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RESUMO

Nesta dissertação, que se apresenta sob a forma de uma tradução e de um comentário da obra

Apologia de Sócrates de Platão, analisamos a percepção platônica do conflito ético instaurado

pela figura de Sócrates, por sua vida,  condenação e morte,  tomando como fio condutor o

problema que identificamos como sendo o núcleo desta obra: a distinção entre ser e parecer.

Neste  horizonte  hermenêutico  investigamos  as  razões  subjacentes  a  este  conflito,  seus

principais focos e suas consequências na Atenas do século V a.C. A análise deste conflito ético

fundamental na história do Ocidente trouxe à tona novas luzes para o estudo não somente do

Sócrates de Platão, mas, também, da filosofia da Academia. Nesta perspectiva, evidenciamos e

analisamos o que consideramos ser a gênese de alguns dos principais aspectos fundadores da

filosofia platônica, demostrando a importância desta obra no corpus platonicum e na história

da filosofia antiga.

Palavras-chave: ser, parecer, conflito ético, filosofia antiga, Atenas, Platão, Sócrates, Sofistas.

ABSTRACT

In this dissertation, presented as the translation and the commentary of Plato's  Apology of

Socrates, we analyze the platonic perception of the ethical conflict instigated by the character

of  Socrates,  his  life,  condemnation and  death,  taking as  the guiding line  the problem we

identified as the nucleus of this piece: the distinction between  being and  appearing. In this

hermeneutic horizon we investigate the underlying reasons for this conflict, its main focuses

and  its  consequences  to  the Athens  of  the fifth  century B.C.  The analysis  of  this  ethical

conflict, that is fundamental for Western history, brought about new light to the study not only

of Plato’s Socrates, but also of Academy's philosophy. In this perspective, we bring to light

and analyze what we consider to be the origins of some of the main foundational aspects of

platonic philosophy, and demonstrate the importance of this work for the corpus platonicum

and the history of ancient philosophy. 

Key-words: being, appearing, ancient philosophy, ethical conflict, Athens, Plato, Socrates,

Sophists
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"A tradução -dizem-no com desprezo- não é a mesma coisa que o original.
Talvez porque tradutor e autor não sejam a mesma pessoa.

Se fossem, teriam a mesma língua, o mesmo nome, a mesma mulher, o mesmo cachorro.
O que, convenhamos, havia de ser supinamente monótono.

Para evitar tal monotonia, o bom Deus dispôs, já no dia da Criação,
que tradução e original nunca fossem exatamente a mesma coisa.

Glória, pois, a Ele nas alturas, e paz, sob a terra, aos leitores de má vontade."

(José Paulo Paes, Poesia completa, 2008, p.487)
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I�TRODUÇÃO

Esta dissertação tem como objeto de estudo  a percepção platônica do conflito ético

instaurado pela figura de Sócrates, por sua vida, condenação e morte. Para tanto, analisamos a

obra Apologia de Sócrates, de Platão, e assumimos como horizonte hermenêutico para análise

de nosso objeto  o problema que identificamos como sendo o núcleo desta obra: a distinção

entre  ser e  parecer. Neste horizonte investigamos as razões subjacentes a este conflito, seus

principais  focos  e  suas  consequências  na  Atenas  do  século  V  a.C.,  e  identificamos  e

analisamos o que consideramos ser a gênese de alguns dos principais aspectos fundadores da

filosofia platônica. No entanto, antes de adentrarmos em nosso objeto de estudo, parece-nos

pertinente  refazer  nosso  percurso  metodológico  para  justificar  a  adoção  deste  horizonte

hermenêutico e do formato que tomou nossa dissertação: tradução e comentário da  referida

obra.

Este estudo teve como ponto de partida a leitura do texto Fenomenologia do Ethos de

Henrique Cláudio de Lima Vaz, texto que nos motivou profundamente com sua teoria do

conflito ético. Vaz o define como um conflito de valores vivenciado na história pela radical

liberdade de personalidades  marcadamente éticas que transgridem o  éthos1 -o conjunto de

costumes, normas e valores da sociedade em que está inserido- em nome de aspirações éticas

superiores  às  vivenciadas  em  seu  tempo  e  espaço  social  e  cultural2.  Chamou-nos

particularmente a atenção a breve ilustração da teoria com o caso de Sócrates. 

Vaz reconhece Sócrates como protagonista de um conflito ético tão intenso que o levou

a ser julgado e condenado. Com efeito, a condenação de Sócrates ocorreu em 399 a.C., época

de grande tensão na história de Atenas,  pois no período de 431-404 a.C. Atenas e Esparta

estiveram envolvidas em uma disputa pela hegemonia e supremacia na Grécia. A guerra do

Peloponeso, como ficou conhecida, terminou com a queda de Atenas e com a dissolução de

seu sistema de governo, a democracia. A autoridade fora transferida ao governo dos Trinta

Tiranos que governaram com moderação no início, mas depois com arbitrariedade, violência e

terror. Um movimento de resistência conseguiu depor este governo e Esparta permitiu então o

retorno da democracia em Atenas. Era o início da restauração da pólis, tempo de reconstrução,

mas  também  tempo  de  questionamento  dos  valores,  normas  e  costumes.  Junte-se  a  este

período de profundas mudanças sociais e políticas, uma intensa atividade intelectual -Sócrates,
1 Seguimos  as  normas  de  transliteração  de  palavras  do  grego  antigo  para  o  alfabeto  latino  proposta  pela

Sociedade Brasileira de Estudos Clássicos. Optamos por não sinalizar as vogais longas e preservar os acentos
em sua posição original. Conferir anexos. 

2  VAZ, 2000. p.11-35.
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os comediógrafos,  os  tragediógrafos  e os  sofistas  em sua diversidade, refletiam e falavam

sobre as questões de seu tempo- e teremos um retrato da Atenas do fim do século V. Porém,

neste cenário de conflito externo e interno, neste cenário de ebulição intelectual e artística, foi

Sócrates que protagonizou um conflito particular na pólis, um conflito que culminou em sua

condenação à morte e que passou à história, principalmente por meio dos escritos de Platão,

como um “mito fundador da filosofia”, nas palavras de Brisson3. 

Contudo, a teoria de Vaz nos falava de um sujeito e de um evento históricos e não

míticos.  Assim,  em  primeira  instância,  tentamos  nos  desvencilhar  da  fascinante  imagem

eternizada por Platão e nos perguntamos:  que atitudes e idéias do Sócrates histórico foram

recebidas como transgressão a ponto de gerar um conflito ético particular e tão radical? Não

procurávamos simplesmente a resposta que nos apresenta a  graphé,  isto é, a queixa-crime

escrita pelos acusadores e cujo provável conteúdo -impiedade e corrupção dos jovens- chegou

até nós pelos escritos de Platão, Xenofonte e Diógenes Laércio. Nem tampouco procurávamos

apenas  as  razões  políticas  subjacentes  às  acusações  formais,  que  aludem  às  relações  de

Sócrates com personagens como Alcibíades, Critias e Cármides, notoriamente figuras anti-

democráticas.  Em ambos  os  casos,  inumeráveis  estudos  já  tentavam esgotar  estas  causas.

Enfim, não investigávamos apenas os prováveis delitos de Sócrates, mas a transgressão ética

que seria o fulcro deste conflito, assim como teorizado por Vaz. 

É importante ressaltar que, na teoria de Vaz, este conceito de transgressão não indica

uma  conotação  negativa  de  agir  contra  a  lei,  mas  sim  uma  conotação  positiva  de  um

“transbordamento  de  uma  plenitude  de  liberdade  que  os  limites  do  éthos  socialmente

estabelecido não podem conter”4. Segundo Vaz, a transgressão que caracteriza o conflito ético

apresenta dois momentos: um  primeiro momento, negativo, no qual  se sacrifica os limites

traçados e a segurança proporcionada pelo éthos; e um segundo momento, positivo, no qual se

alarga,  supera  ou  transcende  tais  limites,  anunciando  a  emergência  de  um  novo  éthos

desenhado com um novo mundo de valores5. Assim, através desta relação dialética o indivíduo

empírico  nega  a  universalidade  abstrata  do  éthos  como normas  e  costumes  e  encontra  a

possibilidade de se realizar como indivíduo ético na universalidade concreta do  éthos como

hábito ou virtude, isto é, como práxis de um indivíduo ético, livre e responsável para traçar um

caminho entre o “não-ser da recusa” ao  éthos e o “ser do consentimento” ao  agathón.  De

acordo com a teoria de Vaz, portanto, teria sido em busca de uma excelência, de um agir ético

3   BRISSON, 2005. p.65.
4  VAZ, 2000, p.34.
5  VAZ, 2000, p.33.
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superior, que Sócrates teria transgredido o éthos. 

Contudo, se Vaz aponta Sócrates como um dos exemplos6 de uma personalidade que

teria  entrado  em um conflito  ético  radical,  ele  não analisa  cada um destes  momentos  em

relação a este conflito em particular. Neste caso, faltam respostas e sobram perguntas. Assim, à

luz  desta  teoria,  passamos  a  nos  perguntar:  em que  consistiria,  no  caso  de  Sócrates,  do

Sócrates histórico, o momento negativo do conflito ético, isto é, quais foram os limites do

éthos  grego  sacrificados  por  ele?  Em outras  palavras:  quais  valores,  costumes  e  normas,

Sócrates questionou e transgrediu a ponto de ser, por isso, levado ao tribunal e condenado à

morte? Ainda, qual seria o momento positivo deste conflito, isto é, que novos limites para o

éthos grego Sócrates apresentou? Que novos valores anunciou? É evidente que esta é apenas

uma distinção didática, pois na prática não são momentos sucessivos, mas concomitantes; de

modo que, ao mesmo tempo que Sócrates teria questionado os discursos e atos, e transgredido

os valores, normas e costumes de seus contemporâneos, teria, também, efetuado novos atos e

discursos  e,  consequentemente,  anunciado novos  valores.  Portanto,  não  nos  importava

compreender os momentos em separado,  mas compreender o conflito em suas causas,  sua

dinâmica e suas consequências. Também não tínhamos a intenção de desenvolver a teoria de

Vaz, esta nos serviu como fonte de inspiração, motor para nossos questionamentos. Assim, a

enorme contribuição de Vaz como motor propulsor de nosso trabalho terminava neste ponto.

