tornar juízes a respeito da sua decisão, 

ou sempre julgamos sua opinião verdadeira? Ou cada vez milhares, opinando de 

modo contrário, lutam contra ti, considerando pensar e julgar falsamente?  

Teodoro: [170e] Por Zeus, Sócrates, é evidente que são mais que milhares, como 

diz Homero, os que, dentre os homens, têm problemas comigo. 

Sócrates: Por quê? Queres que digamos que tu tens uma opinião verdadeira para ti 

mesmo, e para os milhares, falsa? 

Teodoro: Partindo do argumento, parece necessário. 

Sócrates: E quanto ao próprio Protágoras? Ora, se nem ele mesmo acreditava nem 

a maioria, que de fato não acredita, que o homem é a medida, não será necessário 

que a verdade que ele escreveu fosse [171a] verdade para alguém? Mas se ele 
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próprio acreditava, mas a multidão não assentia, saiba que, primeiramente, quanto 

ao número dos que não a consideram é maior do que aqueles que a consideram, e 

tanto mais que ela não existe, do que existe. 

Teodoro: É necessário, se realmente é segundo cada opinião que existirá ou não 

existirá. 

Sócrates: Em seguida, há o mais refinado disto: ele concorda que a opinião de todos 

os seres é verdadeira, e assente que a opinião dos que opinam de modo contrário a 

opinião dele, que ele considera ser falsa. 

Teodoro: Exatamente. 

Sócrates: [171b] Então, ele assente que a sua própria opinião seria falsa, se 

concorda que é verdadeira a opinião daqueles que acreditam que ele está errado? 

Teodoro: É necessário. 

Sócrates: E os outros, eles mesmos não concedem que estejam errados? 

Teodoro: Certamente não. 

Sócrates: E ele, por outro lado, também concorda que é opinião verdadeira, a partir 

do que ele tinha escrito. 

Teodoro: Parece. 

Sócrates: Então, iniciando por Protágoras, todos contestarão, ou melhor, terão o seu 

acordo, quando aceita que a opinião daqueles que é contrária a dele é verdadeira 

[171c] e o próprio Protágoras aceitará, como um cão, que nenhum homem que por 

acaso encontre, não é a medida de nada em relação a algo que não aprendeu. Não 

é assim? 

Teodoro: É assim. 

Sócrates: Então, quando é contestado por todos, a Verdade de Protágoras não será 

a verdade para ninguém, nem a um nem a outro, nem para ele mesmo. 

Teodoro: Estamos atacando meu companheiro em demasia. 

Sócrates: Mas, meu caro, não é claro que nós o perseguimos pelo caminho correto. 

Era razoável que ele, sendo mais velho de que nós, fosse mais sábio, [171d] e se 

ele, de repente, levantasse a cabeça do terra só até o pescoço, ele refutaria as 

tolices ditas por mim, e também a ti, como é provável, por concordares comigo. 

Depois, afundando na terra, desapareceria. Mas, para nós, eu penso, é forçoso 

valermo-nos de nós mesmos, tal como somos, e sempre dizer tais coisas como nos 
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parece. E, de fato, também agora afirmamos, em acordo, que alguns são mais 

sábios, e alguns mais ignorantes do que outros? 

Teodoro: A mim, de fato, parece. 

Sócrates: E também diremos que o discurso se sustenta em sua melhor forma, e nós 

aprovamos, ao socorrer Protágoras, [171e] que muitas coisas que parecem, assim 

são para cada um, quentes, secas, doces e todas deste tipo; mas se, de algum 

modo, estiver de acordo que um difere do outro, acerca das coisas saudáveis e das 

doenças, dirá com isso que uma mulherzinha, uma criança ou uma fera, não poderá 

curar-se a si mesmo, conhecendo o que é saudável, mas pelo menos aí, um difere 

do outro? 

Teodoro: A mim, ao menos, parece assim. 

Sócrates: [172a] Certamente também acerca dos assuntos da cidade, das coisas 

belas e feias, justas e injustas, pias e ou não, aquilo que cada cidade pensa e 

estabelece para si conforme a lei é verdadeiro para cada uma, e nestes assuntos 

nenhum indivíduo é mais sábio do que outro indivíduo, nem uma cidade é mais 

sábia do que outra cidade; mas, ao estabelecer o que lhe é útil ou prejudicial, por 

outro lado, concordaremos que um conselheiro difere de um conselheiro e cada 

opinião de uma cidade difere da outra em relação à verdade, e ele não [172b] 

ousaria afirmar que o que uma cidade estabeleceu como útil para ela será mais 

aproveitável que tudo. E o que eu disse há pouco, acerca do justo e do injusto, do 

pio e do ímpio, eles querem manter rigidamente que nada disso é por natureza e 

tem essência em si mesmo, mas publicamente, a opinião torna-se verdadeira neste 

momento, quando parece e por quanto tempo lhe parece. Quantos aos que não 

aprovam, em absoluto, o discurso de Protágoras, assim, não podem conduzir à 

sabedoria. Mas para nós,  [172c] Teodoro,  o argumento passa de um menor para 

um maior. 

Teodoro: Mas não temos tempo livre, Sócrates? 

Sócrates: Parece. De fato, ó nume, muitas vezes e em outros tempos compreendi, 

ao mesmo tempo e agora, que os que se ocupam muito tempo da filosofia, parecem 

oradores ridículos quando vão aos tribunais. 

Teodoro: Como é isto que tu dizes? 
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Sócrates: Aqueles que vão aos tribunais e a lugares deste tipo arriscam-se desde a 

infância, comparados aos que se ocupam da filosofia [172d] e aos que se educam 

em tais coisas, a serem educados como escravos, se comparados a homens livres. 

Teodoro: Em quê? 

Sócrates: Nisto: estes têm sempre presente isto que tu dizes, o ócio, para fazerem 

os seus discursos com tempo livre e em paz; assim como nós, agora mesmo, já é a 

terceira vez que mudamos de um argumento para outro, assim também é com eles, 

se o que surge agora lhes agrada mais que o anterior. Em nada lhes interessa 

discursos longos ou breves, mas somente o acaso; quanto aos outros, sempre falam 

sem tempo livre, [172e] – pressionados pelo escoamento da água –, não permitindo 

que discursem sobre aquilo que desejariam, pois o oponente está a postos, 

necessitando confrontar uma acusação com a outra, não sendo possível mencionar 

nada além do que deve ser dito. E os discursos são sempre sobre um escravo 

diante do senhor que está sentado com a acusação na mão, e os julgamentos de 

forma alguma são de outra ordem, mas sempre a respeito do mesmo, e muitas 

vezes a disputa é sobre a vida; [173a] de modo que, por todas estas razões, tornam-

se agressivos e sagazes, e não corretos na alma, sabendo bajular o senhor pelo 

discurso e insinuando-se por trabalhos pequenos; pois a escravidão, desde cedo, os 

afastou do crescimento, do correto e da liberdade, forçando-os a fazer coisas 

tortuosas, e levando-os a correrem grandes riscos e medos, quando a almas ainda 

são tenras; e não podendo suportar com aquilo que é justo e verdadeiro, voltam-se 

imediatamente para o falso, para retaliar uns aos outros, [173b] deformando-se e 

constrangendo-se, de modo que, não tendo nada saudável no pensamento 

terminam, desde rapazes, tornando-se hábeis e sábios, como acreditam. E estes 

são de tal tipo, Teodoro. Desejas, então, passar primeiramente em vista os que são 

de nosso coro ou deixá-los, voltando-nos novamente para o argumento, a fim de que 

também, como há pouco dizíamos, não abusarmos da liberdade e da facilidade de 

mudar de argumentos? 

Teodoro: De jeito nenhum, Sócrates, mas passemos em vista. [173c] Pois tens dito 

isto muito bem, porque nós, partícipes, não estamos submissos aos discursos, mas 

os discursos a nós, tal como servos, e cada um deles espera para ser terminado 
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quando nos parecer bom; pois nem há juiz, nem testemunha, tal como os poetas, 

que está em nosso comando, para infringir uma pena ou governar. 

Sócrates: Falemos, como parece, a respeito corifeus, já que te parece bem; pois, por 

que se dirá algo sobre aqueles que se ocupam de modo insignificante da filosofia? 

Estes, primeiramente, desde jovens, [173d] não sabem o caminho para a ágora, 

nem para o tribunal ou para o Senado, ou qualquer outro conselho comum à cidade; 

quanto às leis e propostas aprovadas, faladas ou escritas, nem veem nem ouvem; e 

os esforços dos companheiros nos magistraturas, nas assembleias, nas refeições e 

festejos com flautistas, nem em sonho lhes ocorrem participar de tais coisas. Seja 

alguém bem ou mal nascido na cidade, ou exista algum mal oriundo dos 

antepassados, dos homens ou das mulheres, nem sabe que não sabe tais coisas, 

ou como diz o provérbio, “não sabe quanto mede o mar” [173e]; pois nem é para ser 

bem reputado pelas graças que se afasta delas, pois somente o corpo jaz na cidade 

e aí permanece, enquanto o pensamento, que considera todas estas coisas 

importantes ou não, o desdenha de todas as maneiras; voa, segundo Píndaro, “para 

as partes abaixo da terra”, medindo a superfície, e “estudando astronomia, as coisas 

do céu”, [174a] procurando o todo em cada natureza e cada um dos seres, e não no 

que é deixado ao alcance da mão. 

Teodoro: Como é isto que tu dizes, Sócrates? 

Sócrates: Tal como Tales, quando observava os astros, e olhando para cima, caiu 

num poço. Diz-se que uma bela e graciosa serva trácia fez uma piada, que ele, 

desejoso em conhecer as coisas do céu, se esquecia das que estavam diante dele, 

aos seus pés. Esta brincadeira satisfaz a todos quantos se ocupam da filosofia, pois 

um ser deste tipo esquece até de quem é próximo e vizinho, e [174b] não apenas o 

que ele faz, mas também se é um homem ou qualquer outra criatura. Mas o que é 

enfim o homem e o que há de fazer ou sofrer uma natureza de tal tipo, 

diferentemente dos outros, é isto que investiga e busca; Compreendes isso de 

alguma maneira, ou não? 

Teodoro: Eu, ao menos, sim, e dizes a verdade. 

Sócrates: Portanto, meu caro, tal homem, quando associado ao indivíduo, [174c] ou 

em vida pública, como dizia no início, quando está no tribunal ou em qualquer lugar, 

é forçado a conversar a respeito das coisas que tem junto aos pés e diante dos 
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olhos, é objeto de riso não somente das trácias, mas também da multidão em geral, 

pois cada dificuldade o leva a cair, por inexperiência, num poço, e a sua inabilidade 

é terrível e o faz parecer estúpido; e quando é insultado, nada tem para injuriar 

ninguém, já que não conhece o mal, já que nunca se importunou com nada; [174d] e 

nestas aporias parece ridículo. Quanto aos elogios e às arrogâncias dos outros, não 

os toma para si, mas ri de modo bem visível, parecendo ser frívolo. Pois quando um 

tirano ou basileu é elogiado, ele pensa ouvir um elogio a qualquer um dos pastores, 

por exemplo, um guardador de porcos, um pastor ou um vaqueiro, satisfeito por 

darem muito leite. Considera-os pastando e ordenhando um animal, e é necessário 

que se tornem não menos rústicos e grosseiros que os pastores [174e] nas 

montanhas, numa habitação rodeada de muros, pela falta de tempo. E quando ouve 

dizer que ele possui dez mil pletros de terra, ou mais ainda, como se tivesse 

adquirido uma espantosa quantidade, ele parece ouvir uma quantidade muito 

pequena, pois está acostumado a ver a terra inteira. E ao hinearem as gerações 

passadas, mostrando que tem sete antepassados ricos, considera o elogio 

absolutamente brusco, pela pequeneza de visão de quem, por não ter educação, 

[175a] não é capaz de olhar o todo nem contar que milhares de avós e 

antepassados, incontáveis para cada um, ricos e mendigos, reis e escravos, 

bárbaros e gregos, existiram aos milhares, em qualquer geração; e ao se exaltar por 

ter um catálogo de vinte e cinco antepassados, vindos de Héracles, filho de Anfitrião, 

revela-se a absurda mesquinharia deles, porque termina como o vigésimo quinto 

[175b] a partir de Anfitrião, mas este foi resultado do acaso, tal como o 

quinquagésimo a partir dele; e põe-se a rir, por não serem capazes de contar e 

deixar livre a alma de vaidades sem sentido. Em tudo isso, ele é objeto de zombaria 

da multidão que, como parece, o tem como arrogante e ignorante do que tem aos 

pés, por si só em aporia.  

Teodoro: Vem a ser absolutamente como dizes, Sócrates. 

Sócrates: Mas quando, meu caro, ele arrasta alguém para o alto [175c], e este está 

disposto a sair daquele “No que eu te injusticei e tu a mim?”, para observar a justiça 

e a injustiça em si, no que cada uma difere de todos esses outros e entre si, ou 

quando sai do “basileu é feliz”, e “o que possui, por outro lado, ouro”, para observar 

a realeza e miséria de toda a humanidade, o que de certa qualidade é de ambos, e 
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de que modo está presente na natureza humana adquirir um e afastar-se do outro, a 

respeito de todas essas coisas, quando, por outro lado, é necessário [175d] 

responder aquele que antes, pequeno na alma e afiado no tribunal, é ele que deve, 

por outro lado, responder; ele, elevado às alturas, sofre vertigens, e olhando de cima 

para baixo, tal como um meteoro, fica perturbado e em aporia, e gaguejando e 

provoca riso não nas trácias, nem em nenhum outro não educado, pois não percebe, 

mas em todos os que cresceram diferentemente dos escravos. Este é o modo de 

cada um, Teodoro, [175e] um, foi nutrido em liberdade e no ócio, a quem chamas 

filósofo, para quem a ingenuidade parece não incorrer ira nos deuses, quando cai 

nos serviços do escravo, por exemplo, quando não sabe como arrumar a cama nem 

preparar ou temperar uma refeição, ou bajular nos discursos; o outro, por sua vez, é 

capaz de todas estas coisas e servir com rapidez e perfeição, mas não sabe como 

jogar o manto por cima à direita, como um homem livre, [176a], nem, pela harmonia 

dos discursos, hinear corretamente e verdadeiramente a vida dos deuses e dos 

homens felizes. 