A esta altura de nossa investigação, tornava-se necessário que partíssemos em busca de

novas fontes. No entanto, a necessidade de escolher uma fonte apropriada para nosso objeto de

estudo nos  colocou  frente a  um primeiro problema de natureza metodológica:  a  chamada

questão socrática. O problema reside no fato de que, além de Sócrates nada ter escrito, os

testemunhos sobre ele serem profundamente discordantes:  Aristófanes,  Xenofonte e Platão

revelam cada um, a seu tempo, diferentes retratos de Sócrates. Xenofonte e Platão, por sua

vez,  apresentam  também  diferentes  interpretações  acerca  do  julgamento.  A quais  fontes

recorrer em busca de respostas que desvelassem o caráter ético deste conflito? Escolhemos

uma fonte platônica: a Apologia de Sócrates. A razão de escolhermos esta obra é evidente: ela

tem como cenário o julgamento e como conteúdo dramático justamente a representação deste

conflito. Além disto, esta obra, denominada socrática de sentido estrito, ou pré-acadêmica, foi

provavelmente7 escrita logo após a morte de Sócrates e relata a interpretação de Platão, que

6 Nas palavras de VAZ: “Somente uma personalidade ética excepcional é capaz de viver o conflito ético nas suas
implicações mais radicais e tornar-se anunciadora de novos paradigmas éticos, como foi o caso na vida e no
ensinamento de Buda, de Sócrates e de Jesus.” VAZ, 2000, p.31.

7 A questão da classificação cronológica das obras no Corpus Platonicum é ainda uma questão controversa, mas
a classificação da Apologia é a que, atualmente, causa menos polêmica. A obra é geralmente inserida no que
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não só conviveu com Sócrates e, provavelmente, testemunhou seu julgamento8, mas também,

e nisto concordamos com Jaeger, parece ser, como ateniense e como político que era, o que

melhor compreendeu o conflito que se formou e a tragédia que se aproximava, deixando-se

afetar e modelar por ela9.

Contudo, como neste estudo nos propúnhamos, inicialmente, a analisar o conflito ético

como um fato histórico, restava-nos ainda um questionamento pertinente à questão socrática: a

fonte  escolhida  seria  fiel  à  historicidade  do  acontecimento  que  narra?  O  processo  de

julgamento  e  o  veredicto,  as  personagens,  os  discursos  de  defesa  e  de  acusação  seriam

condizentes com o fato histórico? Enfim, o Sócrates que Platão apresenta nesta obra seria o

Sócrates  histórico,  o mesmo que protagonizou o conflito?  Compreendemos que esta  obra,

assim  como  as  demais  concernentes  ao  conjunto  dos  lógoi  sokratikoí10, não  pode  ser

considerada como obra de caráter  estritamente histórico.  Porém, como sugere Magalhães-

Vilhena  em  seu  extenso  estudo  sobre  o  problema  das  fontes  socráticas,  compreendemos

também que, se, por um lado, o cunho moral dos lógoi sokratikói distanciaria estes escritos de

um caráter estritamente histórico; por outro lado, como imitação destes conteúdos humanos,

sejam  individuais,  sejam  sociais,  os  lógoi  se  inspirariam em  fatos  reais,  sendo  por  isso,

também adequados ao estudo do Sócrates histórico11. 

Reconhecer  a  pertinência  da  fonte,  no  entanto,  apenas  nos  conduziu  a  novo

questionamento: como distinguir o Sócrates histórico do Sócrates da ficção platônica? Esta

distinção reserva graves  problemas,  questões  abertas,  lacunas ainda não preenchidas  pelos

estudiosos da questão socrática. Apesar de séculos de estudos há ainda poucas certezas12 e

seria  o  primeiro  grupo  das  obras  escritas,  obviamente  após  399  e,  estima-se,  antes  de  385.  Cf.:  KAHN,
1992,p.35-38. JAEGER, 2003, p.498. No entanto, não deixa de ser interessante observar uma série de estudos
do  início  do século  XX,  apresentados  por  Magalhães-Vilhena,  que  colocam em dúvida  a  classificação da
Apologia no primeiro grupo das obras platônicas. Como os estudos de Croisset, Raeder e Ritter que sustentam
que é duvidoso que a Apologia seja uma obra do início da carreira de Platão, mas que é provável que seja um
trabalho que marca uma etapa avançada no conjunto da obra platônica. Ou como o estudo de Diés que propõe
que a Apologia seja o prefácio lógico de todos os diálogos. Cf.: CROISSET, Albert. Histoire de la Littárature
grecque. T.IV, Paris,1910; RAEDER, Hans. Platons philos. Entwicklung. Lepzig, 1905; RITTER, Constantin,
Platon.  Sein  Leben,  seine  Schriften,  seine  Lehre.  2  vols.  München,  1910,  e  DIÈS,  A.  Platon.  Oeuvres
complètes. Paris, 1930, apud MAGALHÃES-VILHENA, 1984,p.344.

8 Conforme  o  testemunho  do  próprio  Platão  na  Apologia  (34a,38b);  portanto,  este  é  um  dado  passível  de
questionamento.

9 Segundo JAEGER, a vontade de Platão de transformar o Estado, “modelou-se sobre a experiência viva do
trágico conflito com o Estado vigente, no qual Sócrates se viu envolvido precisamente por sua causa de missão
educadora, chamada a renovar o mundo.” JAEGER, 2003. p.575,6.

10 Segundo Aristóteles, as composições socráticas, ou lógoi sokratikoí seriam uma prosa dialogada, com intenção
imitativa, com fim de sublinhar o sentido moral das ações, paixões e costumes dos homens. Como gênero
particular  teria  ambiente,  personagens  e  temas  próprios,  além  de  seguir  princípios,  regras  e  convenções
artísticas específicas. Cf. ARISTÓTELES, Poética,1, 1447a - 1447 b. 

11 MAGALHÃES-VILHENA,  1984, p.374.
12 Assume-se como certeza apenas que Sócrates tomou parte em três batalhas, participou de certos atos públicos

em Atenas, despertou admiração e ódio em muitos, dos quais tem-se conhecimento de muitos nomes, e foi de
12



muitas  dúvidas13 acerca  do  julgamento  e  da  condenação  de  Sócrates.  Assim,  devido  à

complexidade da questão e à necessidade de definir o escopo da pesquisa e delimitar o objeto

de  estudo,  abandonamos  a  pretensão  de  resolver  o  problema  do  Sócrates  histórico  e

escolhemos analisar o Sócrates de Platão, ou, mais especificamente: a interpretação que Platão

nos oferece acerca das razões subjacentes ao conflito ético protagonizado por Sócrates. Nesta

nova perspectiva, passamos, então, a nos perguntar: como Platão compreendeu as acusações

que pesavam sobre o mestre? Qual é a defesa que Platão formula como discurso de Sócrates?

Quais são as acusações que ele formula  através  de Sócrates? Quais são os fatos que Platão

aponta como causas deste conflito? Quais são as transgressões de seu Sócrates? Quais foram

as consequências que ele vislumbrou para a cidade e para a filosofia a partir de tal episódio?

Para responder a estas perguntas, restringimo-nos à Apologia,  buscando nesta obra as

respostas que satisfizessem nossos questionamentos. O que significa que optamos por não nos

estender  no  estudo  referente  a  uma  possível  distinção  entre  o  Sócrates  da  Apologia e  o

Sócrates dos outros diálogos platônicos,  um empreendimento obviamente hercúleo, dada a

proficiência de Platão em criar inúmeros retratos de Sócrates no conjunto de sua obra. No

entanto, não nos isentamos de buscar algumas pistas para esta distinção na obra escolhida,

sem, no entanto, colocar nosso foco principal nesta questão. Esforçamo-nos em procurar pistas

que nos permitissem lidar com o problema que Huisman, em uma feliz expressão, chama de

problema  da  identidade  fusional  socrático-platônica14.  Problema  que  podemos  resumir  na

seguinte pergunta: nos diálogos platônicos, quem é Sócrates e quem é Platão? Na Apologia,

certamente,  o  próprio  Sócrates,  Meleto,  Ânito,  Lícon,  cada  sofista  citado,  cada  ouvinte

ruidoso, até mesmo Aristófanes e Homero, livremente citados e revisitados, são espelhos de

Platão, de sua compreensão e recriação do episódio que tão profundamente o marcou. Ainda

assim, se nos era impossível chegar a uma clara distinção, conseguimos ao menos questionar a

origem  de  determinadas  posições  filosóficas  e  políticas,  isto  é,  se  seriam  de  autoria  de

Sócrates  ou  de  Platão.  Mas,  insistimos:  nosso foco  era  o  Sócrates  da  Apologia  platônica.

Importava-nos saber  quem era este protagonista  no jogo de defesa e  acusação que Platão

encena nesta obra.  Assim,  reformulamos nossa principal  questão:  que  atitudes e  idéias  do

Sócrates  da  Apologia  teriam sido percebidas como  transgressão e por  que teriam causado

fato julgado e condenado em 399 a.C.. MAGALHÃES-VILHENA,  1984, p.28-46.
13 Embora seja  admitido como fato  histórico indubitável  o processo de julgamento e  a  condenação,  é  ainda

obscuro, de uma perspectiva histórica, quais os motivos reais da acusação, qual o significado exato da graphé,
i.é., o texto acusatório, se Sócrates realmente apresentou alguma defesa e, se de fato apresentou, qual seria o
conteúdo exato  de seu discurso.  Não se tem certeza sequer  sobre o número de votos que  o  condenaram.
MAGALHÃES-VILHENA, 1984, p.28-46.

14  HUISMAN, 2006, p.38.
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tamanho impacto em seus contemporâneos, suscitando um conflito tão particular e radical? 

Para tentarmos responder a esta questão, compreendemos a necessidade de empreender

um estudo de duplo caráter: histórico e analítico. A pesquisa histórica se impunha, pois ainda

que  nos  restringíssemos  a  examinar  apenas  o  Sócrates  da  ficção  platônica,  este  seria,

indubitavelmente, ao menos em certa medida, inspirado no Sócrates histórico, um homem que

realmente viveu, foi julgado e condenado. Porém, mesmo esta pesquisa historiográfica não

visava  mais  que  a  compreensão  do  processo  e  dos  elementos  da  construção  literária  do

personagem.  Assim,  nossas  questões  tentavam  interrelacionar  história  e  obra  literária.

Perguntávamo-nos: quais as motivações histórico-políticas que fomentaram e sustentaram a

ficção platônica? Quais destas motivações são explicitadas na obra? Quais são omitidas ou

apenas sugeridas? Por quê? Entretanto, porque nosso foco estava na obra e na personagem,

impunha-se  também o  estudo  analítico.  Para  interrelacionar  história  e  ficção  e  responder

nossos questionamentos, precisávamos, primeiramente, “ouvir” o que Platão tinha a nos dizer

em defesa de seu Sócrates. 

Entramos, então, no dikastérion platônico e ouvimos uma apología que se constrói em

três  tempos;  três  tempos que  nos apresentam três  discursos;  três  discursos  que têm como

porta-voz, fundamentalmente, duas pessoas,  egó  e  humeîs;  duas pessoas que se desdobram

ainda em outras: o eu de Sócrates, que é também o eu de Platão, e o vós que se refere a todos

os então presentes,  mas que se endereça também a  nós,  os leitores. Ali, ouvimos ainda as

lacônicas respostas de um acusador acuado, as vozes de uma multidão de ouvintes indignados

e, também, ecos de vozes passadas, como a de Aristófanes e de Homero. Tentamos reproduzir

todas estas falas e a necessidade de fazer eloquente estas muitas vozes nos conduziu a uma

outra necessidade: a de empreender a nossa própria tradução do texto grego. Em seguida, para

compreendermos  estas  “vozes”  do texto,  estabelecemos  o confronto entre  a  nossa  própria

tradução e aquelas de quatro estudiosos da língua e da filosofia grega: Trindade15, Brisson16,

Fowler17 e Pievatolo18. Optamos por cotejar traduções em diferentes línguas para elucidar e

enriquecer  nossa  análise  de  alguns  termos-chave  fundamentais  para  a  compreensão  deste

Sócrates e do conflito que protagonizou. Valiosas contribuições para nossos ouvidos ainda

15 PLATÃO. Êutifron, Apologia de Sócrates, Críton. Tradução, introdução e notas de José Trindade dos Santos.
4a edição. Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1993.

16 PLATON. Apologie de Socrate, Criton. Introductions, traduction e notes de Luc Brisson. 3E edition. Paris: GF
Flammarion, 2005.

17 PLATO. Euthyphro, Apology, Crito, Phaedo, Phaedrus. Loeb Classical Library. Vol. 36. Translation by Harold
North Fowler. London: Harvard University Press, 2005.

18 PLATONE.  L'Apologia  do  Socrate.  Nuova  traduzione  di  Maria  Chiara  Pievatolo.  Disponível  em:
http://www.swif.uniba.it/lei/personali/pievatolo/platone/apologia1.htm. Acesso em julho, 2008.
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pouco  treinados.  Mas  não  bastava  ouvir.  Se  o  texto  falou,  e  falou  socraticamente,  era

necessário  responder,  dialogar,  emprestar-lhe também nossa própria  voz.  E o resultado  da

inserção de mais esta voz, voz de defesa e de acusação, é o nosso comentário. Mais do que

uma resposta, este é a reprodução de uma longa diatribé com este Sócrates platônico.

Neste  passatempo,  muitos  foram  os  temas  abordados,  mas  todos  desembocavam,

paulatinamente, em um único e comum horizonte. Não estabelecemos este horizonte a priori,

ele se descortinou ao longo de nossa tradução e foi se impondo como caminho para nossa

interpretação do texto. E, exatamente por isso, também o revelamos à medida mesmo que o

Sócrates de Platão o desvelava, respeitando a economia da obra, acolhendo cada argumento

em seu tempo e espaço próprios. Nosso comentário respeita a ordem das cenas, das entradas

de cada personagem, de suas deixas, suas suspensões, suas partidas. Não saímos da aporía à

força,  mas  gentilmente  abrindo  espaço  onde  víamos  uma  fresta.  De  fresta  em  fresta

adentramos no  modus operandis  de Platão e no  modus vivendi  de seu Sócrates. Platão nos

apresentava as ocupações, a concepção de filosofia, os valores, as crenças e os costumes de

seu personagem. 

Ouvindo  a  auto-avaliação  de  toda  uma  vida,  sua  justificativa  por  ter  chegado  ao

tribunal, suas propostas de pena, sua acolhida da morte, deparamo-nos com um Sócrates que,

ao tentar, desesperada e ineficazmente, desvencilhar-se da imagem diaboliké  do Sócrates da

comédia  aristofânica,  aproximava-se  mais  e  mais  da  imagem  de  um  Sócrates  heróico,

personagem de uma quiçá tragédia platônica. Uma tragédia na qual o protagonista trava um

combate,  um  agón  pessoal,  a  cada  dia,  com cada um, em cada  élenkhos,  até a  morte. O

cidadão ateniense, tão orgulhoso de sua origem, é um philópolis às avessas: ama e preza seus

conterrâneos, mas os interroga, examina, refuta e repreende. Seus  discursos, ações, valores,

normas  e  costumes  entram  em  choque  com o  de  seus  concidadãos.  E  em  cada  choque,

encontramos  um foco  de  conflito,  tais  como:  entre  a  verdadeira  retórica  e  a  retórica  das

aparências;  entre  a  formação  e  a  corrupção  dos  jovens;  entre  a  verdadeira  sabedoria  e  a

sabedoria aparente; entre o comissionamento divino como verdadeira piedade e uma apenas

aparente impiedade; entre o cuidado da alma, da verdade e da sensatez e o cuidado do corpo e

dos bens exteriores; entre uma vida pública perigosa e inútil e uma vida privada desvalorizada

em seu tempo, mas verdadeiramente útil à  pólis; entre a verdadeira felicidade e a felicidade

aparente, e, enfim, entre o viver e o morrer. De par em par, percebíamos que Platão carregava

na tinta e pintava o discurso, a conduta e os valores do mestre como verdadeiros e justos e o

de seus  interlocutores,  acusadores  e  juízes  que o condenaram, como  aparentes  e  injustos.
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Assim,  guiados  pela  leitura  atenta  da  Apologia,  chegamos  a  um  certo  entendimento:

compreendemos,  a  partir  da  recriação  platônica  deste  conflito,  que  o  julgamento  e  a

condenação de Sócrates se apresentavam a nós como o ápice de um conflito ético fomentado,

já  antes  deste  processo,  pelo  juízo  e  pela  argumentação  socrática  que  explicitavam  as

diferenças entre ser e parecer no âmbito dos discursos, ações, valores, normas e costumes de

seus contemporâneos. 

No entanto, como entendimento nunca é fim, mas sempre recomeço, ao nos

defrontarmos  com os  contemporâneos  de  Sócrates,  automaticamente  esbarramos  em outra

questão: quem eram estes contemporâneos com quem Sócrates entrava em conflito? Pois, se o

conflito não se dá entre discursos, ou entre atos, nem entre valores, normas ou costumes, mas

sim entre os sujeitos destes atos e discursos, portadores destes valores, normas e costumes; se

não  se  entra em conflito  com sujeitos  extemporâneos,  mas com sujeitos  contemporâneos,

então, quem são estes aos quais o Sócrates de Platão se dirige, antes e durante o julgamento, e

com os quais se encontra em conflito? Se, na interpretação platônica deste agón, Sócrates é o

protagonista, quem são os demais agonistas; e ainda, quem são seus principais antagonistas?

Embora Platão revele, ao longo de toda a  Apologia,  um Sócrates em conflito, em oposição

tanto  em  relação  àqueles  que  examinara,  antes  do  julgamento,  quanto  em  relação  aos

acusadores e aos juízes que o condenaram, percebemos que, com maestria,  faz também um

jogo  de  ocultamento  e  desvelamento  em  torno  dos  agonistas  deste  conflito.  O Sócrates

platônico  entra  em  conflito  com  sombras:  acusadores  desconhecidos  ou  que  não  estão

presentes; políticos, poetas e artesãos enfurecidos mas sem nome. Mas, principalmente, este

Sócrates combate contra si mesmo, debate-se com as muitas imagens que dele se fizeram,

confronta-se com suas próprias sombras.

Percebemos,  ao longo de toda a  Apologia,  que Platão revela quem é Sócrates  não

apenas no que ele próprio diz ser, mas também no que ele nega ser, apesar de parecer. Assim,

o Sócrates da  Apologia  seria o Sócrates em constante  agón,  em conflito, em oposição, não

apenas em relação ao ser e ao parecer  de seus contemporâneos, mas também em relação ao

seu próprio  ser  e  parecer. E, somente à medida que tentávamos distinguir o  ser  do Sócrates

platônico de seus diversos  pareceres,  tornou-se possível  compreender em quê o juízo e a

argumentação  socrática  diferiu  e  se  chocou  com  os  juízos  e  argumentações  de  seus

contemporâneos,  e,  consequentemente,  alcançar  um  entendimento  maior  acerca  da

interpretação platônica deste conflito. 