Teodoro: Se pudesses persuadir a todos, Sócrates, tal como a mim, existiria mais 

paz e menos males entre os homens. 

Sócrates: Mas não é possível eliminar os males, Teodoro – pois é necessário que 

exista sempre algo contrário ao bem – nem colocá-los entre os deuses, pois vagam 

sobre a natureza humana e este lugar, por necessidade. Por isso, é necessário 

tentar fugir daqui [176b] para lá rapidamente. E a fuga é tornar-se o quão possível 

semelhante a um deus, a semelhança é vir a ser justo e pio segundo a inteligência. 

De fato, caríssimo, não é muito fácil persuadir a maioria do por que se diz que é 

preciso fugir do vício e perseguir a virtude, e deve-se ocupar disto com graça, a fim 

de que não pareça ser mau, mas bom; a isto é chama estórias para velhos, como 

me parece. Quanto à verdade, digamos o seguinte: um deus, de modo algum [176c] 

e em parte alguma é injusto, mas é o mais justo possível, e não há ninguém que se 

assemelhe mais a ele do que aquele que, entre nós, se torne mais justo. 

Relacionada a isto está, verdadeiramente, a habilidade humana, a nulidade, e a falta 

de masculinidade. Pois o reconhecimento disto é sabedoria e virtude, agradável à 

verdade, mas a ignorância é engano e males visíveis; mas as outras habilidades e 

as sabedorias, na esfera política, não correspondem à realidade, e tornam-se 
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vulgares, no que diz respeito às artes manuais. [176d]. Assim, aos que dizem ou 

fazem coisas injustas ou ímpias, é de longe melhor que ninguém lhes conceda por 

velhacaria; pois se glorificam com censura e pensam ouvir que não são tolos, um 

peso sobre a terra, mas homens de tal tipo, homens salvos na cidade. Então, se é 

preciso dizer a verdade, que são mais os que não creem que são, porque realmente 

não acreditam; e ignoram a pena na injustiça, o que é preciso ser menos ignorado. 

Pois o castigo não é o que pensam, os golpes e as mortes que às vezes sofrem, 

[176e] não tendo feito nada de injusto, mas algo que é impossível fugir. 

Teodoro: O que tu dizes? 

Sócrates: Existem, meu caro, dois paradigmas, um divino, abençoado pelo bom 

nume, e outro não divino, mais miserável; não vendo que é assim, por maior 

estupidez e loucura extrema [177a], esquecem-se que devido às ações injustas, 

assemelham-se a uns e desassemelham-se a outros. E pagam o preço disso, 

vivendo uma vida como aquela a que se assemelham; e se dissermos que, não se 

livram de tais habilidades quando morrem, aquele lugar limpo dos males não os 

recebe, mas terão lá a condução que lhes é mais semelhante, os maus estando 

juntos aos maus, por se considerarem sem dúvida mais hábeis e astutos, ouvindo 

estas coisas como vindas de ignorantes. 

Teodoro; E muito, Sócrates. 

Sócrates: [177b] Bem sei, meu companheiro, todavia, algo lhes acontece: quando 

devem dar e tornar conhecido um discurso, privadamente, a respeito daquilo que 

censuram, desejam com hombridade confrontar o discurso por muito tempo, e não 

fogem covardemente, afinal, estranhamente, ó nume, acabam por não agradarem a 

si próprios a respeito do que dizem, e aquela retórica se perde, não diferindo nada 

de crianças. Mas, deixemos estas coisas, visto que são de menor importância ao 

que é dito – [177c] se não, um número maior sempre fluirá e encobrirá, o nosso 

argumento inicial; se te parece bem, voltemos aos anteriores. 

Teodoro: Para mim, Sócrates, não foi desagradável ouvir tais coisas, pois foi fácil 

seguir de perto, tendo tal idade. Contudo, se te parece, retomemos. 

Sócrates: Estávamos neste momento do argumento, no qual dizíamos que os que 

afirmam que a essência está em movimento e o que sempre parece a cada um é o 

que lhe parece, queriam apoiar-se em outras questões, e não naquelas a respeito da 



149 
 

  

justiça, de modo que, [177d] sobretudo as que a cidade estabelece como sua 

opinião, estas são justas para quem estabeleceu, de modo que permaneça; a 

respeito das coisas boas, ninguém é corajoso a ponto de ousar manter que é assim, 

que tal como uma cidade estabelece a si mesma o que é útil há, pelo tempo que for, 

que permanecer útil, salvo se diz algum nome; mas de alguma forma isto seria uma 

piada em relação ao que estamos dizendo. Ou não? 

Teodoro: Certamente. 

Sócrates: [177e] De fato, talvez não queira dizer o nome, mas a coisa nomeada é 

que deve ser considerada. 

Teodoro: Pois não. 

Sócrates: Mas isto que se nomeia, é evidente que visa o que estabelece as leis, e 

todas as leis, segundo o quanto pensa e pode, as estabelece do modo mais útil; ou 

vê outra coisa quando estabelece as leis? 

Teodoro: [178a] De modo algum. 

Sócrates: E por acaso sempre acerta, ou muitas vezes se engana? 

Teodoro: Eu ao menos penso que se enganam. 

Sócrates: Então, neste caso, haveria mais concordância se alguém perguntasse a 

respeito do todo o gênero no qual calha haver também a utilidade; e também a 

respeito do tempo futuro. De fato, quando estabelecemos as leis, estabelecemos leis 

que serão úteis para um tempo que virá, e a isto chamaríamos corretamente de 

“futuro”. 

Teodoro: [178b] Certamente. 

Sócrates: Vá então, perguntemos simplesmente a Protágoras, ou a qualquer outro 

que diz o mesmo que ele. “O homem é a medida de todas as coisas”, como afirmas, 

Protágoras, das brancas, das pesadas, das leves, sem excluir nenhuma destas; pois 

ele tem em si o critério para julgá-las, pensando tal como ele pensa experimentá-las, 

e pensa que para si é verdadeiro e real. Não é assim? 

Teodoro: É assim. 

Sócrates: E quanto as que estarão por vir, [178c] Protágoras, diremos que tem o 

critério em si, e tal como pensa que será, assim elas se tornarão como haviam 

pensado. Por exemplo, o calor: ora, sempre que um individuo qualquer pensar que 

será tomado por febre e que ficará mais quente, e outro, um médico, pensar o 
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contrário, diremos que o futuro resultará segundo a opinião de um dos dois, ou de 

ambos, ou para o médico o homem não estará nem quente nem febril, mas para si 

mesmo, terá ambas? 

Teodoro: Isto seria ridículo. 

Sócrates: Mas penso que, em relação à futura doçura ou acidez que existirá no 

vinho, [178d], a opinião do agricultor, mas não a do citarista, será levada em conta. 

Teodoro: Como não? 

Sócrates: E, por outro lado, em relação à futura harmonia e desarmonia, um 

professor de ginástica não terá opinião melhor que a do músico, ainda que a este 

professor de ginástica pareça ser um som harmonioso. 

Teodoro: Sem dúvida. 

Sócrates: Então também, quando se vai preparar uma refeição, o julgamento do que 

não é cozinheiro é menos confiável do que o do cozinheiro, a respeito do que dará 

prazer. Pois não lutemos contra o argumento [178e] a respeito do que já é ou já foi 

prazer para cada um, mas a respeito do que está na eminência de parecer e ser 

para cada um; acaso será ele mesmo o melhor juiz, ou tu, Protágoras, que julgarás 

melhor do que qualquer indivíduo a respeito do discurso mais persuasivo para cada 

um de nós quando formos ao tribunal? 

Teodoro: Certamente, Sócrates, quanto a isto, ele professava veementemente 

diferir-se de todos os outros.  

Sócrates: Sim, por Zeus, meu caro! Ou ninguém lhe teria dado tanto dinheiro [179a] 

para conversar com ele, se tivesse persuadido seus discípulos como um adivinho, 

nem nenhum outro poderia julgar melhor do que ele próprio o que, no futuro, seria e 

pareceria. 

Teodoro: É bem verdade. 

Sócrates: E certamente, tanto as legislações quanto a utilidade dizem respeito ao 

futuro, e todos concordariam que a cidade, ao instituir as leis, muitas vezes, é 

forçada a enganar-se sobre o que é mais útil. 

Teodoro: Seguramente. 

Sócrates: Então diremos moderadamente [179b] a teu mestre, que é necessário 

concordar com ele, que um é mais sábio que o outro, e tal homem é a medida; mas 

que eu, sendo ignorante, de modo nenhum sou forçado a tornar-me medida para 
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ninguém, como antes me havia forçado ser por aquele argumento, quer quisesse, 

quer não. 

Teodoro: Parece-me, Sócrates, que o argumento foi preso mais do que aquele, e 

continua preso no fazer válidas as opiniões dos outros, e elas se mostraram não 

considerar, de forma alguma, os argumentos dele como verdadeiros. 

Sócrates: [179c] Poder-se-ia atacar tal argumento, Teodoro, de muitas outras 

maneiras, para mostrar que nem todas as opiniões de todos são verdadeiras; mas 

referente à experiência presente em cada um, a partir da qual surgem estas 

sensações e opiniões, é mais difícil mostrar que não são verdadeiras. Mas talvez eu 

não diga nada, pois se calhar de serem irrefutáveis, os que afirmam que elas são 

evidentes e que são conhecimentos, imediatamente diriam como elas são, e 

também Teeteto, aqui presente, não teria atingido o alvo, [179d] ao estabelecer que 

a sensação é o mesmo que o conhecimento. Devemos então aproximar-nos mais, 

tal como colocado no discurso de Protágoras, e observar esta entidade em 

movimento, batendo-lhe, para produzir um som saldável ou sem som; a batalha a 

respeito disto não tem sido em nada insignificante, nem entre poucos. 

Teodoro: Está muito longe de insignificante e, de fato, na Jônia, dá-se de maneira 

enorme, pois os seguidores de Heráclito, em boa saúde, conduzem ardorosamente 

o coro de tal argumento. 

Sócrates: Tão maior é o dever, caro Teodoro, de examiná-lo desde [179e] o 

princípio, tal como eles a colocaram. 

Teodoro: É absolutamente assim. De fato Sócrates, sobre estes seguidores de 

Heráclito, ou, tal como tu dizes, de Homero e de mais antigos ainda, como os de 

Éfeso, que se dizem experientes, não é mais possível dialogar com eles do que ser 

atacado por mosquitos. Pois, segundo seus escritos, simplesmente se movem, e o 

permanecer no argumento ou no questionamento, perguntar ou responder 

serenamente, [180a] para eles é, em parte, tão impossível com o nada; melhor 

ainda, nada de nada ultrapassa o limite em relação ao pouco de serenidade 

existente nestes homens. Mas se alguém perguntar algo, tal como flechas puxadas 

da aljava, atiram palavras enigmáticas e sem sentido, e se procurares uma 

explicação ao que foi dito, será novamente golpeado por outro com palavras ainda 

mais distorcidas. E nunca levará a termo com nenhum deles, nem eles mesmos 
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entre si, mas se empenham para que não haja nada firme, nem no discurso, [180b] 

nem em suas almas, considerando, como eu penso, que isto está imóvel. E estão 

em guerra contra isso, atirando com toda força possível para todos os lados. 

Sócrates: Talvez, Teodoro, tu tenhas visto estes homens lutando e não tenha ficado 

em paz com eles, pois não são teus companheiros. Mas penso que eles mostram 

tais coisas aos discípulos por prazer, que desejam lhes fazer semelhantes. 

Teodoro: Quais discípulos, homem numinoso? Entre eles ninguém vem a ser [180c] 

discípulo de ninguém, mas nascem sozinhos, e quando por acaso um deles se 

entusiasma, um já pensa que o outro não sabe nada; de junto deles, como estava 

dizendo, não conseguirás nenhum argumento, nem à força, nem por vontade 

própria. Então é preciso tomá-los tal como um problema. 

Sócrates: Tu falas com moderação. Quanto ao problema, não o recebemos senão 

dos antigos [180d], escondendo-o da maioria através da poesia, que a origem de 

todas as coisas, Oceano e Tétis, que por acaso são fluxos, e que nada está em 

repouso; dos que vieram depois, dado que são mais sábios, declaram mais 

claramente, a fim de que até os sapateiros, ao ouvi-los, aprendessem a sabedoria 

deles, e parassem de acreditar em vão que dentre os seres, uns permanecem 

parados e outros estão em movimento, e ao aprender que tudo se move, honram a 

quem lhes ensinou. Mas quase me esquecia, Teodoro, de que há outros proclamam 

o contrário destes: [180e] 

  

“imóvel é o nome dado ao todo” 

 

e tudo que é sustentado pelos Melissos e pelos Parmênides contraria todos eles, 

que tudo é uno e permanece em si mesmo, não tendo região na qual se mova. 

Então, meu companheiro, o que será necessário fazer com todos estes? Pois, 

avançando aos poucos, desprevenidos, caímos no meio de ambos. [181a] E se não 

nos afastarmos de alguma maneira, fugindo, pagaremos penitência, tal como os 

jogadores nas palestras, quando de um lado e de outro são arrastados em direções 

contrárias. Assim,  devemos primeiramente examinar aqueles contra quem iniciamos 

o debate, os que fluem, e se nos parecer que dizem algo, nós nos reuniremos com 

eles, tentando fugir dos outros; mas se os que defendem a imobilidade do todo 
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parecerem falar mais verdadeiramente, pelo contrário, [181b] correremos para eles, 

afastando-nos dos que movem o imóvel. Mas, se se vir claramente que em ambos, 

nada for dito na medida, será ridículo que nós, seres insignificantes, consideremos 

dizer algo, colocando-nos acima de homens mais velhos e mais sábios. Vê, então, 

Teodoro, se é válido correr tal risco. 

Teodoro: Seria inadmissível, Sócrates, não examinar profundamente o que cada um 

destes homens diz. 

Sócrates: Devemos examinar, se estás assim tão desejoso. [181c] Parece-me que o 

exame acerca do movimento deve-se principiar, indagando o que eles dizem quando 

declararam que todas as coisas se movem. Eis o que quero dizer: acaso afirmam 

que há uma forma de movimento ou, tal como me parece, duas? Todavia, não pode 

parecer somente a mim, mas participa também tu, a fim de que juntos suportemos o 

que for necessário. Diz-me: chamas “mover-se” quando algo se muda de um lugar 

para outro ou também quando gira em torno de si mesmo, sem mudar de lugar? 

Teodoro: Eu, ao menos, chamo. 

Sócrates: Neste caso, há uma forma. Mas, quando está no mesmo lugar e [181d] 

envelhece, ou se de branco torna-se preto, ou se de duro mole, ou, se se muda para 

outra forma, ora, a outra forma não merece ser chamada de movimento? 

Teodoro: Parece-me que é necessário. 

Sócrates: Digo, então, que há duas formas de movimento, a alteração e o 

deslocamento. 

Teodoro: E dizes corretamente. 

Sócrates: Neste caso, tendo dividido desta maneira, falemos com os que declaram 

que tudo se move, e perguntemos-lhes: [181e] acaso dizeis que tudo se move de 

ambos os modos, deslocando-se e alterando-se, ou algumas dos dois modos, e 

outras só de um? 

Teodoro: Por Zeus, eu ao menos não posso dizer. Mas penso que diriam que dos 

dois modos. 

Sócrates: Se não, companheiro, as coisas em movimento lhes pareceriam também 

imóveis, e não seria mais correto afirmar que todas as coisas se movem do que 

permanecem. 

Teodoro: Dizes absoluta verdade. 
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Sócrates: Então, visto que é necessário que elas se movam, [182a] e a nenhuma é 

possível não se mover, todas as coisas se movem sempre ao movimentar-se. 

Teodoro: É necessário. 

Sócrates: Então examina comigo isto: a gênese do calor, da brancura ou de 

qualquer outro, não dissemos que sustentavam que cada uma delas, juntamente 

com a sensação, deslocavam-se entre o agente e o paciente, e o paciente tornava-

se sentinte, mas não a sensação, enquanto o agente, tornava-se uma certa 

qualidade, mas não qualidade? Talvez “qualidade” te pareça um nome excêntrico e 

não compreendes o que ele quer dizer no todo; [182b] então, ouve por partes: de 

fato, o agente não se torna nem calor, nem brancura, mas algo quente e branco, e 

assim com as outras coisas. Pois, lembre-se de que dizíamos nos discursos 

anteriores, que nada é único em si e por si, nem, por outro lado, agente ou paciente, 

mas a partir do encontro de ambos se engendrava a sensação e os sensíveis, vindo 

a existir, de um lado, uma certa qualidade, e de outro, os sentintes. 

Teodoro: Como não poderia estar lembrado? 

Sócrates: [182c] Neste caso, deixemos as outras de lado, se as chamam assim ou 

de outro modo, e detenhamo-nos somente naquilo que falávamos, perguntando-

lhes: tudo, como dizes, se move e flui, ou não? 

Teodoro: Sim. 

Sócrates: Certamente por ambos os movimentos que distinguimos: o deslocamento 

e a alteração? 

Teodoro: Como não, se se move totalmente? 

Sócrates: Neste caso, se somente houvesse deslocamento, mas não alteração, de 

alguma maneira poderíamos dizer como eram as coisas que se deslocavam e 

fluíam. Ou como dizemos? 

Teodoro: Assim. 

Sócrates: [182d] Visto que nada disto permanece, o que flui branco flui, mas se 

altera; de modo que existe o fluxo nele mesmo, na brancura, e há mudança para 

outra cor, a fim de não ser tomado nesta permanência; será possível nomear alguma 

cor, de modo a também designá-la corretamente?  

Teodoro: E por qual meio, Sócrates? Nomear esta ou qualquer outra destas, se, 

sempre que se fala, a coisa se afasta, dado que flui? 
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Sócrates: E o que diremos a respeito das sensações, qualquer que sejam, por 

exemplo, como a de [182e] ver e a de ouvir? Permanecem em si mesmas o ver e o 

ouvir? 

Teodoro: Certamente não, se é realmente preciso que tudo se mova. 

Sócrates: Nem é preciso, então, chamar algo de “ver” mais do que “não ver”, nem 

chamar-lhe outra sensação, mais do que “não sensação”, pois tudo se move de 

todos os modos. 

Teodoro: Certamente não. 

Sócrates: E sensação é conhecimento, como dissemos eu e Teeteto. 

Teodoro: De fato. 

Sócrates: E quando perguntado o que é o conhecimento, respondemos que 

conhecimento nada mais é do que não conhecimento. 

Teodoro: [183a] Parece. 

Sócrates: Chegaríamos a um belo resultado para justificar nossa resposta, quando 

desejamos indicar que tudo se move, a fim de que aquela resposta parecesse 

correta; agora, como parece, mostrou-se que, se tudo se move, qualquer que seja a 

resposta a respeito daquilo a que se responda, será igualmente correto tanto dizer 

que estão assim ou não estão assim, ou, se desejares, que se tornam, para que não 

sejamos agarrados pelo argumento. 

Teodoro: Tu falas corretamente. 

Sócrates: Exceto, Teodoro, pelo fato de eu ter dito “assim” e “não assim”. Não 

preciso dizer este “assim” – pois [183b] o “assim” ainda não se moveria – nem, por 

outro lado, o “não assim” – pois nem há movimento em isto – mas aos que falam 

desta maneira, é preciso estabelecer um novo vocábulo, pois agora não têm 

palavras que o sustente, a não ser que este “não assim” seja o mais conveniente 

para eles, dito como indefinido.  

Teodoro: De fato, esta seria a linguagem mais conveniente para eles. 

Sócrates: Assim, Teodoro, afastemo-nos do teu companheiro, e de modo algum lhe 

concedamos que todo homem seja a medida de todas as coisas, se não for alguém 

sábio. [183c] E não vamos concordar que o conhecimento seja sensação, de acordo 

com o princípio de que tudo se move, a não ser que Teeteto diga algo de outra 

maneira. 
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Teodoro: Disseste o melhor, Sócrates. De fato, este está terminado e eu também 

estou livre, pois ficou decidido por acordo que depois disso, o argumento de 

Protágoras precisava chegar ao fim. 

Teeteto: Mas não antes, Teodoro, que Sócrates e tu [183d] tenhais passado em 

vista aqueles que afirmam que, por outro lado, tudo está parado, tal como antes 

propuseram. 

Teodoro: Por ser jovem, Teeteto, tu ensinas os mais velhos a cometerem injustiças, 

contrariando o acordo? Mas apronta-te para responder a Sócrates o que ainda falta. 

Teeteto: Se ele realmente desejar; contudo, gostaria de ouvir prazerosamente algo a 

respeito daqueles que estou dizendo. 

Teodoro: Convidar Sócrates para a discussão é como chamar “cavaleiros para a 

planície”. Pergunta e então ouvirás. 

Sócrates: [183e] Mas parece-me, Teodoro, que Teeteto não me convence a respeito 

destes a que me incita. 

Teodoro: E por que não te convence? 

Sócrates: Envergonho-me por não examinarmos grosseiramente Melisso e os 

outros, os quais dizem que o todo é uno e imóvel, mas me envergonho mais de 

examinar aquele ser único que é Parmênides. Parmênides me parece, como diz 

Homero, ser ao mesmo tempo “digno de admiração” e “terrível”. De fato, encontrei-

me com o homem quando eu era muito jovem e ele bem mais velho, [184a] e ele me 

pareceu ser alguém de profunda estirpe. Temo, assim, que não entendamos as 

coisas ditas por ele e deixemos para trás muito do que ele, tendo em mente, disse. 

Mas temo mais ainda a causa que iniciou a discussão – o que afinal é o 

conhecimento –, permaneça sem reflexão, devido aos argumentos que surgem 

desordenadamente, se alguém lhes der atenção. Especialmente aquilo que 

levantamos há pouco está pleno de impossibilidades, e se alguém o examina de 

maneira secundária, sofreria desmerecidamente, e se o examina devidamente, se 

estenderá e esconderá a discussão sobre conhecimento. E não é preciso ser nem 

um, nem outro, mas [184b] devemos tentar que Teeteto, que está em trabalho de 

parto, e através da maiêutica, dê à luz o conhecimento. 

Teodoro: De fato, se te parece, é necessário fazer assim. 
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Sócrates: Neste caso, Teeteto, examina ainda isto a respeito do que foi dito. De fato, 

respondeste que sensação era conhecimento. Ou não? 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: Então, se alguém te perguntar: “com o quê o homem vê o branco e o 

preto, e com o quê ouve o agudo e o grave”? Penso que tu dirias: “com os olhos e 

com os ouvidos”. 

Teeteto: Eu, ao menos, diria. 

Sócrates: [184c] Ser tolerante com os nomes e as palavras, sem examinar a sua 

exatidão, muitas vezes não é coisa ordinária, mas o contrário disto é a falta de 

liberdade; por isso também agora é necessário retomar o ponto no qual a resposta 

que deste não é correta, como uma necessidade urgente. Observa então qual 

resposta é a mais correta: os olhos são aquilo com que vemos ou através do qual 

vemos, e os ouvidos são aquilo com que ouvimos ou através do qual ouvimos? 

Teeteto: Através dos quais percebemos cada coisa, Sócrates, mais do que “com 

que”. 

Sócrates: [184d] Seria de algum modo terrível, rapaz, se as muitas sensações 

estivessem montadas em nós, tal como em cavalos de madeira, sem que tudo isso 

não convergisse em uma única ideia, quer seja chamada alma, quer como é preciso 

chamar, pela qual, por meio das sensações, que são instrumentos, temos a 

sensação de tudo o que é sentido. 

Teeteto: De fato parece-me ser mais assim do que de outro modo. 

Sócrates: E é exatamente por isso que eu te levo a fazer tais distinções, se é por 

algo que é o mesmo, que nos é próprio, que atingimos através dos olhos o branco 

[184e] e o preto, e por outro lado, através dos outros, coisas diferentes? E, sendo 

questionado, poderias relacionar tudo ao corpo? Talvez seja melhor que digas, ao 

responder, a ser eu a fazer tudo por ti. Então me diz: através de que tens a 

sensação  das coisas quentes, duras, moles e doces? Ora, tu não as colocas no 

corpo? Ou em outro lugar? 

Teeteto: Em nenhum outro. 

Sócrates: E não quererás admitir que as sentes através de uma potência, [185a] e 

seja impossível por outra sensação, por exemplo, sentir o que sentes através do 

ouvido pela visão, ou o que sentes através da visão pelo ouvido? 
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Teeteto: Como não vou querer? 

Sócrates: Então, se pensares algo em relação a ambos, não os poderia sentir 

através de ambos, nem através de um órgão, nem através de outro. 

Teeteto: Certamente não. 

Sócrates: Em relação ao som e à cor, primeiramente, pensas isto mesmo a respeito 

de ambas, que ambas são? 

Teeteto: Eu, ao menos, penso. 

Sócrates: E certamente também que cada uma delas é diferente de outra, mas a 

mesma em relação si mesma? 

Teeteto: [185b] Por quê? 

Sócrates: Porque ambas são duas, e cada uma delas uma? 

Teeteto: Isto também. 

Sócrates: Então quer sejam diferentes, quer sejam semelhantes entre si, tu és capaz 

de examinar. 

Teeteto: Talvez. 

Sócrates: E tu pensas tudo isto a respeito de ambas através de quê? Pois não pode 

apreender o que lhes é comum nem através do ouvido, nem através da visão. E 

ainda há uma evidência acerca do que dizemos, pois, se fosse possível examinar se 

ambas são ásperas ou não, sabes dizer [185c] com o que examinarias, pois não 

parece ser nem com a visão, nem com o ouvido, mas com outro. 

Teeteto: Como não haveria de ser, se não através do poder da língua. 

Sócrates: Dizes bem, mas através de qual força se revela para ti o que é comum a 

todas estas, com o qual tu nomeias o que “é” e o que “não é”, e com o qual 

responde as coisas que perguntamos há pouco? À quais órgãos atribuis aquela 

parte de nós através da qual se sentimos, o que sente cada coisa? 

Teeteto: Tu dizes a essência e o não ser, a semelhança e a diferença, o mesmo e o 

outro, e ainda a unidade [185d] e os outros números. É evidente que perguntas 

também pelo par e o ímpar, e tantos quantos se seguem a estes, e através de que 

parte do corpo nós temos uma sensação com a alma. 

Sócrates: Tu segues muito bem, Teeteto, são estas coisas mesmas que te pergunto. 

Teeteto: Por Zeus, Sócrates, mas eu não poderia dizer mais, exceto que me parece, 

de princípio, não existir tal órgão particular para tais coisas, tal como para aqueles, 
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mas me parece que é [185e] a alma, ela mesma e por si mesma que examina dentre 

todas, as comuns. 

Sócrates: Tu és belo, Teeteto, e não feio como dizia Teodoro. Pois o que fala 

belamente é belo e bom. E além da beleza com que me falaste, fizeste bem em me 

afastar do discurso longo, se é isso que achas, que a alma observa as coisas por si 

mesma e outras pelo poder do corpo, pois é isto também que me parece, e também 

desejaria que tu opinasses assim.  

Teeteto: [186a] De fato, é como me parece. 

Sócrates: Em qual dos dois então colocas a essência? Pois é esta a que mais 

aparece em tudo. 

Teeteto: Eu a coloco naquele que a alma mesma atinge por si mesma. 

Sócrates: E também a semelhança, a diferença, o mesmo e o outro? 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: E o que mais? O belo e o feio, o bom e o mau? 

Teeteto: Estas também. Parece-me que é mais na relação umas com as outras que 

a alma examina a essência, contando em si mesma, [186b] em relação às coisas 

vindouras, as que já foram e as que estão presentes. 