Nesta perspectiva, com o intuito de separar para distinguir o  ser  de Sócrates de seus
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diversos pareceres, deparamo-nos com uma imagem particularmente importante neste agón: a

imagem do Sócrates sofista. Platão remonta constantemente à comparações entre Sócrates e os

sofistas e remete a eles algumas acusações que eram imputadas a Sócrates. Revela nomes de

alguns sofistas, indica suas cidades de origem e alguns de seus costumes. O próprio conteúdo

da defesa, não se pode deixar de notar, é uma resposta antitética aos ensinamentos dos sofistas,

o que revelaria mais uma operação neste jogo de ocultamento e desvelamento operado por

Platão nesta obra. Ora, se os sofistas são os grandes antagonistas de Sócrates em muitos dos

diálogos platônicos, por que não o seriam também na Apologia? Perguntávamo-nos ainda: não

seria  este  par  de  antagonistas,  Sócrates  e  os  sofistas,  mais  um foco  do  conflito  que nos

remeteria àquela oposição que tem como horizonte a distinção entre ser e parecer? 

Apontamos em nosso comentário as muitas pistas que corroboram esta hipótese e nos

ocupamos em desvelá-las. No entanto, aprofundá-las implicaria em tratar toda uma série de

problemas demasiado abrangentes  para  serem minuciosamente  abordados  neste  estudo.  Se

quiséssemos  aprofundar  a  discussão  sobre  este  par  de  opostos,  Sócrates  versus  sofistas,

teríamos que responder a uma outra série de questões. A começar por saber se esta oposição

estaria fundamentada em fatos históricos. Quem seriam estes sofistas: os sofistas históricos, ou

também eles, apenas tipos platônicos? Se forem tipos platônicos, em que medida e com quais

características foram fabricados ou recriados? Se forem tipos históricos, em que medida os

sofistas  nomeados  teriam  particular  importância  no  que  se  refere  aos  temas  tratados  no

discurso de defesa? Se são, porém, como nos parece mais provável, uma mistura de história e

ficção,  assim  como o  é  a  figura  de  Sócrates  nesta  obra;  então,  como separar  os  sofistas

históricos dos sofistas de Platão? Questões que nos pareceram por demais abrangentes para

serem tratadas em minúcias. Aqui, a cena é de Sócrates. Ele é o protagonista da Apologia e,

também, de nosso comentário. Portanto, abordamos, mas não nos estendemos na problemática

dos sofistas. Importava-nos mais compreender como a dinâmica de desvelamento das diversas

imagens de Sócrates, em particular do Sócrates sofista, servia ao fim de criar o tipo platônico

do Sócrates  protagonista  deste  agón.  Nesta  perspectiva,  esta  oposição  foi  tratada  por  nós

apenas como mais um foco do conflito, dentre outros, que vislumbramos sob aquele mesmo

horizonte da distinção entre ser e parecer.

Enfim, este foi o caminho que trilhamos e o horizonte que vislumbramos: a distinção

entre  ser  e  parecer.  Tema caro  a Platão,  mas,  parece-nos,  um tanto desconsiderado  pelos

platonistas  nesta  obra  em questão.  Infelizmente,  não  nos  foi  possível  contar  com estudos

específicos sobre o problema da distinção entre ser e parecer nesta obra. Talvez porque aqui,
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na Apologia, tenham pensado que ele se encontrava ainda em estado embrionário, limitado ao

plano ético-político, se é que se pode fazer alguma distinção entre estes níveis quando se fala

do pensamento de Platão. Mas, por que, então, insistir neste horizonte? Porque, reiteramos, ele

se impunha a cada passagem do texto, encontrava-se subjacente a cada novo par de opostos

por nós examinados.

A obra coloca em cena um discurso de defesa, mas este é um discurso filosófico; se

tem algo de histórico, então, indubitavelmente, Sócrates filosofou no tribunal.  O discurso do

Sócrates  da  Apologia  platônica  é  fundamentalmente  diferente  do  discurso  do  Sócrates  da

Apologia  de Xenofonte.  Este,  provavelmente baseado na  Apologia  platônica19,  é quase um

relato;  aquele, uma palestra,  na primeira pessoa,  sobre a distinção entre  ser  e  parecer  nos

diversos âmbitos do pensar, saber, crer, agir e falar. 

A apología que “ouvimos” é um discurso no qual o verbo ser “é usado de um modo

filosoficamente  carregado  de  valor  veritativo”,  para  usar  uma  expressão  de  Kahn20.

Encontramos em muitas passagens o que Kahn denomina  “construção veritativa propriamente

dita”,  isto  é,  “uma comparação  explícita  entre  uma oração  com  ei]nai e  uma  oração  que

contenha um verbo de dizer ou pensar”21 -como fhmi/  ou oi]omai, por exemplo- para trazer à

luz um contraste entre o que de fato é e o que apenas se diz ou se julga ser. Construções estas

que, usualmente, vêm acompanhadas de expressões que reforçam a pretensão de verdade, tais

como: tw}| o1nti, tau~t 0e1sti, w(v a0lhqw~v, o1ntwv e o# tugxa/nei o1n.  Temos bons exemplos

destas construções em 17d4, 20d8, 21c3, 23a5, 23d6, 24a5, 28a6, 28d5, 29a2, 29b9, 30c9,

30d3, 31a7, 32a1, 33b8, 33c7, 41b5 e 41c7, dentre outros.  Encontramos ainda em muitas

outras  passagens o que  Kahn denomina “uso copulativo  do verbo  eînai  com uma nuance

veritativa”, isto é, “um contraste entre ser assim e parecer assim, entre ser realmente tal-e-tal e

ser apenas chamado tal-e-tal ou apenas crido tal-e-tal”22, que aparece por meio do contraste,

explícito ou implícito, entre o verbo  ei]nai  e os verbos  doke~in ou  fai~nesqai. Temos alguns

exemplos desta nuance veritativa em 17b3, 19e1, 21c6, 21c9, 21d5, 21d7, 22a3, 22c5, 23b6,

23c6, 28a4, 29a4, 29a7, 29b3, 29b5, 33c3, 34e3, 35b10, 35c4, 36d9, 36e1, 40e3, 41b7, 41e4 e

41e9, dentre outros. Com efeito, em ambos os casos os exemplos são abundantes, mas em

19 Segundo Magalhães-Vilhena, "Pode-se sem hesitar crer que o que Xenofonte relata em diferentes ocasiões não
é mais do que a adaptação do que está escrito nos diálogos platônicos." MAGALHÃES-VILHENA, 1984,
p.237.

20 Esta  expressão  e  as  definições  subsequentes  são  exploradas por  Kahn  em outras  obras  de  Platão,  não na
Apologia.  Obviamente, no entanto, as passagens que o estudioso apresenta servem apenas para ilustrar sua
teoria e não para limitá-la. Nesta perspectiva, servem perfeitamente à Apologia ou à qualquer outra obra em que
se possa verificar estes usos do verbo ser. KAHN, s/d. p.108.

21 KAHN,  s/d, p.108.
22 KAHN,  s/d, p.108.

18



nosso  comentário  apontamos  apenas  as  passagens  mais  relevantes  para  explicitar  a  nossa

hipótese de leitura para a  Apologia.  E, além desta abundância de exemplos, observamos  em

muitos outros momentos, que o contexto e o conteúdo do discurso traziam à luz ou a pretensão

à verdade ou a distinção entre ser e parecer. Percebemos também que esta distinção se desvela

ao longo dos discursos em um crescente de sentido e tensão: parte da retórica,  passa pela

sabedoria, chega ao ápice na excelência que advém do cuidado da alma e culmina na reflexão

sobre a felicidade e sobre o destino da alma após a morte. Paralelamente percebíamos também

a tentativa platônica de distinção entre o ser e o parecer de Sócrates e dos sofistas que culmina

na  defesa  da  vida  examinada  -entenda-se  com  isso:  filosofia  socrática-  como  verdadeira

filosofia, em nome da qual aquele que é verdadeiramente  philósophos  deve viver e morrer.

Não nos cabe, neste momento, citar pormenorizadamente nenhuma destas passagens, pois elas

serão abordadas ao longo de nosso comentário. 

Importa-nos aqui justificar a adoção de nosso horizonte hermenêutico.  Importa-nos,

também, expor que este não foi, reiteramos, um horizonte estabelecido a priori, e que ele se

impôs a nós como decorrência e evidência de nosso trabalho de tradução. Enfim, importa-nos

deixar  claro  que  foi  estritamente  por  meio  de  nosso  estudo  filológico  da  Apologia  que

assumimos  como  horizonte  hermenêutico  a  distinção  entre  ser  e  parecer.  Para

compreendermos o conflito ético protagonizado por Sócrates e encenado por Platão, tornou-se

imperativo  fazer  interagir  história,  filologia  e  filosofia.  A filologia  não  entrou  em  nossa

pesquisa  como  fim  em  si  mesma,  mas  como  instrumento,  como  ferramenta  para  um

entendimento mais profundo de nosso objeto de estudo. Em nossa pesquisa a filologia serve à

filosofia  e  não o contrário.  Não nos propúnhamos uma investigação filológica -cientes  de

nossas limitações neste campo- propúnhamo-nos uma análise crítica de nosso objeto de estudo

para que, assim, pudéssemos empreender uma reflexão filosófica relevante. Foi esta pretensão

que nos constrangeu a ler o texto grego; foi o próprio texto que nos abriu este novo horizonte,

horizonte que, nesta obra, por uma longa tradição histórico-crítica, somos levados a ignorar

previamente. Mas este horizonte se descortinou à medida que avançávamos em nossa leitura,

tradução e comentário, de modo que não nos seria possível ignorá-lo. 

Infelizmente também não nos seria possível nos aventurarmos a investigar as possíveis

relações entre este problema nesta obra e o desenvolvimento do mesmo nas demais obras do

corpus  platonicum.  Este  estudo  seria  extremamente  interessante,  mas  iria  muito  além de

nossos propósitos nesta dissertação. No entanto, se a nossa contribuição se restringiu à trazer à

luz o problema da distinção entre ser e parecer na Apologia e o seu caráter fundamental nesta
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obra; se nos isentamos de abordar a evolução deste problema no conjunto do pensamento e da

obra  de  Platão,  não  nos  isentamos,  porém,  de  nos  questionar  sobre  este  continuum.  Ora,

deparamo-nos aqui com a raiz filosófica de um problema caro a Platão. Como, então, não nos

questionar se sua abordagem na Apologia seria apenas a reprodução de um problema, de fato,

tratado  por  Sócrates,  no  tribunal  ou  nos  seus  exames; ou  seria,  desde  esta  obra  já  uma

preocupação estritamente platônica que desembocaria na posterior distinção entre realidade e

aparência  no  âmbito  de  sua  teoria  do  conhecimento  das  Formas?  Obviamente,  como  já

deixamos  claro,  responder  a  tal  questão,  talvez  a  mais  intrincada  de  todas  as  que  nos

assaltaram, foge completamente do escopo do nosso estudo; portanto, nem sequer abordamos

este problema ao longo do nosso comentário.  No entanto,  sentimo-nos,  aqui,  no dever de

apresentar o problema e a posição de um estudioso que nos guiou em nossa reflexão. 

Em nossa trajetória, que partiu do Sócrates histórico e chegou ao Sócrates da Apologia

de  Platão,  fomos  convencidos  pela  proposta  metodológica  de  Kahn.  Kahn  é  contrário  à

tendência  de se considerar  que,  nos  diálogos ditos  socráticos,  a  motivação  de  Platão seja

primeiramente histórica, isto é, de preservar e defender a memória de Sócrates por meio de

uma representação  o mais fiel  possível  de seus  pensamentos  e  diálogos.  Ele defende que

devemos compreender estas obras não como diálogos de conteúdo essencialmente socráticos,

mas, em suas palavras, como “o trabalho de um filósofo em seus fortes, que está organizando

sua própria escola na Academia, e está escrevendo para preparar as mentes de sua audiência

-tanto dentro, quanto fora da escola- para a recepção de sua filosofia amadurecida”23.  Nesta

perspectiva, Kahn sugere o método  proléptico  como proposta metodológica para leitura dos

primeiros diálogos. Isto é, um método antecipador,  que interpreta os primeiros diálogos não

apenas  olhando  para  trás,  em busca  dos  fundamentos  da  filosofia  socrática  nos  diálogos

platônicos  pré-acadêmicos,  mas, também,  olhando  para  frente,  em  busca  das  teorias

propriamente platônicas já nestes primeiros diálogos, apontando já nestas obras o que seriam

as raízes do que será concebido nos diálogos de maturidade como a doutrina das Formas, a

psicologia moral e a teoria da educação da República. 

Kahn  não  nega,  nem  tampouco  nós  negamos,  uma  ética  socrática,  sobretudo  na

Apologia; o que ele nega, e neste ponto concordamos com ele, é que os desenvolvimentos

teóricos  de Platão devam ser considerados primeiramente como tentativas de reproduzir  o

pensamento do Sócrates histórico. Assim, foi nesta perspectiva que analisamos a Apologia: por

um lado, acreditando na historicidade da figura de Sócrates e da transmissão de Platão de

23 KAHN, 1992, p.39.
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alguns fundamentos da filosofia socrática; por outro lado, duvidando da historicidade do relato

e vislumbrando o desabrochar dos fundamentos da filosofia platônica. Por meio desta leitura

proléptica descobrimos  o  que  consideramos  ser  não  apenas  os  fundamentos  da  filosofia

socrática,  mas também a gênese de alguns dos principais aspectos fundadores da filosofia

platônica,  demostrando  a  importância  desta  obra  no  corpus  platonicum  e  na  história  da

filosofia, como mostraremos ao longo de nosso comentário e em nossa conclusão.

Em suma, ao adotarmos a distinção entre ser e parecer como horizonte hermenêutico

para a Apologia, arriscamos uma hipótese de leitura, é fato. Mas, como bem coloca Huisman,

ela “valerá, como toda hipótese, pelo que ela permita ganhar em termos de esclarecimento e de

discernimento”24.  Esta  é  a  nossa  contribuição  por  meio  de  nossa  tradução  e  comentário.

Pequena contribuição, a se ver  pelas isenções e  limitações que nós mesmos apresentamos

nesta introdução. Com efeito, abrimos muitas portas, fechamos tantas outras; mas, a exemplo

deste Sócrates, a ninguém que queira nos ouvir e conosco dialogar, expulsaremos do recinto.

Acreditamos que a todos que lêem a Apologia é oferecida uma cadeira no júri e que a clepsidra

sempre recomeça a entornar sua água do tempo a cada nova leitura. Ao final da audiência,

cabe a cada um depositar seu voto na urna que sua consciência escolher. Tínhamos que julgar,

e julgamos. Agora, humildemente, cedemos nosso lugar.

24 HUISMAN, 2006, p.121.
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PRIMEIRO DISCURSO

1     EXÓRDIO

No  exórdio (prooi/mion)  da  Apologia,  Sócrates  prepara o espírito de  seus ouvintes

presentes no tribunal (dikasth/rion), para acolherem seu discurso de defesa (a0pologi/a), pois

está ciente de que estes que agora o ouvirão já foram afetados (17a: pepo/ntaqe) pelo discurso

de seus acusadores. Assim, Sócrates não inicia seu discurso se defendendo, mas, ao contrário,

acusando  seus  próprios  acusadores (kath/goroi)  de  terem  mentido  (17a:  e0feu/santo)  e

afirmando que ele sim falaria toda a verdade (17b: pa=san th=n a0lh/qeian). Esta contraposição,

entre  a  retórica  de  Sócrates,  fundamentada  na  verdade,  e  a  retórica  de  seus  acusadores,

fundamentada na mentira, percorrerá então toda a  Apologia,  fazendo emergir uma série de

outras contraposições.

1.1    A rhetoriké no horizonte de distinção entre ser e parecer

A contraposição  entre  a  retórica  de  Sócrates  e  a  retórica  de  seus  acusadores  é

introduzida como consequência de uma profunda admiração que as palavras dos acusadores

teriam  provocado  no  próprio  Sócrates.  Interessante  observar  aqui  a  utilização  do  verbo

thaumázo (17a:  e)qau/masa) -admirar, ver com admiração- sendo empregado em relação ao

discurso, pois introduz uma vinculação direta entre a  admiração  (qaumasmo/v) e a  retórica

(r9htorikh/). E, como a retórica é a arte da persuasão pelo discurso25, tal relação implica, em

última instância, em uma relação direta entre a admiração e a persuasão (pei/qw). Com efeito,

a  admiração  de  Sócrates  era  proveniente  justamente  do  efeito  persuasivo  do  discurso

mentiroso de seus acusadores,  a ponto de Sócrates  afirmar: “também eu, por causa deles,

quase me esqueci  de mim mesmo, de tal  modo persuasivo falavam  (17a: e0gw_ d 0ou]n kai_

au0to_v u9p  0au0tw~n ío)l gou e0mautou~ e0pelaqo/mhn  ou3tw  piqanw~v  e1legon).”  Isto  é,  ele

próprio quase teria sido persuadido de que seria aquele tipo que seus acusadores alegavam e o

faziam parecer ser, a despeito de quem ele próprio se considerava ser de fato. 

Para Friedlander, ao fazer tal afirmação, Sócrates estaria advertindo os ouvintes contra

um tipo de “efeito patológico da retórica”, ao qual estaria mais imune que os demais por causa

25 Platão, no Górgias, afirma, pela boca de Sócrates, que “a retórica é uma artífice da persuasão (453a: pei/qou_v
demiourgo_v e0stin h9 r9htorikh/)". Também Aristóteles, na Retórica, define a retórica em relação à persuasão,
sendo  aquela  “a  capacidade  de  contemplar,  em relação  a  cada  <assunto>,  a  possível  persuasão  (I,2,1: h9
r9htorikh_ du/namiv peri_ e3kaston tou~ qewrh~sai to_ e0ndexo/menon piqano/n).” Todas as traduções do grego
para o português citadas neste comentário são nossas, salvo àquelas apontadas em nota com o nome do tradutor
e a obra em que se encontra a tradução.
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da verdade que professa e que fundamenta seu discurso26. Com efeito, podemos depreender

não somente por esta anterior afirmação de Sócrates, mas também pelo uso do verbo páskho

(pa/sxw) -estar afetado, padecer, sofrer, suportar- que ele utiliza para se referir à ação e aos

efeitos dos discursos de seus acusadores, que o discurso persuasivo provoca um páthos, uma

afecção no ouvinte. No entanto, se não temos objeções em relação à posição de Friedlander,

parece-nos  necessário  tecer  algumas  observações  que  vão  um  pouco  além  do  que  este

estudioso enuncia. Primeiramente, concordamos que Sócrates se mostra  mais imune que os

demais, mas é necessário observar que ele não é de todo imune, pois afirma que quase, por

pouco não se esqueceu de si mesmo, além de deixar claro que o discurso de seus acusadores

causou nele uma admiração. Além disto, concordamos que esta certa imunidade de Sócrates

tenha relação com a verdade, mas no que esta o possibilita distinguir o verdadeiro do falso,

ainda que aparentemente verdadeiro. Parece-nos que a preocupação de Sócrates em advertir

sobre este  efeito patológico do discurso persuasivo se presta  a  um objetivo maior  do que

simplesmente enunciar e alertar para a verdade do seu próprio discurso e para a falsidade do

discurso de seus acusadores; mas que tem, também, a finalidade de distinguir entre uma falsa

imagem de si,  propagada pelo discurso mentiroso,  e  o  que  seria  a  imagem do verdadeiro

Sócrates, que só seu discurso verdadeiro poderia transmitir. 