Sócrates: Espere! Ela sentirá outra coisa pelo tato, a dureza do que é duro e do 

mesmo modo, a moleza do que é mole? 

Teeteto: Sim. 

Sócrates Então, a alma em si, retornando e comparando umas com as outras, tenta 

formar em nós um julgamento acerca da essência, que ambas são, e que são 

contrárias umas às outras, e, por outro lado, o contrário delas. 

 Teeteto: Perfeitamente. 

Sócrates: Então, existem, tanto em homens quanto em feras, coisas que mal são 

geradas, são sentidas por natureza, [186c] como as afecções do corpo que se 

dirigem à alma; mas os resultados destes raciocínios, em relação à essência e à 

utilidade, é penosamente e com tempo que chegam àqueles a que chegam, através 

de muitos problemas, ou dito de outro modo, pela educação.  

Teeteto: Absolutamente assim. 

Sócrates: Então é possível chegar à verdade, mas não à essência? 

Teeteto: É impossível. 
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Sócrates: E quem não atinge a verdade, poderá ter conhecimento dela? 

Teeteto: [186d] Como não poderia, Sócrates? 

Sócrates: Então, o conhecimento não está nestas sensações, mas no raciocínio a 

respeito delas; pois, por este viés, como parece, é possível apreender a essência e 

a verdade, mas por aquele, é impossível. 

Teeteto: Parece. 

Sócrates: Então chamarás o mesmo esta e aquela, sendo que diferem tanto? 

Teeteto: Certamente não seria justo. 

Sócrates: Então, que nome dás àquilo, ao ver, ao ouvir, ao cheirar, ao sentir frio e ao 

sentir calor? 

Teeteto: [186e] Eu as chamo ter sensação. Qual outro seria? 

Sócrates: Ao conjunto, então, chamas sensação? 

Teeteto: Necessariamente. 

Sócrates: Pela qual, dissemos, não é possível apreender a verdade. E tão pouco a 

essência. 

Teeteto: Sem dúvida. 

Sócrates: Nem o conhecimento. 

Teeteto: Também não. 

Sócrates: Logo, Teeteto, sensação e conhecimento não seriam o mesmo. 

Teeteto: Parece que não, Sócrates. E agora parece perfeitamente claro que o 

conhecimento é algo diferente da sensação. 

Sócrates: [187a] Mas não há dúvida de que não começamos a discussão por causa 

disto, a fim de descobrirmos o que o conhecimento não é, mas o que é. Contudo, já 

avançamos muito para não procurá-lo de modo algum na sensação, mas naquilo 

que a alma tem – qualquer que seja o nome –, quando se ocupa em si e por si das 

coisas que são. 

Teeteto: Mas isso, Sócrates, como eu penso, é chamado opinar. 

Sócrates: Pensas corretamente, meu caro. Agora apaga todas as coisas anteriores e 

novamente, do princípio, [187b] vê se tens uma visão mais clara, já que avançaste 

nestas coisas. Diz-me novamente o que afinal é o conhecimento. 

Teeteto. É impossível, Sócrates, dizer que é toda  opinião, já que existe também a 

opinião falsa. O conhecimento, então, tem a chance de ser a opinião verdadeira, e é 
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isto que eu respondo. Certamente, se, ao avançarmos, não for tal como agora digo, 

tentaremos dizer outra coisa. 

Sócrates: De fato, Teeteto, é necessário falar assim mais prontamente do que antes, 

quando hesitavas em responder. Pois, se [187c] fizermos assim, de duas uma: ou 

encontraremos aquilo que buscamos, ou menos pensaremos saber o que de 

maneira alguma sabemos. Todavia, tal recompensa não seria desprezível. Então, o 

que tu dizes agora? Existindo dois tipos de opinião, uma verdadeira e outra falsa, 

defines conhecimento como opinião verdadeira? 

Teeteto: Eu, ao menos, defino. Pois agora me parece ser isto. 

Sócrates: Ora, então é ainda é válido, novamente, retomar a respeito da opinião? 

Teeteto: Do que estás falando? 

Sócrates: [187d] De algum modo, isto me inquieta agora, agora e em outras 

ocasiões também, de modo que me encontro – e tenho me encontrado – em grande 

dificuldade comigo mesmo e com outros, não sendo possível dizer afinal o que é 

esta experiência em nós, e como ocorre primeiramente. 

Teeteto: Qual experiência? 

Sócrates: Ter uma opinião falsa. Agora mesmo estou considerando e ainda estou 

hesitante, se acaso devemos deixá-la de lado ou examiná-la a fundo de outro modo 

do que há pouco. 

Teeteto: Por que não, Sócrates, se realmente parece ser preciso? Pois, agora 

mesmo, tu e Teodoro não falavam mal a respeito do ócio e, que em tais situações, 

não se deve apressar-se. 

Sócrates: [187e] Tu me lembraste corretamente. Pois talvez não estejamos longe do 

momento oportuno ao refazermos nossa trilha, pois é melhor terminar bem a algo 

pequeno do que terminar mal uma importante. 

Teeteto: E então? 

Sócrates: Como “e então”? O que estamos dizendo? Afirmamos existir em cada 

ocasião uma opinião falsa, e um de nós tem uma falsa e, ao contrário, outro a tem 

verdadeira, ocorrendo assim por natureza? 

Teeteto: De fato, afirmamos. 

Sócrates: [188a] Então, acerca de todas as coisas e em cada uma em particular, 

existirá isto para nós, saber ou não saber? Quanto ao aprender e ao esquecer, que 



162 
 

  

se acham entre estes, deixo-os de lado, pois agora não servem de nada para o 

nosso argumento. 

Teeteto: De fato, Sócrates, a respeito de cada coisa em particular não resta nenhum 

outro, exceto saber ou não saber. 

Sócrates: Então é necessário que aquele que tem uma opinião, opine quer sobre 

algo que sabe, ou que não sabe? 

Teeteto: É necessário. 

Sócrates: E certamente é impossível, quando se sabe, não saber a mesma coisa, 

ou, quando não se sabe, saber? [188b] 

Teeteto: Como não? 

Sócrates: Ora, então aquele que tem opiniões falsas acredita que estas coisas, as 

quais ele sabe, não são estas coisas, mas outras coisas das quais sabe, e sabendo 

ambas, ignora ambas? 

Teeteto: Mas isto é impossível, Sócrates. 

Sócrates: Ora, então ele considera que as mesmas coisas, as quais ele não sabe, 

são outras das quais ele não sabe, e por isso, é possível para quem não conhece 

Teeteto nem Sócrates pensar que Sócrates é Teeteto ou que Teeteto é Sócrates? 

Teeteto: [188c] Como seria possível? 

Sócrates: Mas não se crê que as coisas alguém sabe, de algum modo, são as 

mesmas que ele não sabe, e, por outro lado, as coisas que ele não sabe são as 

coisas que sabe. 

Teeteto: Isto seria monstruoso. 

Sócrates: Então, como ele ainda poderia ter uma opinião falsa? Pois, sem dúvida,  

salvo nestes casos, é impossível ter uma opinião, já que em todos eles sabemos ou 

não sabemos, e em nenhum destes casos parece possível ter uma opinião falsa.   

Teeteto: Verdade absoluta. 

Sócrates: Ora, então não se deve examinar assim o que procuramos, percorrendo 

segundo [188d] o saber e o não saber, mas segundo o ser e o não ser? 

Teeteto: Como dizes? 

Sócrates: Simplesmente que para quem, a respeito de qualquer coisa, opina o que 

não é, não será possível que não tenha opinião falsa, embora pense de outro modo 

em relação a qualquer outra coisa? 
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Teeteto: Isto é provável, Sócrates. 

Sócrates: Mas como? O que diremos, Teeteto, se alguém nos perguntar: “É possível 

o que se está dizendo, que qualquer homem opine o que não é, quer sobre algo das 

coisas que são, quer em si e por si?” Nós, como é provável, a isto responderemos: 

"Quando, [188e] ao acreditar, acredita que não são verdadeiras”. Ou como diremos? 

Teeteto: Assim. 

Sócrates: E ocorre o mesmo tipo de coisa em qualquer outro caso? 

Teeteto: Quais? 

Sócrates: Se alguém vê algo, mas não vê nada. 

Teeteto: Como? 

Sócrates: Certamente, se alguém vê uma coisa qualquer, vê algo das coisas que 

são. Ou tu achas que, às vezes, o uno está entre as coisas que não são? 

Teeteto: Eu ao menos, não. 

Sócrates: Então aquele que vê algo único, vê algo que é. 

Teeteto: Parece. 

Sócrates: [189a] E aquele que ouve algo, ouve algo único, e também ouve algo que 

é? 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: E o que toca em algo, toca em algo único e que é, se realmente é único? 

Teeteto: Isto também. 

Sócrates: Então, aquele que tem uma opinião, não opina algo único? 

Teeteto: É necessário. 

Sócrates: E aquele que opina algo único, não opina algo que é? 

Teeteto Concordo. 

Sócrates: Logo, aquele que opina o que não é, não opina nada. 

Teeteto: Parece que não. 

Sócrates: Mas então aquele que não opina nada, absolutamente não opina? 

Teeteto: É evidente, como parece. 

Sócrates: [189b] Ora, então não é possível opinar o que não é, nem em relação às 

coisas que são, nem em si e por si? 

Teeteto: Parece que não. 

Sócrates: Logo, ter uma opinião falsa é diferente de opinar as coisas que não são. 
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Teeteto: Parece diferente. 

Sócrates: Logo, a opinião falsa não está em nós, nem desta maneira, nem como 

examinávamos anteriormente. 

Teeteto: Evidentemente não. 

Sócrates: Mas aquilo a que damos este nome, surgirá desta maneira? 

Teeteto: Como? 

Sócrates: Afirmamos que a opinião falsa é um tipo de outra opinião, [189c] quando 

alguém, mudando o pensamento, diz que uma das coisas que são é, por outro lado, 

outra coisa que é. Pois, assim, sempre opina algo que é, mas um no lugar do outro 

e, ao se enganar sobre aquilo que examina, poder-se-ia, com justiça, ser dito que 

opina coisas falsas.  

Teeteto: Agora tu me pareces ter dito coisas mais corretas. Pois quando alguém 

opina o feio no lugar do belo, ou o belo no lugar do feio, opina verdadeiramente o 

falso. 

Sócrates: É evidente, Teeteto, que não me consideras e não me temes. 

Teeteto: Por que exatamente? 

Sócrates: Parece-te, eu penso, que não repreenderia o teu “verdadeiramente falso”, 

[189d] perguntando se é possível que algo seja rápido lentamente, ou pesadamente 

leve, ou qualquer outro contrário e contrariamente a si mesmo, não segundo a sua 

natureza, mas vir a ser o seu contrário contrariamente a si mesmo. Mas deixo isto de 

lado, para que a sua coragem não tenha sido vã. Agrada-te, como dizes, que opinar 

coisas falsas é ter outra opinião? 

Teeteto: A mim, agrada. 

Sócrates: Então é possível, segundo a tua opinião, colocar uma coisa em 

pensamento como sendo outra e não como ela é.  

Teeteto: É possível. 

 Sócrates: [189e] Então quando o pensamento de alguém faz isso, não é necessário 

pensar em ambas, ou uma delas? 

Teeteto: É necessário. Seja ao mesmo tempo ou sucessivamente. 

Sócrates: Excelente. E chamas o pensar o mesmo que eu? 

Teeteto: Como o chamas? 
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Sócrates: Um discurso que a alma discorre consigo mesma acerca das coisas que 

examina. E digo-te isto como se não soubesse. Pois é assim que ela me aparece 

quando pensa, [190a] nada além do que dialogar, perguntando e respondendo a si 

mesma, tanto ao afirmar quanto ao não afirmar. E quando algo é definido, ora 

avançando mais devagar, ora mais depressa, já o diz e não hesita, e a isto 

denominamos opinião, de modo que eu ao menos chamo ter uma opinião o 

discursar, e a opinião um discurso já dito, todavia não a outro, mas em silêncio 

consigo mesmo. E quanto a ti? 

Teeteto: Eu também. 

Sócrates: Logo, quando alguém opina que uma coisa é outra, também diz a si 

mesmo, como parece, que uma coisa é outra. 

Teeteto: [190b] Sim, certamente. 

Sócrates: Assim, recorda-te se alguma vez já disseste para ti mesmo que o belo é 

absolutamente feio, ou o injusto, justo. Ou também, resumindo tudo, observa se 

alguma vez tentaste persuadir a si mesmo que uma coisa é absolutamente outra, ou 

se, bem ao contrário, nem mesmo em sonho ousaste dizer a ti próprio que o par é 

absolutamente impar, ou algo deste tipo. 

Teeteto: Falas a verdade. 

Sócrates: [190c] E tu acreditas que alguém, são ou louco, ousaria dizer e seriamente 

a si mesmo, persuadindo-se que necessariamente um boi é um cavalo, ou que o 

dois é um? 

Teeteto: Por Zeus, eu ao menos, não. 

Sócrates: Então se o opinar é falar para si mesmo, e ninguém, dizendo e opinando 

duas coisas, e apreendendo ambas pela alma, poderia dizer e opinar que uma é a 

outra. E deves também desistir desta sentença “a respeito do outro”. Pois é isto o 

que quero dizer com ela, que ninguém [190d] opina que o feio é belo, ou qualquer 

coisa de tal tipo. 

Teeteto: De fato, Sócrates, desisto, e também me parece ser como dizes. 

Sócrates: Então, é impossível a quem opina ambas as coisas opinar que uma é a 

outra. 

Teeteto: Parece. 
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Sócrates: Mas aquele que opina somente uma, e nenhuma outra, de modo algum 

opinará que uma é a outra. 

Teeteto: Falas a verdade, pois seria forçado a apreender também o que não opina. 

Sócrates: Então, nem a quem opina ambas, nem apenas uma delas, é possível ter 

outra opinião. [190e] De modo que, se alguém define a opinião falsa como opinar 

outra coisa, não diria nada; então, pois nem por este viés, nem pelos anteriores, 

parece que a opinião falsa ocorre em nós. 

Teeteto: É provável que não. 

Sócrates: Todavia, Teeteto, se isto não parecerá existir, seremos forçados a 

concordar também com muitas coisas absurdas. 

Teeteto: Quais coisas? 

Sócrates: Não te direi antes que eu tenha tentado examiná-las de todas as 

maneiras. Pois me envergonharia se, no tocante a nós, na aporia em que estamos, 

[191a] fôssemos forçados a concordar com as coisas que eu digo. Mas se 

descobrirmos e viermos a ser livres do ridículo estabelecido, já então falaremos dos 

outros que sofrem as mesmas coisas; mas, se nos encontrarmos em plena aporia, 

rebaixados pelo argumento, creio que cederemos como os que sofrem náuseas e 

faremos o que ele deseja. Escute, então, por onde descubro uma saída para o que 

estamos investigando.  

Teeteto: Basta dizer. 

Sócrates:  

Teeteto: Ora, tu falas o que eu também suspeitei, quando dissemos existir algo de 

tal gênero, que, às vezes eu, que conheço Sócrates, ao ver de longe alguém que 

não conheço, penso ser o Sócrates que eu conheço? Pois em tal caso ocorre o que 

tu dizes. 

Sócrates: Porém nos afastamos disso, porque aquilo que sabíamos nos fazia não 

saber o que sabíamos? 

Teeteto: Perfeitamente. 

Sócrates: Então não coloquemos assim, mas desta maneira: talvez concordará 

conosco em algum ponto, talvez o contrário. [191c] Mas estamos em tal situação na 

qual é necessário revirar o argumento de todas as formas e pô-lo à prova. Examina 



167 
 

  

então se eu digo algo. Ora, é possível que alguém que antes não sabia uma coisa a 

aprenda mais tarde? 

Teeteto: É possível. 

Sócrates: E de novo, então, uma e depois outra? 

Teeteto: Por que não? 

Sócrates: Supõe então, pelo meu argumento, que exista em nossas almas um bloco 

de cera, em um caso maior, em outro menor, num com cera pura, noutro impura 

mais dura, noutros [191d] mais úmidas, e em alguns, possuindo o que é apropriado. 

Teeteto: Suponho. 

Sócrates: Neste caso, digamos que ele seja um presente de Minemosíne, mãe das 

Musas, e se quiséssemos recordar algo daquilo que vimos, ouvimos, ou pensamos 

nós mesmos, tomamos impressões neste mesmo bloco de cera e colocamos a cera 

sob as sensações e os pensamentos marcando uma impressão nas percepções e 

pensamentos, colocando-os sobre a cera, tal como a cera sobre um selo; e aquilo 

que é impresso, lembramos e conhecemos, enquanto permanece como imagem 

dele; mas o que se apaga e não vem a ser impresso, [191e] esquecemos e não 

conhecemos. 

Teeteto: Suponho que seja assim. 

Sócrates: Neste caso, observa se, de algum modo, aquele que conhece estas coisas 

opinaria falsamente, ao examinar algo daquilo que vê e ouve. 

Teeteto: Qual modo? 

Sócrates: Acreditando que as coisas que ele sabe, às vezes são as coisas que sabe 

e, às vezes, coisas que não sabe. Pois não concordamos bem nas coisas ditas 

anteriormente, quando concordamos que eram impossíveis. 

Teeteto: E agora, como dizes? 

Sócrates: [192a] A princípio, é preciso dizer o seguinte a respeito delas, 

distinguindo-as: é impossível para alguém acreditar que aquilo que ele alguém sabe, 

e do qual ele tem uma recordação na alma, mas da qual ele não tem sensação, é 

algo diferente do que ele sabe e daquilo também que ele também tem uma 

impressão, e do qual ele não tem sensação. Por outro lado, é impossível acreditar 

que o que ele sabe é o que ele não sabe e do qual também não possui uma 

impressão; nem que o que ele não sabe, por outro lado, é algo diferente do que ele 
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não sabe; nem que o que ele não sabe é o que ele sabe; nem acreditar que o que 

ele sente é algo diferente do que ele sente; nem que o que ele sente [192b] é algo 

que ele não sente; nem que o  que ele não sente é algo diferente que ele não sente; 

nem que o que ele não sente é algo que ele sente. E ainda, por outro lado, é ainda 

mais impossível acreditar que algo ele sabe e sente, e do qual ele tem um sinal 

segundo a sensação é algo diferente do que ele sabe e sente, e do qual ele tem um 

sinal segundo a sensação; e o que não somente sabe e sente, tendo memória 

correta disso, é impossível acreditar que é algo diferente do ele que sabe; nem que 

o que sabe e sente, e do qual ele tem impressão é [192c] diferente do que ele sente; 

por outro lado, que o que ele não sabe nem sente é diferente do que ele não sabe 

nem sente; nem que o que ele não sabe nem sente, é algo que ele não sabe; e o 

que não sabe nem sente, é diferente do que ele não sente. Nestes casos, ultrapassa 

os limites da força ter uma opinião falsa sobre eles. Resta que ela surja em outros, 

se realmente há outros, nos seguintes casos.  

Teeteto: Em quais casos? É possível que eu aprenda mais a partir deles, pois agora 

não acompanho. 

Sócrates: Naqueles em que pode acreditar que as coisas que ele sabe são outras 

coisas das quais ele sabe e tem sensação; ou das quais não sabe, mas tem 

sensação; ou [192d] que as coisas que sabe e tem sensação são outras coisas das 

que ele sabe e tem sensação. 

 Teeteto: Agora fui deixado mais longe do que antes. 

Sócrates: Então ouve tudo de novo, da seguinte maneira: eu, conhecendo Teodoro e 

tendo em mim mesmo uma recordação de como ele é, e do mesmo modo Teeteto, 

às vezes os vejo, e às vezes não, às vezes os toco, e às vezes não, e também os 

ouço, ou os percebo por outra sensação, ou às vezes não tenho nenhuma sensação 

de vós, mas não menos me lembro de vós e os conheço em mim mesmo? 

Teeteto: [192e] Perfeitamente. 

Sócrates: Neste caso, entende que isto é o que primeiramente desejo mostrar, como 

é possível ter uma sensação, ou não ter uma sensação das coisas que alguém 

sabe. 

Teeteto: É verdade. 
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Sócrates: Então, também, quanto às coisas que não sabe, muitas vezes é possível 

nem ter uma sensação, e muitas vezes apenas ter uma sensação?  

Teeteto: Isto também é possível. 

Sócrates: Vê, então, se me acompanhas melhor agora. Se Sócrates reconhece 

[193a] Teodoro e Teeteto, mas não vê nenhum dos dois, nem está presente nele 

nenhuma outra sensação deles, ele não poderia nunca ter uma opinião nele mesmo 

de que Teeteto é Teodoro. Digo algo ou nada? 

Teeteto: Sim, é verdade. 

Sócrates: Este era, então, o primeiro caso dos quais eu falava. 

Teeteto: Sim, era. 

Sócrates: Eis o segundo: reconhecendo um de vós, e não reconhecendo o outro, e 

não tendo uma sensação de nenhum dos dois, eu não poderia nunca acreditar que 

aquele que eu conheço é aquele que eu não conheço. 

Teeteto: Correto. 

Sócrates: [193b] Terceiro: não reconhecendo nem tendo uma sensação de nenhum 

dos dois, eu não poderia pensar que aquele que não conheço é alguém diferente 

daquele que eu não conheço. Considera então ter escutado todos os casos 

anteriores novamente, um após o outro, nos quais eu jamais terei opiniões falsas a 

respeito de ti e de Teodoro, nem quando reconheço ou ignoro ambos, nem quando 

conheço um, e o outro não; e a mesma coisa acerca das sensações, se tu me 

acompanhas. 

Teeteto: Estou acompanhando. 

Sócrates: Neste caso, resta que as opiniões falsas sejam formadas no seguinte 

caso, quando eu reconheço a ti e Teodoro, e tendo naquele bloco de cera os sinais 

de ambos, [193c] tal como os sinetes de um anel, e vendo ambos de longe e não 

suficientemente bem, desejasse atribuir o sinal particular de cada um a uma visão 

apropriada, como se fosse suas próprias pegadas, a fim de surgir um 

reconhecimento; mas posso me enganar nisto por intercambiá-los, e colocar a visão 

de um sobre a impressão do outro, tal como os que calçam o sapato no pé errado, 

ou, novamente, eu posso ser afetado como a visão é afetada quando usamos um 

espelho, [193d], mudando de um lado para outro, da direita para a esquerda; e é 
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nestes casos, então, que o intercâmbio de opiniões ocorre e surja o formar a opinião 

falsa. 

Teeteto: Parece, Sócrates; tu descreves o que ocorre com a opinião 

maravilhosamente bem. 

Sócrates: Há ainda o caso quando, reconhecendo ambos, tenho a sensação de um 

ao reconhecer o outro, mas não tenho sensação do outro, e o conhecimento que eu 

tenho do outro não é de acordo com a sensação, é assim o caso que eu falava antes 

e, naquele momento, tu não compreendias. 

Teeteto: De fato não. 

Sócrates: Isto é o que eu dizia, que aquele que reconhece e tem sensação de um 

dos dois, [193e] tendo o conhecimento dele de acordo com a sensação, de maneira 

alguma acreditará que ele é outro que ele reconhece e tem sensação, e o 

conhecimento, por outro lado, que ele tem daquele de acordo com a sensação. Era 

isto? 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: Mas foi deixado de lado o caso que estou falando agora, no qual 

declaramos surgir a opinião falsa, quando reconhecendo ambos e vendo ambos, 

[194a] ou tendo alguma outra sensação de ambos, mas não ter os dois sinais de 

cada um de acordo com a sua própria sensação; mas, a exemplo do arqueiro mau 

arqueiro, atirando de modo a desviar do alvo e errar, o que é chamado de falso. 

Teeteto: E adequadamente. 

Sócrates: Neste caso, quando a sensação está presente em uma das impressões, 

mas não em outra, e o pensamento apresenta à sensação presente a do ausente, 

caímos em falsidade em todos estes casos. Em uma palavra, se agora falamos algo 

apropriado a respeito das coisas que alguém não sabe nem nunca teve uma 

sensação, não é possível, [194b] como parece, nem enganar-se nem ter uma 

opinião falsa. Mas, em relação às coisas que conhecemos e temos sensação,  é 

nestes casos que a opinião está envolvida e muda, tornando-se falsa e verdadeira; 

verdadeira, quando ela junta as impressões e as marcas apropriadamente, de 

maneira direta e reta, mas falsa, quando coladas de lado e curvadas.  

Teeteto: Então, Sócrates, não é belamente dito? 
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Sócrates: [194c] Falarás ainda mais, após ouvires isto. Pois ter uma opinião 

verdadeira é belo, ter uma falsa, feio. 

Teeteto: Como não seria?  

Sócrates: Dizem estas coisas ocorrem da seguinte maneira. Quando a cera na alma 

de alguém é profunda e abundante, lisa e foi amaciada moderadamente, as coisas 

que surgem através das sensações são impressas no coração da alma, como 

Homero o chama, ao declarar obscuramente sua semelhança com a cera; e, neste 

caso, os sinais em tais homens, [194d] tornando-se puros e suficientemente 

profundos, também são duradouros; e são estes que, primeiramente, aprendem 

rapidamente e, em seguida, possuem boa memória, e, depois, não trocam os sinais 

de suas sensações, mas têm opiniões verdadeiras. Pois os sinais são claros e bem 

espaçados, e então eles distribuem-nos rapidamente em cada uma de suas 

impressões, as quais são chamadas realidades, e estes são chamados de sábios. 

Ou não te parece? 

Teeteto: Maravilhosamente. 

Sócrates: [194e] Então, quando o coração de alguém é lanoso, o qual o 

sapientíssimo poeta elogiou, ou quando de cera impura e suja, ou excessivamente 

úmida ou dura, aqueles cuja cera é úmida aprendem rapidamente, mas se tornam 

esquecidos, e aqueles cuja cera é dura, são o contrário. Quanto àqueles cuja cera é 

lanosa, chanfrada e pedregosa, ou são misturadas com terra e com impurezas, eles 

recebem impressões obscuras. Quanto àqueles cuja cera é dura, também são 

obscuras, pois não são em profundidade. Obscuros também [195a] são os de 

coração úmido: pois por colocá-los juntos, tornam-se imediatamente obscuros. Mas 

se além de tudo isso, caem juntas umas com as outras, por estreiteza de espaço, se 

for pequeno na alma, já são mais obscuras que aquelas. Então, todos estes são 

capazes de ter uma opinião falsa, pois quando veem, escutam ou pensam em algo, 

por serem lentos, não são capazes de dar rapidamente cada coisa a cada um, e 

colocam as coisas no lugar errado, vendo, ouvindo e pensando, na maior parte do 

tempo, e, por outro lado, estes são chamados de ignorantes, enganando-se em suas 

noções dos seres. 

Teeteto: [195b] Falas mais corretamente do que qualquer homem, Sócrates. 

Sócrates: Então podemos afirmar que existem opiniões falsas em nós. 
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Teeteto: Veementemente. 

Sócrates: E também verdadeiras? 

Teeteto: Também verdadeiras. 

Sócrates: Então, pensamos já termos concordado que existem absolutamente os 

dois tipos de opinião? 

Teeteto: Claro que sim. 

Sócrates: Corre o risco, Teeteto, de eu ser na verdade um homem terrível e 

charlatão. 

Teeteto: Por quê? De onde tu dizes isto?  

Sócrates: [195c] A minha própria incapacidade de suportar a lentidão para aprender 

e a charlatanice.  Pois por qual outro nome chamaríamos alguém que, quando gira 

os argumentos para cima e para baixo por lentidão, que não é capaz de ser 

persuadido, e dificilmente livrar-se de cada argumento? 

Teeteto: E por que tu te sentes difícil de suportar? 

Sócrates: Não estou apenas desanimado, mas também temo sobre o que eu 

responderia se alguém me perguntasse: “Sócrates, descobriste que a opinião falsa 

não está nem nas sensações, [195d] umas em relação às outras, nem nos 

pensamentos, mas na combinação da sensação com o pensamento?” E eu direi, eu 

penso, que creio orgulhosamente descobrimos algo belo. 