Huisman  propõe  uma  tradução  interessante  da  passagem  citada  e  propõe  uma

interpretação que desvela bem esta finalidade que apontamos:

No começo da  Apologia,  Sócrates declara que a acusação havia sido
tão convincente,  'que  ele  não  sabia  mais  quem era  ele  mesmo,  ele
mesmo  escapando'.  Sem  um  esforço  para  apreender  a  si  mesmo
novamente, ele corria o risco de apresentar uma defesa em favor de
alguém diferente dele, aquele, por exemplo, que seus juízes queriam
fazer existir em seu lugar, para poder aniquilá-lo.27

Huisman nos parece apontar aqui para um duplo esforço por parte de Sócrates: um

esforço interior, de escapar do efeito patológico do discurso persuasivo de seus acusadores e

de apreender a si mesmo; e um esforço exterior, de fazer um discurso de defesa coerente com

esta apreensão de si. Com efeito, Sócrates tinha consciência de que precisava se desvencilhar

daquela imagem de si proposta por seus acusadores, pois da eficácia deste esforço dependeria

a justiça de sua defesa. No entanto, por que esta imagem poderia convencer os ouvintes? Por

26 Friedlander faz um interessante paralelo entre esta fala de Sócrates na  Apologia  e uma fala semelhante no
Menexeno.  “Assim como ele  diz  no  Menexeno  (235c3)  que ele  'mal  se  recobrou no quarto  ou quinto  dia'
(a0namimnh|/skomai e0mautou~), assim ele diz aqui que 'quase se esqueceu de si mesmo' (e0mautou~ e0pelaqo/mhn,
Apologia  17a3),  tão  poderosos  eram  seus  argumentos  (piqanw~v  e1legon,  17a3;  u9po_  tou~  le/gontov
a0napeiqo/menoi, Menexeno 235b7).” FRIEDLANDER, 1964, p.160.

27 HUISMAN, 2006, p.127.
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que esta imagem era prejudicial à sua defesa? Enfim, que imagem era esta? O próprio Sócrates

nos  desvela esta  imagem ao  explicitar  o  argumento  de  seus  acusadores:  “o que  mais  me

admirou, dentre o muito que mentiram, foi dizerem que vos convém precaver para que não

sejais completamente enganados por mim, por eu ser de uma terrível habilidade para falar

(17a:  ma/lista de_ au0tw~n e4n e0qau/masa tw~n pollw~n w{n e0yeu/santo, tou~to e0n w{| e1legon

w(v xrh~n u(ma~v eu0labei~sqai mh_ u9p 0e0mou~ e0capathqh~te w(v deinou~ o1ntov le/gein).” Esta era

a imagem de Sócrates proposta pelos acusadores e da qual ele precisava se desvencilhar: a

imagem de um orador deinós, terrível.

Segundo Guthrie,  o  termo  deinós  se  reveste,  desde Homero,  de um significado de

medo, de qualquer coisa terrível ou temerosa; passa às tragédias ainda com este sentido de

algo  terrível,  estranho,  incompreensível,  misterioso;  degenera  para  o  sentido  de  astuto  e

esperto,  e,  enfim, no século V, passa a  designar  primordialmente o perito em discurso ou

argumentação, como Platão designa alguns sofistas em outras obras28. Protágoras, no diálogo

homônino, “é um homem sophós e deinós (341b1: Prowtago/rav sofo_v kai_ deino/v e0stin

a0nh/r)”,  e no diálogo  Sofista,  os sofistas são caracterizados como  anteipeîn deinoí,  isto é,

“terríveis  em  contradizer (232c:  a0nteipei~n  deinoi_)”.  O  curioso  é  que,  na  Apologia,  esta

qualificação será atribuída tanto a Sócrates, por parte de seus acusadores (17a,b), quanto aos

acusadores, por parte de Sócrates (18c). Ambos possuem um terrível falar, causam admiração

e advertem o júri para que não sejam persuadidos pelo discurso oposto; revelando assim uma

certa semelhança entre suas retóricas. Semelhança esta que Sócrates teme e que se esforçará

para dissipar. Com efeito, Sócrates não nega ser um orador deinós. O que ele nega é uma certa

concepção veiculada por este atributo, pois, como observa Nunes:

Quando algum dos  disputantes  dá  ao  adversário  o  qualificativo  de
orador terrível, é para desprestigiá-lo com a fama nada louvável de
retórico  muito  capaz  de  falsificar  os  fatos  (...)  A  imputação  de
deinotes legein implica dispor o orador de argumentos bons e maus e
de aplicá-los sem honestidade.29 

É por isso que Sócrates precisa se desvencilhar desta imagem de deinós. Por isso ele

nega ser como seus acusadores: aqueles  deinoí  que usam sua habilidade para persuadir por

meio de discursos requintados (17b:  kekalliephme/nouv ge lo/gouv) e embelezados ou bem

ordenados (17b: kekosmh/me/nouv), mas que não dizem nenhuma verdade (17b: ou0de/n a0lhqe_v

ei0rh/kasin).  Sócrates,  ao  contrário  daqueles,  adverte  que  dirá  coisas  ao  acaso  (17c:  ei0kh|~

lego/mena), com as palavras que encontrar (17c: toi=v e0pituxou~sin o0no/masin). Segundo ele,
28 GUTHRIE, 1995, p.35-37.
29 NUNES, 1973, p.90. 
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quando começasse a se defender, falando como de costume (17c: ei1wqa le/gein), assim como

falava na praça (17d:  a0gora/),  revelaria tamanha inabilidade que pareceria um estrangeiro

(17d: ce/nov) ao lugar, e isto por si só deporia os argumentos da acusação de que possuiria um

terrível falar e que os ouvintes deveriam se precaver contra seus discursos. Assim, Sócrates

combate a imagem de deinós com uma outra imagem: a imagem do ksénos; uma primeira e

sutil  distinção entre seu próprio  ser  e  parecer.  Mas  Sócrates pode ainda aceitar uma outra

concepção de deinós, basta que uma condição seja satisfeita: que “estes chamem de terrível no

falar aquele que diz a verdade (17b: deino_n kalou~sin ou[toi le/gein to_n ta)lhqh~ le/gonta)”.

Neste caso, sim, ele  poderia  reconhecer (17b:  o9mologoi/hn a@n) “ser um orador (17b:  ei]nai

r9h/twr)”, não por causa do estilo requintado de um discurso que visa apenas a persuasão, sem

qualquer preocupação com a verdade, mas exatamente por causa da verdade que se propõe a

dizer, a despeito do estilo do discurso. Afinal, esta é a areté do rhétor: dizer a verdade (18a:

ta0lhqh~  le/gein).  Portanto, somente no seio desta equação  terrível falar ≈ falar a verdade,

Sócrates reconhece ser um rhétor. 

Estabelecendo esta relação, Sócrates parece apelar ao júri para que este distingua entre

a sua retórica, de uma linguagem simples, porém fundamentada na verdade, e a retórica de

seus acusadores, de uma linguagem aprimorada, porém fundamentada na mentira, ainda que

esta, pela beleza e ordem dos argumentos, possa ter a aparência de uma retórica fundamentada

na verdade. No entanto, é preciso ressaltar que, apesar de ficar bastante clara a distinção e a

oposição entre estes dois tipos de retóricas,  não há nenhuma ocorrência do termo  rhetoriké

nesta obra, mas apenas do termo rhétor (17b, 18a, 24a, 32b). Como explica Cassin, tal palavra

não  aparece  antes  de  Platão  e  considera-se  bastante  verossímel  que  seja  uma  invenção

platônica,  posterior  à  redação  da  Apologia30.  Contudo,  consideramos  que,  ainda  que  não

nomeada,  é  inegável  que aquilo  que  virá  a  ser  designado pelo termo  rhetoriké  nas obras

platônicas posteriores à Apologia, faz já sua aparição nesta obra. 

Também  Colaiaco reconhece o papel central da retórica na economia da  Apologia  e

sustenta  haver  uma distinção  e  oposição  entre  dois  tipos  de  retóricas,  as  quais  denomina

retórica  filosófica  e  retórica  forense31.  Enxergamos,  no  entanto,  dois  problemas  nesta

terminologia:  (1)  este  estudioso  afirma  que  Platão  adotou  o  termo  retórica  filosófica  na

30 Segundo Cassin,  é bem possível que “o  Górgias,  escrito por volta de 385, nos faça assistir  à invenção da
palavra,  assim  como  daquelas,  conhecidas  e  glosadas:  eristike,  antilogike,  dialektike,  talvez  até  mesmo
sophistike. Mas, no caso de rhetorike, isso se dá de tal forma que o leitor não pode imaginar um só instante que
se trata de uma invenção platônica.” CASSIN, 2005, p.146. Des Places cita as seguintes ocorrências do termo
no Górgias: 449a,c9; 449d1; 502d6. DES PLACES, 1964, 2o Vol, p.451.

31 COLAIACO, 2001, p.32.
26



Apologia, mas não cita em qual passagem aparece tal expressão, simplesmente porque, como

já afirmamos, Platão não faz uso de tal terminologia nesta obra; (2) não nos parece que Platão

se restrinja a fazer uma distinção entre uma  retórica filosófica,  própria de todo e qualquer

filósofo, e uma retórica forense,  própria de todo e qualquer  rhétor  nos tribunais. Parece-nos

que  Platão  tem  a  intenção  de  fazer  uma  distinção  entre  a  própria  e  exclusiva  retórica

socrática, uma retórica que tem por fim dizer a verdade, e uma outra retórica, de oradores que

se preocupam apenas com discursos embelezados,  mas sem compromisso com a verdade.

Esse último grupo de oradores, apesar de significativo em número e habituado aos tribunais,

não se limita a este local; o que se pode constatar pelo fato de Sócrates relacionar tal retórica

também com os primeiros acusadores que, como veremos mais adiante, seriam tanto literatos,

como Aristófanes (18c,19c), quanto caluniadores sem rosto, nem nome (18d). Assim, porque

pensamos que o critério de Sócrates para distinguir os dois tipos de retóricas não é a natureza

dos rhétores, nem o ambiente em que se dá a retórica, mas sim, e isto é inequívoco, a verdade

do discurso, discordamos da terminologia proposta por Colaiaco.