Teeteto: Parece-me, Sócrates, que o que foi mostrado agora não é feio. 

Sócrates: “Certamente”, ele dirá, “tu dizes que, por outro lado, pensamos em um só 

homem, mas se não o virmos, não poderemos nunca acreditar que é um cavalo, o 

qual nem vemos, nem tocamos nem percebemos a respeito dele, mas apenas em 

pensamento”. Penso que eu afirmarei ao dizer assim. 

Teeteto: E corretamente. 

Sócrates: [195e] “Então” – ele dirá – “a partir deste argumento, não se poderia 

jamais pensar que  onze coisas, as quais temos em mente, são doze, as quais 

também pensamos.” Vamos então, tu respondes.   

Teeteto: De fato, eu responderei que, vendo ou tocando, alguém poderia pensar que 

o onze é doze, as que, todavia, tem em pensamento, e não poderia opinar assim a 

respeito delas. 
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Sócrates: Como então? Pensa que alguém tem em si mesmo o cinco e o sete, 

[196a] não digo examinar colocando sete ou cinco homens, nem algo tal, mas o 

próprio cinco e o sete, o que declaramos lá serem as lembranças no bloco de cera, 

nos quais não é possível opinar falsamente, e se alguém dentre os homens, em 

algum momento já os tivesse examinado estas mesmas coisas, dizendo e 

perguntando a si mesmo quantas são, tu acreditarias que um dirá ser onze, e outro 

doze, ou todos dizem acreditar ser doze. 

Teeteto: [196b] Por Zeus, não! Mas muitos dizem ser onze! E se alguém tiver 

examinado o maior número, maior será o erro, pois acredito que tu falas a respeito 

de qualquer um maior que este número. 

Sócrates: De fato pensas corretamente. Reflita então se acontece algo ao acreditar 

que o próprio doze gravado no bloco de cera é onze. 

Teeteto: Parece. 

Sócrates: Então retorna de novo aos argumentos precedentes? Pois aquele que 

experimenta isso acredita que o que uma coisa que ele sabe é, por outro lado, 

diferente daquilo que ele sabe; o que dissemos ser impossível, e por este mesmo 

argumento nós forçamos não existir [196c] opinião falsa, a fim de que a mesma 

pessoa não fosse forçada saber e a não saber as mesmas coisas ao mesmo tempo.  

Teeteto: É bem verdade. 

Sócrates: Então, é preciso mostrar que o opinar coisas falsas é diferente da relação 

entre pensamento e sensação. Pois se fosse isto, nós não nos enganaríamos jamais 

nestes pensamentos. Agora, duas opções: não existe opinião falsa, ou é possível 

não saber as coisas que alguém sabe. Qual das duas tu escolhes? 

Teeteto: Tu propões uma escolha sem caminho, Sócrates. 

Sócrates: [196d] Todavia, o argumento tem a chance de não permitir ambas. 

Contudo, é preciso aventurar-se em tudo, o que devemos tentar para deixar de lado 

a vergonha? 

Teeteto: Como? 

Sócrates: Querendo dizer o que é afinal o conhecer. 

Teeteto: E por que isto é deixar de lado a vergonha? 

Sócrates: Pareces não considerar que, desde o princípio, todo o argumento foi para 

nós uma investigação do conhecimento, porque não sabíamos, afinal, o que ele é. 



174 
 

  

Teeteto: Mas eu considero. 

Sócrates: Então, não parece uma vergonha declarar o que é o conhecer, não 

sabendo o que é o conhecimento? De fato, [196e] Teeteto, há muito tempo estamos 

bem cheios de um conversar puro, pois milhares vezes temos dito “conhecemos” e 

“não conhecemos”, e “temos conhecimento” e “não temos conhecimento”, como se 

entendêssemos um e outro, enquanto ignoramos o que é o conhecimento; se 

desejas, agora mesmo temos usado o “ignorar” e o “entender” como se fosse 

conveniente fazer uso deles, se bem que nos falta o conhecimento. 

Teeteto: Mas de qual modo dialogarás, Sócrates, afastando-se destes termos? 

Sócrates: [197a] De nenhum modo, sendo quem eu sou; todavia, se eu fosse um 

contraditor e se tal homem estivesse presente agora, ele diria para nos afastarmos 

destes termos, e veementemente atacaria o que eu digo. Mas, visto que somos 

insignificantes, desejas que eu ouse dizer o que é o conhecer? Pois me parece que 

seria de alguma utilidade. 

Teeteto: Neste caso, por Zeus, ouse. Pois você terá completo perdão por não se 

afastar destes termos. 

Sócrates: Então tu já escutaste o que agora dizem ser o conhecimento? 

Teeteto: Talvez. Todavia não me lembro neste momento. 

Sócrates: [197b] Dizem, em algum lugar, que é ter o conhecimento. 

Teeteto: É verdade. 

Sócrates: Nós, neste caso, façamos uma pequena mudança e digamos que é a 

posse do conhecimento. 

Teeteto: E por que tu dirás que um difere do outro? 

Sócrates: Talvez em nada; mas ouve o que me parece, e depois examina comigo. 

Teeteto: Se eu for capaz. 

Sócrates: Então, neste caso, não me parece que seja o mesmo, o ter e o possuir. 

Por exemplo: se alguém compra uma veste e a tem sob seu poder, mas não a usa, 

poderíamos certamente afirmar não que ela a tem, mas que a possui. 

Teeteto: E corretamente. 

Sócrates: [197c] Então, vê se é possível assim também possuir conhecimento e não 

tê-lo, tal como se alguém caçasse pássaros selvagens, pombos ou qualquer outro, e 
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os mantivesse em um aviário construído em casa; de certo modo, poderíamos dizer 

que ele os tem sempre, porque os possui, ou não? 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: E de outro modo ainda, que ele não tem nenhum deles, mas que chega a 

ter um poder sobre eles, visto que, no círculo doméstico, os possui, e se quiser 

prender ou soltar, fez isso, podendo caçá-los sempre que [197d] quiser, e de novo 

deixá-los, e isto lhe é permitido fazer tantas vezes quanto lhe parece.   

Teeteto: É assim. 

Sócrates: Novamente, então, assim como anteriormente equipamos as almas com 

não sei que molde de cera, façamos agora em cada alma fabricamos em cada alma 

um aviário com todos os tipos de pássaros, uns em bandos, separados dos demais, 

outros em pequenos bandos, alguns sozinhos, voando entre todos onde quer que 

calhe. 

Teeteto: [197e] Está feito então. E daí em diante? 

Sócrates: É necessário dizer que, quando somos crianças, este receptáculo está 

vazio, e imaginar que no lugar dos pássaros há conhecimentos; quando alguém 

adquire um conhecimento e o confina em um claustro, é necessário dizer ele 

aprendeu e descobriu a coisa da qual esta era conhecimento, e isto é o conhecer. 

Teeteto: Que seja 

Sócrates: [198a] Neste caso, observa então quais termos são necessários Neste 

caso, se desejas novamente caçar os conhecimentos, deixá-los presos, ou 

novamente soltá-los, observa quais nomes eram necessários, sejam os mesmos que 

primeiro foram adquiridos, sejam outros. Daqui tu compreenderás mais claramente o 

que eu digo: tu chamas a aritmética uma arte? 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: Considere-a então uma caça referente aos conhecimentos do par e do 

ímpar. 

Teeteto: Considero. 

Sócrates: Quanto a esta arte, eu penso, tem sob as mãos [198b] os conhecimentos 

dos números e o transmissor os transmite a outro. 

Teeteto: Sim. 
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Sócrates: E nós chamamos o transmitir de ensinar, e aprender de receber, e o 

saber, de ter de adquirir aquele pombal. 

Teeteto: Exatamente. 

Sócrates: Pelo que, daqui, já segues o pensamento. Um matemático, sendo 

completo, conhece todos os números? Pois ele conhece todos os números que 

estão na alma dele. 

Teeteto: Como então? 

Sócrates: [198c] E tal um homem, em algum momento, pode contar algo para si 

mesmo, ou o número mesmo, ou qualquer outra coisa que tem em seu exterior?  

Teeteto: Como não? 

Sócrates: Nós estabelecemos o numerar não é outra coisa senão examinar qual 

determinada quantidade de números calha. 

Teeteto: Assim. 

Sócrates: O que ele conhece, parece examinar o que não conhecia, o qual estamos 

de acordo, conhece todos os números. Tu escutas tais conversas em algum lugar. 

Teeteto: Eu, ao menos, escuto. 

Sócrates: [198d] Então nós, representando pela aquisição e caça dos pombos, 

diremos que a caça era dupla, uma anterior a aquisição por causa da possessão, 

outra, pelo que possui, toma, e tem nas mãos e, há muito tempo, o que possui. 

Assim também, daquilo que há muito tempo era para ele conhecimento, por tê-lo 

aprendido ou conhecido, é possível aprender bem estas mesmas coisas novamente, 

tomando e segurando o conhecimento de cada um, o qual há muito tempo já tinha 

adquirido, mas que não tinha à mão pelo pensamento?  

Teeteto: É verdade. 

Sócrates: [198e] Foi exatamente isso que eu perguntei, de quais nomes é 

necessário fazer uso para falar deles, quando o matemático que se dispõe a contar, 

ou o gramático, a ler algo; é como conhecedor que ele volta para tais coisas, para de 

novo aprender de si o que ele já conhece?  

Teeteto: De fato é estranho, Sócrates. 

Sócrates: Mas diremos que ele lê e calcula o que não conhece, [199a] tendo lhe 

dado que um conhece todas as letras, e o outro, todos os números? 

Teeteto: Mas isto seria ilógico. 
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Sócrates: Queres então que digamos que para nós, as palavras não são objeto de 

cuidado, pelo qual alguém entende o conhecer e o aprender, visto que 

diferenciamos que uma é possuir conhecimento, e outra é tê-lo, e declaramos ser 

impossível a alguém possuir o que não possui, de modo que jamais aconteça de 

alguém não conhecer o que conhece, e, todavia, ser possível tomar uma opinião 

falsa a respeito disso? [199b] Pois é não possível não ter o conhecimento desta, 

mas de outra diferente daquela, quando na caça de um conhecimento pode ocorrer 

que, como eles estão voando, que ele se engane ao pegar um ao invés do outro; era 

isto que acontecia quando ele acreditou que o onze era doze, pegando o 

conhecimento do onze que estava nele, ao invés do conhecimento do doze, como se 

pegasse um pombo selvagem, ao invés do pombo comum. 

 

Teeteto: De fato, este tem lógica. 

Sócrates: Porém, quando ele pega o que pretendia pegar, não se engana e opina as 

coisas que são e, deste modo, tanto a opinião verdadeira quanto a falsa existem, e 

as coisas que nos preocupavam anteriormente não estão mais em nosso caminho. 

Concordas comigo, ou como farás? 

Teeteto: Concordo. 

Sócrates: E assim também nos livramos do não conhecer o que se conhece, pois já 

não ocorre, de modo algum, o não possuir o que possuímos, quer exista algo falso, 

quer não. Todavia, parece revelar-se outra experiência ainda mais terrível. 

Teeteto: Qual? 

Sócrates: Se a mudança de conhecimentos fará surgir uma opinião falsa. 

Teeteto: Como assim? 

Sócrates: [199d] Primeiramente, o ter conhecimento de algo e ignorá-lo, não por 

ignorâncias, mas pelo próprio conhecimento, em seguida, opinar isto como outro, e o 

outro como isso, como não será muito ilógico, ter presente o conhecimento na alma, 

não saber e ignorar tudo? Pois a partir do deste argumento, nada impede também 

que a ignorância esteja presente no conhecer algo, e a cegueira no ver, se 

precisamente também o conhecimento fará ignorar algo. 

Teeteto [199e] Talvez, Sócrates, não colocamos belamente os pássaros ao colocá-

los somente nos conhecimentos, mas era preciso colocar também ignorâncias 
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esvoaçantes na alma, e o caçador, às vezes apanhando o conhecimento, noutra a 

ignorância, opinará falsamente a respeito dele pela ignorância, e verdadeiramente 

pelo conhecimento. 

Sócrates: Não é fácil, Teeteto, não te elogiar. Todavia, examina novamente o que 

disseste. Que seja como tu dizes: o que agarra pela ignorância, [200a] afirmas, 

opinará falsamente. Ou não? 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: Sem dúvida pensará também opinar falsamente. 

Teeteto: Como? 

Sócrates: Julgará como pensado verdadeiramente a respeito daquilo que é falso. 

Teeteto: Por quê? 

Sócrates: Ora, pensará ter caçado um conhecimento, mas não a ignorância. 

Teeteto: É evidente. 

Sócrates: Então, após ter rodado em algo grande, novamente nos encontramos na 

primeira aporia. Pois aquele refutador, rindo, dirá: [200b] “Acaso, excelentíssimos, 

quem a ambos conhece, o conhecimento e a ignorância, acredita naquilo que ele 

conhece, ele mesmo diferente daquilo que ele conhece? Ou não conhecendo 

nenhuma delas opina que a que não conhece é diferente das que não conhece? Ou 

conhecendo uma, e não a outra”? Ou novamente direis que dentre conhecimentos e 

falta de conhecimentos, há, por outro lado, conhecimentos que quem os possui os 

fecha naqueles pombais ridículos [200c] ou formados no bloco de cera, e os 

conhece até mesmo por que os possui, embora não os tenha perto na alma? “E 

assim, sereis forçados, milhares de vezes, a girar em torno de si mesmos, nada 

fazendo para avançar”. Quanto a isto, Teeteto, o que responderemos? 

Teeteto: Por Zeus, Sócrates, não sei o que é necessário dizer. 

Sócrates: Ora, menino, o discurso bem nos castiga, revelando que investigamos 

[200d] incorretamente a opinião falsa antes do conhecimento, abandonando aquela? 

Ou é impossível conhecê-la antes que se tome suficientemente o que é afinal o 

conhecimento?  