Nesta perspectiva, qual seria, então, a terminologia mais adequada a estes dois tipos de

retóricas  que  são  contrapostas  na  Apologia?  Mas,  se Platão  não  as  nomeou,  temos  nós a

obrigação  de  nomeá-las?  Certamente  não  temos  a  obrigação,  mas  a  necessidade,  pois  ao

nomeá-las  apontamos  também  suas  características  e  tornamos  mais  claro  em  que  se

fundamenta a contraposição destas retóricas. Além disso, esta contraposição nos acompanhará

ao longo da nossa leitura da Apologia, tornando-se necessário nomeá-las para nos referirmos a

elas sempre em um mesmo horizonte de compreensão e de uma maneira mais sucinta. Como,

então, nomear estes dois tipos de retóricas? Ora, poderíamos pensar, se a verdade é o que

caracteriza a retórica socrática, e a mentira o que caracteriza a retórica dos acusadores; por que

não propor uma terminologia simples como retórica da verdade e retórica da mentira? Porque

se a primeira denominação é adequada, não nos parece ser a segunda, pois não se trata apenas

de  um  mero  discurso  mentiroso,  mas  sim  de  um  discurso  que,  sendo  mentiroso,  parece

verdadeiro. Por isso, consideramos mais pertinente falar de uma  retórica da verdade e uma

retórica das aparências.  Nesta perspectiva,  ambas  pareceriam  semelhantes se comparadas

apenas em relação a seus efeitos sobre os ouvintes, pois é inegável que tanto uma quanto a

outra  têm  por  objetivo  a  persuasão.  Contudo,  não  seriam semelhantes  pois  o  que  lhes

distingue não é a capacidade de falar e de persuadir, nem a admiração que ambas despertam,

mas sim sua relação com a verdade. A retórica da verdade é aquela que persuade por meio de

argumentos  verdadeiros; em contrapartida, a  retórica das aparências  é aquela que persuade
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por meio de argumentos que, embelezados e bem ordenados,  parecem verdadeiros, mas são

falsos. Pois  bem,  nomeadas  e  caracterizadas  estas  retóricas,  restam-nos  ainda  algumas

questões.  Como  distinguir  entre  um  discurso  verdadeiro  e  um  discurso  mentiroso,  mas

aparentemente verdadeiro? Como não se deixar afetar e persuadir pela retórica das aparências?

Sócrates pode falar como de costume, pode se comprometer a falar somente a verdade, pode

não se deixar afetar pelo discurso de seus acusadores, mas como persuadir os juízes de que é

ele que diz a verdade e não seus acusadores? E ainda: como persuadí-los de que diz a verdade,

sem usar  qualquer  outro recurso que  não  seja o  próprio discurso  verdadeiro?  Esta  será  a

preocupação do Sócrates platônico não apenas no exórdio, mas ao longo de toda a Apologia. 

Todavia, se Sócrates pode sustentar que diz a verdade, é outro que julga se ele diz a

verdade ou não. Neste caso, outros, muitos outros: quinhentos e um dikastaí32. O homem do

élenkhos,  do demorado exame um-a-um, como ainda  analisaremos  em detalhes,  precisava

agora persuadir, em um único dia33, uma multidão ruidosa. Por isso, primeiramente, pede a

seus juízes que “não se admirem, nem façam ruído (17c:  mh/te qauma/zein mh/te qorubei=n)”,

isto é, que não tumultuem quando ele falar34. Logo em seguida, reforça a distinção entre os

dois tipos de retóricas, pedindo-lhes que permitam que fale à sua maneira (18a: tro/pon th~j

le/cewv),  seja  esta  pior  (18a:  xei/rwn),  seja  melhor  (18a:  belti/wn).  Por  fim,  pede  que

examinem (18a:  skopei~n),  mais,  que  dirijam sua  mente  (18a:  to_n no~un prose/kei~n)  para

julgarem se o que ele diz é justo ou não (18a: ei0 di/kaia le/gw h2 mh/), “pois esta é a areté do

dikastés (18a:  dikastou~  me_n  ga_r au3th a0reth/)”,  conclui.  Bem, compreenderemos melhor

estes  último  pedido  se  dirigirmos,  também  nós,  nossa  atenção  para  o  contexto  de  um

julgamento na Atenas do século V. 

O processo contra Sócrates era um caso de agón atimetós, isto é, um julgamento sem

pena  fixada  por  lei,  mas  com  uma pena  proposta  pelo  acusador  (tímesis) e  uma  contra-

proposta de pena por parte do acusado (antitímesis). Além disso, não existia deliberação entre

o júri, isto é, os juízes podiam se manifestar, mas não podiam consultar uns aos outros. Neste

32 No século V, o número de  dikastaí era de seis mil; cada uma das dez tribos fornecia 600  dikastaí que eram
divididos por sorteio entre os diferentes tribunais e, consequentemente, entre os magistrados a quem cabia a
presidência  de tais  tribunais.  Com as ausências,  o número de juízes chegava,  em média,  a  500,  mas,  para
cumprir a regra geral que impede a divisão igual dos votos, acrescentava-se mais um. Este era, provavelmente,
o número de ouvintes a que Sócrates a se dirigia: 501. GLOTZ, 1979, p.196,197.

33 O julgamento iniciava-se logo cedo e deveria ser encerrado no mesmo dia, “salvo quando 'um sinal de Zeus',
uma tempestade ou tremor de terra, obrigar o presidente a suspender a sessão.” GLOTZ, 1979, p.201. 

34 O pedido de não perturbar, não fazer ruídos, será uma tônica constante na Apologia. Talvez seja este não apenas
um mero recurso retórico por parte de Sócrates, nem mesmo um mero recurso estilístico por parte de Platão;
mas um desvelar dos momentos maiores de conflito entre a defesa de Sócrates e a audiência. O mé thorubeîn
aparece sete vezes ao longo da Apologia (17d, 20e, 21a, 27b(2x), 30c(2x)), quase como, poderíamos dizer, uma
marcação teatral, um sinal que define os movimentos, posições e atitudes dos atores durante a representação.
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contexto, como nos apresenta Medrano, 

Cada  qual  atuava  segundo  sua  consciência,  de  acordo  com  um
juramento realizado previamente segundo o qual se comprometiam a
<<votar  de  acordo  com as  leis  ali  onde  existem  leis,  e  onde  não
existam,  votar  o  mais  justamente  que  pudermos>>.  Tal  juramento
implica  a  admissão  de  que os  jurados  tinham um sentido  inato  de
justiça que formava parte do acervo político comunitário (da politiké
tékhne), base da democracia ateniense.35

Nesta perspectiva, sendo o julgamento de Sócrates um caso de agón atimetós e levando

em consideração o juramento prestado pelos juízes, entende-se, de fato, porque Sócrates apela

aos juízes para que examinem e dirijam seus espíritos para julgarem se o que ele diz é justo ou

não, ao invés de simplesmente apelar para que examinem e apliquem as leis. No entanto, não

nos parece que Sócrates apela para um “sentido inato de justiça”, como aponta Medrano, mas

para uma justiça que se identifica com o exame da verdade. Daí a necessidade de Sócrates em

enunciar o que é a areté do rhétor e o que é a areté do dikastés. Ora, se a excelência do orador

é dizer a verdade e se Sócrates pede aos juízes que examinem se o que ele diz é justo ou não,

pois  esta  é  a  excelência do juíz,  então,  chegamos  a seguinte equação socrática:  justiça  ≈

verdade. O problema que se põe por meio desta equação é: como os juízes podem julgar se as

palavras do orador são verdadeiras ou não, a despeito do que parecem ser, pois desta distinção

depende a justiça de seus juízos. Daí a necessidade do Sócrates da Apologia de contrapor as

retóricas,  pois  se  o  juiz  não  levar  em  consideração  que  um  discurso  pode  ser  apenas

aparentemente verdadeiro,  corre o risco de julgá-lo  verdadeiro,  apesar de ser  mentiroso,  e

emitir,  portanto,  um juízo  aparentemente  justo,  porém,  de  fato,  injusto.  Temos  aqui  dois

interessantes pares de opostos: verdade/mentira e justiça/injustiça, e nenhuma dificuldade para

compreendê-los separadamente. Mas, como lidar com a combinação de todos estes elementos

propostos por Sócrates? Mais, como os juízes deveriam relacioná-los a fim de, à maneira do

Sócrates platônico, emitirem um juízo justo? 

Tentemos,  então,  uma  ánalise  combinatória  entre  estes  elementos  e  analisemos  os

resultados  no  horizonte  de  distinção  entre ser e  parecer para  melhor  compreendermos  a

complexidade  da  relação  entre  a  retórica e  o  juízo.  Partindo  do  princípio,  oferecido  por

Sócrates,  de  que  a  verdade  é  o  critério  para  discernir  se  um  discurso  é  justo,

consequentemente: (i) se o discurso parece verdadeiro, mas é mentiroso, então este discurso é

injusto,  e  sua  aparente  verdade  deve  ser  julgada  como  resultado  de  uma  retórica  mal

intencionada, ainda que persuasiva;  (ii)  se o discurso parece mentiroso,  mas é verdadeiro,

35 MEDRANO, 1998, p.20. 
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então o discurso é justo,  e  sua aparente mentira deve ser julgada como resultado de uma

retórica bem intencionada, ainda que não-persuasiva; (iii) se o discurso parece e é verdadeiro,

então o discurso é justo e sua verdade deve ser julgada como resultado de uma retórica bem

intencionada e persuasiva; (iv) se o discurso parece e é falso, então o discurso é injusto, e sua

mentira deve ser julgada como resultado de uma retórica mal intencionada e não-persuasiva. 