Teeteto: Neste momento, Sócrates, é forçoso pensar como tu dizes. 

Sócrates: Então, do princípio, o que dirá que é o conhecimento? Pois ainda não 

vamos, neste momento, desistir? 



179 
 

  

Teeteto: De modo algum, a menos que tu desistas. 

Sócrates: Diz então, o que mais diremos dele sem que nós nos contradigamos? 

Teeteto: [200e] O mesmo, Sócrates, que tentamos anteriormente. Pois eu não tenho 

nenhum outro. 

Sócrates: Qual? 

Teeteto: A opinião verdadeira é o conhecimento. O opinar verdadeiramente não cair 

em erros e todas as coisas surgidas dele tornam-se belas e boas. 

Sócrates: O que atua como guia no rio, Teeteto, dizia, ele mesmo mostrará; Se 

seguirmos e procurarmos, aquilo que é procurado [201a] rapidamente surgirá sob 

nossos pés, mas se ficarmos parados, não se mostrará. 

Teeteto: Falas corretamente. Vamos e investiguemos. 

Sócrates: A investigação será curta; pois uma arte inteira indica não ser isso o 

conhecimento. 

Teeteto: Como? E qual é ela? 

Sócrates: A dos grandes em sabedoria, aos quais chamamos oradores e litigantes. 

Pois estes, por sua própria arte persuadem, não ensinando, mas fazendo opinar 

aquilo que desejam. Ou tu acreditas que alguns são assim mestres terríveis, [201b] 

que são capazes de ensinar suficientemente o que vem a ser a verdade aos que não 

estavam por perto em algum roubo de dinheiro, ou em qualquer ato violento, pelo 

curto tempo da água que corre?  

Teeteto: De modo algum eu acredito, mas persuadem. 

Sócrates: E persuadir, tu dizes, não é fazer o que se opine? 

Teeteto: Como não? 

Sócrates: Então quando os juízes são persuadidos corretamente a respeito do que 

apenas foi visto, é capaz de conhecer, mas nenhum outro, e julgar estas coisas por 

ter ouvido [201c], e adquirir uma opinião verdadeira, sem o conhecimento do julgar, 

foram persuadidos corretamente, e sentenciaram bem? 

 Teeteto: Absolutamente. 

Sócrates: Se, meu caro, a opinião verdadeira e o conhecimento fossem a mesma 

coisa nos tribunais, o mais alto juiz não opinaria sem conhecimento; mas agora cada 

um parece ser diferente. 



180 
 

  

Teeteto: Eu, Sócrates, agora penso em algo que ouvi dizer. Dizia que o 

conhecimento é a opinião verdadeira acompanhada de explicação, [201d] e 

conhecimento sem ela é indefinível. E nas que não há explicação não existe 

conhecimento, e as nomeavam assim, as que a têm, cognoscíveis. 

Sócrates: De fato, falas bem. Mas diz, como discernir as que são conhecidas das 

que não são, se tu e eu ouvimos que são as mesmas coisas. 

Teeteto: Mas eu não sei se descobrirei. Todavia, se outro disser, como eu penso, eu 

seguiria. 

Sócrates: Escute então um sonho em troca de outro sonho. Pois me pareceu [201e] 

ouvir de alguns que os primeiros elementos, por assim dizer, dos quais nós somos 

compostos, e os outros destes, não teriam explicação, pois cada um deles poderia 

ser nomeado em si e por si, e em nada é possível dizer o outro, nem que são, nem 

que não são. Pois já lhe colocaria [202a] a essência e a não essência, mas é preciso 

trazer nada, se realmente alguém dirá apenas aquilo em si. Uma vez que nem é 

preciso adicionar nem “o mesmo”, nem “aquilo”, nem “cada um”, nem “apenas”, nem 

“isto”, nem todas as coisas deste tipo, pois estas andam em volta em tudo, sendo 

diferentes daquelas às quais foram colocadas, se fosse possível dar-lhe uma 

explicação dele, sem dizer todas as outras. Mas agora é impossível [202b] que 

qualquer um dos primeiros seja dito pela explicação, pois é possível dar-lhe somente 

um nome – pois tem somente um nome – e os compostos a partir destes, tal como 

trançados, assim como os nomes deles, entrelaçados, produziu uma sentença; pois 

a combinação dos nomes é a essência da sentença. É por isso que os elementos 

são indefiníveis e incognoscíveis, embora sejam percepções. Quanto às sílabas 

cognoscíveis e convenientes, pode-se opinar por opiniões verdadeiras, quando 

alguém toma a opinião verdadeira sem a explicação,[202c] a alma dele diz a 

verdade, embora não a conheça; pois quem não é capaz de dar e receber uma 

explicação, é desconhecedor a respeito dela; mas, chegando a uma explicação 

possível, todas estas coisas surgem completamente e tem por isso o conhecimento. 

Foi assim que tu ouviste o sonho ou de outro modo?  

Teeteto: Exatamente assim. 

Sócrates: Então esta te agrada como colocada, ser o conhecimento uma opinião 

verdadeira acompanhada de explicação. 
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Teeteto: Exatamente. 

Sócrates: [202d] Ora, Teeteto, conseguimos assim, agora e neste dia, encontrar 

aquilo que há tempos, muitos dentre os sábios procuraram e envelheceram antes de 

encontrar? 

Teeteto: Parece-me, Sócrates, que o que foi dito agora está dito bem. 

Sócrates: É provável que seja assim, pois como existiria o conhecimento sem 

explicação e a opinião correta. Todavia, dentre as coisas ditas, uma não me agrada. 

Teeteto: Qual? 

Sócrates: A que parece dizer coisas refinadas, que os elementos [202e] são 

desconhecidos, mas as letras das sílabas são conhecidas. 

Teeteto: Não está correto? 

Sócrates: É o que se deve ver. Pois assim temos como reféns do argumento os 

modelos usados por aqueles que disseram todas estas coisas. 

Teeteto: Quais? 

Sócrates: Os elementos das letras e as sílabas, ou acreditas que tinhas outras 

coisas em vista o que disse o que afirmamos? 

Teeteto: Não, mas isso. 

Sócrates: [203a] Ponhamos à prova e retomemos isso, mas, sobretudo a nós 

mesmos, para vermos se nós aprendemos as letras assim ou não. Vejamos 

primeiramente: as letras possuem uma explicação, mas os elementos são 

indefiníveis? 

Teeteto: Talvez. 

Sócrates: Para mim parece exatamente assim. Se alguém perguntasse acerca da 

primeira sílaba do nome Sócrates: “Diz, Teeteto, o que é SO”? O que tu 

responderias? 

Teeteto: Que é um S e um O. 

Sócrates: Então tu tens esta explicação de sílaba? 

Teeteto: Eu, ao menos, tenho. 

Sócrates: [203b] Vem então, diz do mesmo modo a explicação do S. 

Teeteto: Como alguém dirá os elementos do elemento? De fato, Sócrates, o S é 

uma letra muda, apenas um barulho, como um silvo da língua, o B, por outro lado, 

nem som nem ruído, tal como a maioria dos elementos. Assim, de modo geral, é 
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possível dizer bem que elas são indefiníveis, sendo que as sete mais claras somente 

possuem som, mas nenhum tipo de explicação. 

Sócrates: Neste ponto, companheiro, alcançamos uma conclusão a respeito do 

conhecimento. 

Teeteto: Parece-nos. 

Sócrates: [203c] E então? O fato de o elemento não ser conhecido, mas as sílabas, 

foi mostrado corretamente? 

Teeteto: É provável. 

Sócrates: Veja então. Acaso dizemos que a sílaba é ambos os elementos, e se 

houver mais do que duas, todas, ou uma única ideia surgida do encontro delas? 

Teeteto: Parece-me que são todas. 

Sócrates: Veja então estas duas, o S e o O. Ambas são a primeira sílaba do meu 

nome. O que reconhece uma, reconhece ambas? 

Teeteto: [203d] Como? 

Sócrates: Reconhece o S e o O? 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: Por quê? Então ignora uma e não conhecendo nenhuma, reconhece 

ambas? 

Teeteto: De fato é terrível e ilógico, Sócrates. 

Sócrates: Mas, todavia, se é forçoso reconhecer cada uma, se alguém for realmente 

reconhecer ambas, é necessário reconhecer antes todos os elementos, se, em 

algum momento, há de ocorrer a sílaba, e assim nosso belo argumento estará 

arruinado, tendo de nós escapado. 

Teeteto: [203e] E muito repentinamente. 

Sócrates: De fato, não o vigiamos bem. Pois talvez seja necessário colocar que a 

sílaba não seja os elementos, mas uma forma gerada a partir deles, tendo em si 

mesma uma ideia única, diferente dos elementos. 

Teeteto: Perfeitamente. Talvez seja mais assim do que aquele. 

 Sócrates: É preciso examinar e não se deve abandonar assim um argumento 

grande e sagrado. 

Teeteto: Não mesmo. 
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Sócrates: [204a] Seja então como agora afirmamos, a sílaba é uma ideia única, 

gerada a partir da junção harmônica de cada um dos elementos, tanto em relação às 

letras quanto em todos os outros. 

Teeteto: Perfeitamente. 

Sócrates: Então não é preciso que haja partes dela. 

Teeteto: Por quê? 

Sócrates: Porque se houvesse uma parte, o todo seria forçosamente a parte do 

todo. Ou dizes que o todo gerado a partir das partes é uma forma única de todas as 

partes? 

Teeteto: Eu, ao menos, digo.  

Sócrates: E então tu chamas o todo e a totalidade o mesmo, ou [204b] cada um é 

diferente? 

Teeteto: Não tenho nada claro, mas como tu pedes para responder prontamente, 

arrisco-me a dizer que são diferentes. 

Sócrates: A decisão, Teeteto, é correta. Mas deve-se observar se a resposta 

também o é. 

Teeteto: É preciso. 

Sócrates: Então o todo, segundo o presente argumento, se diferencia da totalidade? 

Teeteto: Sim 

Sócrates: Por quê? Por que difere todas as coisas e tudo? Por exemplo, sempre que 

dissermos um, dois, três, quatro, cinco, seis, ou duas vezes três, [204c] ou três 

vezes dois, ou quatro mais dois, ou três mais um, acaso dizemos em todos os casos 

o mesmo ou algo diferente? 

Teeteto: O mesmo. 

Sócrates: Ora, algo outro do que seis? 

Teeteto: Nada além. 

Sócrates: Então em cada forma de discurso nós dizemos de todas o seis, para todas 

as coisas? 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: E, de novo, não dizemos de uma coisa, quando dizemos todas elas? 

Teeteto: Necessariamente. 

Sócrates: E é algo além do que seis? 
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Teeteto: Não. 

Sócrates: [204d] Logo, naqueles que são a partir do número, o mesmo diremos 

sobre o todo e todas as coisas? 

Teeteto: Parece. 

Sócrates: Falemos a respeito deles, então, do seguinte modo: o número do pletro  e 

o pletro são o mesmo, ou não? 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: E da mesma maneira o do estádio ? 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: E também o número do exército também é o mesmo que o exército, e 

semelhantemente em todos deste tipo? Em cada um deles todos os números é a 

totalidade da coisa. 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: [204e] E o número de cada um é outra coisa senão a parte? 

Teeteto: Não. 

Sócrates: Então quantos têm partes, seriam a partir de partes? 

Teeteto: Parece. 

Sócrates: Mas foi acordado que o total da parte é a soma, se o todo do número será 

a soma. 

Teeteto: É assim. 

Sócrates: Então o todo não existe a partir das partes. Pois seria o todo, sendo a 

parte de todas as coisas. 

Teeteto: Não é provável. 

Sócrates: Mas a parte é algo outro a não ser o todo? 

Teeteto: Do todo. 

Sócrates: [205a] Lutas virilmente, Teeteto. Mas o todo não há de ser nada, quando 

isto mesmo é todo? 

Teeteto: Necessariamente. 

Sócrates: E o todo não será isto mesmo, o que nada de nada falta? Ou o que falta 

nem é todo, nem tudo, vindo a ser ao mesmo tempo o mesmo do mesmo? 

Teeteto: Parece-me agora em nada diferir o tudo do todo. 
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Sócrates: Então dizíamos que naquilo que há partes, tanto a soma quanto o todo 

será parte? 

Teeteto: É certo. 

Sócrates: Novamente, então, o que há pouco eu tentava provar, se a sílaba [205b] 

não é precisamente as letras, não é necessário que ela tenha as letras, não como 

partes delas, ou até mesmo ser o mesmo que as letras, é igualmente cognoscível 

com elas? 

Teeteto: É assim. 

Sócrates: Então, a fim de que não venha a ser isto, estabelecemos que são 

diferentes. 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: Por quê? Se as letras não são partes das sílabas, tu podes dizer o que é 

parte da sílaba, todavia não as letras delas? 

Teeteto: De forma alguma. Pois se eu concordasse, Sócrates, que são partes dela, 

seria ridículo deixar as letras para ir a outras. 

Sócrates: [205c] Absolutamente, Teeteto, então a sílaba seria, segundo o presente 

argumento, uma ideia única e indivisível. 

Teeteto: Parece. 

Sócrates: Mas estás lembrado, meu caro, que aceitamos há pouco tempo atrás, e 

aceitamos e acreditamos falar bem, que não existiria explicação dos primeiros a 

partir dos quais as outras coisas são formadas, porque cada uma seria não unida 

em si e por si, e não se poderia falar corretamente dela, acrescentando-lhe nem o 

“ser”, nem “isto”, como se fossem ditas coisas diferentes, e esta mesma causa faz 

dela indefinível e não conhecida. 

Teeteto: Estou lembrado. 

Sócrates: [205d] Na verdade, existe alguma outra, ou é esta a causa de ela ter uma 

forma única e indivisível? Pois eu não vejo outra. 

Teeteto: De fato não parece existir. 

Sócrates: Então a sílaba caiu na mesma forma daquele, se realmente não tem 

partes e é uma única ideia? 

Teeteto: Absolutamente. 
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Sócrates: Então se a sílaba é a pluralidade das letras e é o todo das quais elas são 

partes, as sílabas e as letras são do mesmo modo cognoscíveis e podem ser 

enunciados, se realmente todas as partes todas as partes se mostraram ser o 

mesmo como o todo. 

Teeteto: [205e] Certamente. 

Sócrates: Mas se é único e sem partes, então a sílaba e do mesmo modo as letras 

são semelhantemente é indefiníveis e incognoscíveis, pois a mesma causa as fará 

assim. 

Teeteto: Não posso dizer de outro jeito. 

Sócrates: Então não aceitaremos isto, que alguém diga que a sílaba é cognoscível e 

definível, mas a letra o contrário. 

Teeteto: De fato não, se somos persuadidos pelo argumento. 

Sócrates: [206a] Mas, por outro lado, dizendo o contrário, não aceitaria melhor 

julgando por sua própria experiência quando tu estavas aprendendo a ler? 

Teeteto: Qual? 

Sócrates: Ao aprendê-las, distinguir as letras pela visão e tentar reconhecer pelo 

ouvido cada uma em si e por si, a fim de que a posição delas não te confunda 

quando elas são faladas ou escritas. 

Teeteto: Falas uma grande verdade. 

Sócrates: E no caso do citarista ter aprendido completamente, [206b] será outra 

coisa do que poder seguir de perto cada som e qual seria cada corda? Todos 

concordarão em dizer que são os elementos da música, ou não? 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: Assim, se concluirmos que dos elementos e das sílabas, dos quais somos 

experimentados, e em relação às outras coisas, diremos que do gênero dos 

elementos possuímos um conhecimento mais claro e mais válido do que o das 

sílabas, para tomar um estudo perfeito de cada uma, e acreditaremos que se alguém 

disser que a sílaba é cognoscível, e que o elemento, por natureza, não é 

cognoscível, brinca. 

Teeteto: Exatamente assim. 



187 
 

  

Sócrates: [206c] Além disto, poderíamos mostrar outras provas, como me parece; 

mas não nos esqueçamos de vê-lo como está posto, se quer dizer que com opinião 

verdadeira, acrescida à explicação, faz surgir o conhecimento mais perfeito. 

Teeteto: Então é necessário ver. 

Sócrates: Vê então o que significa para nós “explicação”, pois me parece dizer uma 

de três. 

Teeteto: Quais? 

Sócrates: [206d] A primeiro seria fazer claro o pensamento de alguém pela voz, com 

verbos e nomes, tal como no espelho ou na água, modela a opinião pelo fluxo da 

boca. Ou não te parece que a explicação é algo deste tipo. 

Teeteto: A mim, ao menos. Sem dúvida, dizemos que quem o faz, explica. 

Sócrates: Isto todos são capazes de fazer, rapidamente ou vagarosamente, expor o 

que lhe parece a respeito de cada coisa, se não for surdo ou mudo de nascença; e 

assim, todos que têm uma opinião correta, [206e] relacionam-no a uma explicação, e 

de modo algum haverá opinião correta sem conhecimento. 

Teeteto: É verdade. 

Sócrates: Neste caso, não pronunciemos um veredito, por não ter dito nada, contra 

aquele que mostrou que o conhecimento é o que observamos agora, pois quem 

pergunta o que é cada um, é capaz de dar uma resposta àquele que pergunta [207a] 

sobre os elementos. 

Teeteto: Que dizes com isso, Sócrates? 

Sócrates: Por exemplo, Hesíodo diz isso a respeito do carro de guerra: “cem são as 

peças do carro”, as quais nem eu e nem tu poderíamos dizer, mas se nos fosse 

perguntado o que é um carro de guerra, talvez pudéssemos dizer que é rodas, eixo, 

parte superior, borda e jugo, e ficaríamos satisfeitos. 

Teeteto: Perfeitamente.  

Sócrates: Mas talvez ele pensasse que nós fossemos ridículos, assim como ele se,  

ao ser perguntado por seu nome, [207b] respondêssemos de acordo com as sílabas, 

opinando e dizendo corretamente as coisas que dizemos, mas pensando  ser 

gramáticos, poder ter e dizer gramaticalmente a explicação do nome Teeteto; e não 

se pode falar de nada com conhecimento, antes de delimitar cada coisa através dos 
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elementos, combinada com a opinião verdadeira o que já foi dito anteriormente em 

algum lugar. 

Teeteto: De fato, já foi dito. 

Sócrates: Neste caso, nós teremos assim uma opinião correta a respeito do carro, 

[207c] mas o que for capaz discorrer sobre sua própria através daquelas cem peças, 

adicionando isto, adicionou uma explicação à opinião verdadeira e, ao invés de um 

formador de opiniões, tornou-se técnico e conhecedor a respeito da essência do 

carro, chegando ao todo através de seus elementos.   

Teeteto: E te parece bem, Sócrates? 

Sócrates: Se a ti, companheiro, parece, e aceitas que a descrição de cada coisa 

através dos elementos é uma explicação, mas que a descrição segundo as sílabas 

ou segundo algo maior ainda é ilógica, diz-me, [207d] a fim de que o examinemos. 

Teeteto: Mas eu aceito bem. 

Sócrates: Acaso considera que qualquer um seja conhecedor de qualquer coisa, 

quando às vezes lhe parece que o mesmo elemento é o mesmo, às vezes outro, ou 

quando acerca do mesmo, opina outro, e às vezes outro? 

Teeteto: Por Zeus, não considero. 

Sócrates: Não estás te esquecendo que no início do aprendizado das letras, tu 

mesmo e os outros faziam estas coisas? 

Teeteto: Ora, tu dizes que para uma mesma sílaba, [207e] às vezes consideramos 

uma letra, às vezes outra, e às vezes colocamos nela a letra que é mais 

conveniente, é às vezes em outra sílaba? 

Sócrates: Digo isto. 

Teeteto: Por Zeus, não estou me esquecendo, nem penso que os que têm 

conhecimento são assim. 

Sócrates: Por quê? Quando, em dado momento, alguém se dispõe a escrever 

“Theeteto”, acha que é preciso escrever, e realmente escreve “TH” e “E”, e, ao tentar 

escrever [208a] “Theodoro”, acha que é preciso escrever, e realmente escreve o “T” 

e o “E”, diremos que ele conhece a primeira sílaba de vossos nomes? 

Teeteto: Mas há pouco concordamos que quem está nesta condição não sabe. 

Sócrates: E o que o impede de proceder assim para a segunda, a terceira e a quarta 

sílaba? 
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Teeteto: Nada. 

Sócrates: Ora, seguindo a descrição das letras, ele escreverá “Theeteto” segundo a 

opinião correta, quando escrevê-lo corretamente? 

Teeteto: É evidente. 

Sócrates: [208b] E ainda assim, como afirmamos, estando sem conhecimento, 

opinará coisas corretas. 

Teeteto: Sim.  

Sócrates: E tem a explicação acompanhada da opinião correta, pois quando 

escrevia pelo caminho das letras, o qual concordamos ser a explicação. 

Teeteto: É verdade. 

Sócrates: Então, companheiro, existe opinião correta acompanhada de explicação, a 

qual não se deve assim chamar conhecimento. 

Teeteto: Há chance. 

Sócrates: Então, como parece, estamos ricos em sonhos ao imaginarmos ter 

encontrado a mais verdadeira definição de conhecimento, ou não a acusaremos? 

[208c] Pois talvez esta não deva ser a escolhida, mas o tipo que resta das três, do 

qual afirmamos que uma deve ser colocada como explicação por aquele que define 

que conhecimento é a opinião correta acompanhada de explicação. 

Teeteto: Lembraste-me corretamente, pois ainda resta uma. A primeira era o 

pensamento, tal como uma imagem através da voz, e a que foi explicada há pouco, 

que era o percurso através dos elementos. Qual dizes ser a terceira? 

Sócrates: Aquela que muitos diriam, o poder indicar algum sinal pelo qual algo se 

difere de todos o que é perguntado. 

Teeteto: E podes dizer um exemplo disto? 

Sócrates: [208d] Se desejas um exemplo, penso que o sol pode ser aceito 

facilmente por ti, porque é o mais brilhante dentre os que percorrem o céu em torno 

da terra. 

Teeteto: Perfeitamente. 

Sócrates: Tenta entender por que eu digo isto. É porque,  com dizíamos há pouco, 

se tomares a diferença pela qual cada coisa se difere de todas as outras, como 

dizem alguns, terás a explicação dela; mas até que alcances alguma qualidade 
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comum, sua explicação pertencerá a todos os objetos aos quais a qualidade comum 

pertence. 

Teeteto: [208e] Compreendo. E me parece bem poder chamar de tal modo a 

explicação. 

Sócrates: Aquele que, em companhia da opinião correta de qualquer coisa, apanha 

a diferença que a distingue de outros seres, terá adquirido o conhecimento desta 

coisa, da qual ele primeiramente tinha opinião. 

Teeteto: Dizemos que é assim. 

Sócrates: Apesar de tudo, Teeteto, agora que me encontro mais perto do que 

dizemos, eu não compreendo nem um pouco, tal como chegando perto de uma 

pintura; pois enquanto estava distante dela, parecia dizer-me algo.  

Teeteto: Como isto? 

Sócrates: [209a] Eu mostrarei, se eu for capaz. Suponha que eu, tendo uma opinião 

correta sobre ti, se acrescentar a ti uma explicação, eu te reconhecerei, se não, 

apenas opino. 

Teeteto: Sim. 

Sócrates: Mas a explicação era a interpretação da tua diferença. 

Teeteto: Era assim. 

Sócrates: Então, no momento em que somente opinava, não apreendia pelo 

pensamento aquilo que te diferencia dos outros? 

Teeteto: Parece que não. 

Sócrates: Ocupava-me em pensamento de algum dos traços comuns, dos que tu 

possuis mais que qualquer outro. 

Teeteto: [209b] Necessariamente. 

Sócrates: Vamos, por Zeus! Afinal, como eu poderia em tais condições opinar mais 

sobre ti do que qualquer outro? Suponha que eu pense: este é Teeteto, que ele seja 

um homem que possua nariz, olho e boca e, do mesmo modo, cada um dos demais 

membros; será que este pensamento fará com que eu pense mais em Teeteto do 

que em Teodoro, ou, do último dos Mísios, como se diz? 

Teeteto: Claro que não. 
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Sócrates: Mas, se eu pensar não do que tem nariz e olhos, [209c] mas também 

naquele de nariz achatado e nos olhos saltados, eu opinarei mais sobre ti do que 

sobre mim mesmo e daqueles que são como eu? 

Teeteto: Em nada. 

Sócrates: De fato, imagino Teeteto não será objeto da opinião em mim, antes que 

este nariz achatado seja diferente de todos os outros narizes achatados que eu já 

tenha visto, e fique impresso e colocado em mim alguma recordação de teu sinal – e 

os outros dos quais tu és –;  Então esta recordação, se amanhã eu te encontrar, a 

memória fará ter uma opinião correta sobre ti. 

Teeteto: Absoluta verdade. 

Sócrates: [209d] E é a respeito da diferença que existiria a opinião correta de cada 

um. 

Teeteto: Parece. 

Sócrates: Então o que seria ainda acrescentar uma explicação a uma opinião 

correta? Pois se disseres que é adicionar uma opinião que difere das outras, a 

injunção tornar-se- ia bem ridícula. 

Teeteto: Como? 

Sócrates: Quando temos uma opinião correta daquilo pela qual tais coisas se 

diferem das outras, nos é permitido acrescentar a opinião correta pela qual difere 

dos outros. E assim, como se diz, dar o laço completo ou qualquer outra coisa 

[209e], não diria nada de acordo com esta exibição, e com a maior justiça chamaria 

exortação ao cego. Ou não? Pois, permitir juntar estas coisas, as quais temos, a fim 

de que aprendamos o que opinamos, é  bem semelhante aos que estão às escuras. 

Teeteto: Então, diz agora o que pretendias há pouco quando perguntava? 

Sócrates: Se, meu rapaz, acrescentar a explicação permite conhecer a diferença, 

mas não ter uma opinião, seria uma coisa agradável, das mais belas do discurso a 

respeito do conhecimento. Pois o que se conhece [210a], de certo modo, é tomar o 

conhecimento. Ou não?   

Teeteto: Sim. 

Sócrates: Então se perguntares, como eu suponho, o que é o conhecimento, 

responderá que é opinião correta acompanhada do conhecimento da diferença; pois 

isto seria, de acordo com ele, a adição da explicação.  
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Teeteto: Provavelmente. 

Sócrates: Torna-se absolutamente simplório, ao investigarmos o conhecimento, 

dizer que é opinião correta acompanhada de conhecimento, seja da diferença ou de 

qualquer outro. Então, Teeteto, nem sensação, nem [210b] opinião verdadeira, nem 

de opinião verdadeira acompanhada de explicação poderia ser o conhecimento.  

Teeteto: Provavelmente não. 

Sócrates: Então, meu caro, ainda estamos grávidos, meu caro, e sentimos as dores 

do parto em relação ao conhecimento. Ou demos à luz tudo? 

Teeteto: Sim, por Zeus. Eu, ao menos, como o teu auxílio, disse mais do que tinha 

em mim mesmo. 

Sócrates: Então, toda esta arte maiêutica nos diz ter sido cheia de vento, e não vale 

alimentá-la? 

Teeteto: Absolutamente. 

Sócrates: Se depois disto, tu tentares ficar grávido [210c], Teeteto, e se conceberes, 

tu estarás cheio das melhores coisas, em razão de exame de agora; e estiveres 

vazio, estarás menos pesado e mais gentil com os que te acompanham, não 

pensando saber mais do que não sabes. Pois a minha arte só é capaz de algo tão 

grandioso e nada mais, nem sei algo que os outros homens, grandes e admiráveis, 

são e virão a ser; esta maiêutica, eu e minha mãe obtivemos por sorte, de um deus; 

ela entre as mulheres, [210d] eu, dentre os belos e nobres jovens. Agora, devo 

dirigir-me ao Pórtico dos Reis para responder a acusação que Meleto perpetrou 

contra mim. Amanhã cedo, Teodoro, retornaremos aqui novamente. 
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