Desde  o  exórdio  e  ao  longo  da  Apologia,  torna-se  óbvio  que  Platão  apresenta  o

discurso de Sócrates como um discurso verdadeiro e justo, resultado de uma retórica bem

intencionada e persuasiva, ou seja, o discurso de Sócrates se enquadraria no que chamamos de

retórica da verdade. Em contrapartida, Platão apresenta o discurso dos acusadores como um

discurso aparentemente verdadeiro, mas mentiroso, portanto injusto; assim, sendo esta uma

retórica  mal  intencionada,  ainda  que  persuasiva, ela  se  enquadraria  no  que  chamamos  de

retórica das aparências.  Contudo, o fato é que Sócrates foi  condenado e,  portanto,  o  seu

discurso, verdadeiro ou não, não persuadiu os juízes, não foi eficaz; ao passo que o discurso de

seus acusadores, não sendo verdadeiro, foi, contudo, bastante eficiente. Em outras palavras, o

fracasso da apología socrática é um fato; assim como também é um fato o sucesso do discurso

dos acusadores. Como então reenquadrar, tanto o discurso de Sócrates, quanto o discurso de

seus acusadores, em relação ao fracasso factual do discurso de um e ao sucesso factual do

discurso  dos  outros?  Seria,  então,  o  fracasso  de  Sócrates  fruto  de  uma  retórica  bem

intencionada, porém não persuasiva? Ou seu fracasso seria fruto de um juízo injusto por parte

de seus juízes? Pois, se a verdade é o critério para se inferir a justiça de um discurso e, se a

excelência do juiz é julgar segundo a justiça; então, o juíz justo é aquele que se deixa afetar

somente pela  retórica da verdade,  enquanto o  juiz injusto  é aquele que se deixa afetar pela

retórica das aparências. Um juiz justo não se deixaria persuadir pela aparência de um discurso

a despeito da justiça, pois sendo justo é excelente, e a excelência própria do juiz é justamente

julgar  segundo  a  justiça,  portanto,  segundo  a  verdade  e  não  segundo  as  aparências.  Em

contrapartida,  o  juiz  injusto  julgaria  pelas  aparências,  podendo  incorrer  em erro  em seus

juízos. Sendo assim, a que atribuir o fracasso factual da  apología socrática: a uma retórica

bem intencionada, mas não-persuasiva, ou a um juízo injusto? 

Tais respostas, ou ao menos as respostas de Platão, só serão esclarecidas ao longo da

Apologia, mas principalmente no terceiro discurso quando Sócrates se dirigirá aos juízes, tanto

aos que lhe absolveram, quanto aos que lhe condenaram, e discorrerá então sobre a razão de

sua condenação. Contudo, desde já e até lá, fica patente a oposição entre ser e parecer como o

horizonte último para se estabelecer a verdade e a justiça de um discurso.
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2    PLA�O DE DESE�VOLVIME�TO

Após o exórdio, o Sócrates platônico apresenta uma espécie de plano geral  de sua

defesa,  a  próthesis  (pro/qesiv), dividida em dois  momentos:  (1)  momento  de  defender-se

contra  as  primeiras  e,  segundo  ele,  falsas  acusações  (18b:  ta_ prw=ta/ mou yeudh~

kathgorhme/na), proferidas contra ele já há muitos anos (18b: pa/lai polla_ h1dh e1th) e (2)

momento de defender-se contras as acusações posteriores (18b: ta_ u3stera) portanto, recentes

e  concernentes  ao  julgamento  em  questão.  Procedendo  assim,  é  possível  a  Sócrates  se

defender não apenas das acusações formais que pesam sobre ele, mas também dos rumores

espalhados,  disseminados  (18c:  th_n fh/mhn kataskeda/santev)  pelos  acusadores  que,

segundo ele, são os que mais teme (18b: ou4v e0gw_ ma~llon fobou~mai). Analisemos primeiro

por que tanto teme estes primeiros acusadores e como se defende de suas acusações.

2.1    A imagem diaboliké de Sócrates

Sócrates acusa seus antigos acusadores de fazerem uso de uma retórica excusa, a qual

assim caracteriza: (i) ela se fundamentaria em rumores (fh/mh); (ii) seria repleta de mentiras

(yeu~dov);  (iii) estes rumores teriam sido espalhados já há muito tempo; (iv) seria motivada

pela inveja (fqo/nw), e (v) teria por intenção a calúnia (diabolh/). Se enquadrarmos este tipo

de discurso no quadro de possibilidades retóricas que analisamos anteriormente, chegaremos a

duas  conclusões:  para  Sócrates,  este  discurso  parece  e  é  falso,  portanto  injusto,  o  que  o

classificaria  como  uma  retórica  das  aparências; em  contrapartida,  para  os  ouvintes,

persuadidos  por  este  tipo  de  retórica,  este  discurso  parece  verdadeiro  e  justo,  o  que  o

enquadraria como uma  retórica da verdade,  apesar de ser um discurso mentiroso e injusto.

Sendo assim, ciente de que seus primeiros acusadores conseguiram persuadir muitos com seus

argumentos falsos e injustos; ciente de que muitos de seus ouvintes estavam ainda sob o efeito

deste tipo de retórica, Sócrates percebe, então, a necessidade de persuadir estes ouvintes de

que, embora esta retórica  pareça  verdadeira, com efeito, ela não passa de uma retórica das

aparências, posto que se baseia em rumores e tem por fim a calúnia. Assim se apresenta o

objetivo da defesa de Sócrates neste momento inicial de seu julgamento: desvencilhar-se dos

efeitos produzidos nos ouvintes pelos rumores espalhados por seus antigos acusadores.

Principiemos  nossa  análise,  então,  pelo  exame  do  seu  temor  em  relação  a  estes

primeiros acusadores, um temor que é recorrente ao longo da Apologia. A razão de tanto temor

já fora declarada anteriormente:  Sócrates conhece o efeito  que tais rumores  causaram nos
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ouvintes, muitos deles ali presentes. Se tais rumores foram espalhados já há muitos anos, isto

implica que muitos dos ouvintes receberam tais informações quando eram ainda crianças (18b:

e0k pai_dwn paralamba/nontev)  ou  rapazes  (18c:  meira/kia),  idade  em  que,  segundo

Sócrates, estavam mais susceptíveis a crer em tais rumores (18c: e0n tau/th| th| h9liki/a| ... e0n h{|

a2n  ma/lista e0pisteu/sate),  tendo sido,  portanto,  persuadidos  (18b:  e1peiqo/n)  por  aqueles

acusadores que Sócrates denomina “terríveis” (18b: deino/teroi). Ora, ao denominá-los assim,

Sócrates  lhes  devolve  o  atributo  que  deles  anteriormente  recebera  e  tenta  angariar  a

benevolência dos juízes (éunoia) para sua causa e despertar a repulsa (orgé) destes para com a

causa do adversário. 

Devolvendo o atributo que lhe fora aplicado, Sócrates adverte seus ouvintes de que,

não ele, mas seus acusadores é que são terrivelmente hábeis para falar, e que, portanto, é a eles

que  devem temer.  Se  o  que  Sócrates  teme  naqueles  terríveis  é  justamente  a  sua  terrível

habilidade no falar,  e se os teme mais que os outros pelo poder e efeito que causam nos

ouvintes, então, o que está novamente em questão é o poder e o efeito da persuasão (pei/qw)

operada pelo discurso (lo/gov), sendo este o objeto do grande temor de Sócrates. Objeto que

suscita ainda maior preocupação por estar relacionado intimamente a um segundo elemento

apresentado também desde o  exórdio: a  mentira. O que Sócrates teme em relação aos seus

antigos  acusadores  não  é  simplesmente  seu  poder  de  persuasão,  mas  o  fato  de  que  esta

persuasão se fundamenta na mentira. Percebemos isto quando ele diz que aqueles, “usando da

inveja e da calúnia (18d:  fqo/nw kai_ diabolh~| xrw/menoi)”, persuadiam (18d:  a0ne/peiqon) e

ainda  levavam  os  persuadidos  a  persuadirem  outros  (18d:  au0toi_  pepeisme/noi  a1llouv

pei/qontev).  Percebe-se  aqui  a  ênfase  no  efeito  multiplicador  proveniente  do  discurso

persuasivo. Obviamente este efeito se dá tanto pelo discurso verdadeiro, quanto pelo discurso

mentiroso;  contudo,  o  que  atemoriza  Sócrates  é  o  catastrófico  efeito  multiplicador  da

persuasão  operada  pelo  discurso  mentiroso.  Por  isso,  este  tipo  de  acusadores  gerava  em

Sócrates tanto temor, porque se encontravam na origem não de uma única  diabolé, mas de

uma rede intrincada de  diabolaí.  Além disso,  rumor ou calúnia não têm face,  nem nome,

como, então, combatê-los? Exatamente por isso Sócrates diz que se defender contra tais tipos

de acusações e acusadores era como combater sombras (18d: w3sper skiamaxei~n), pois, sendo

estes acusadores completamente desconhecidos ou simplesmente não estando presentes (18c:

e0rh/mhn  kathgorou~ntev),  restava  a  ele  “se  defender  de  ninguém  (18c:  a0pologoume/nou

ou0deno/v)” ou “refutar a ninguém que responde (18d:  e0le/gxein mhdeno_v a0pokrinome/nou)”.

Contudo, se esta é, de fato, uma batalha desigual e dura, é importante notar que Sócrates a
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empreende de livre vontade. Foi Sócrates quem chamou as sombras ao tribunal. Pois, como

bem coloca Medrano, “não tinha nenhuma necessidade procedimental de dar vida a sombras

sem status legal”36. 

Concordamos com Medrano, mas, o fato é que Sócrates traz estas sombras ao tribunal;

então,  resta-nos tentar identificá-las. Quem seriam estas sombras,  estes ausentes,  estes que

tanto falam, mas não respondem? Embora não os nomeie, ele próprio nos dá algumas pistas

para desvendarmos suas identidades: (i) são muitos (18c: polloi/); (ii) acusavam já há muito

tempo, quando os ouvintes, agora presentes, eram ainda crianças ou rapazes (18b,c), o que nos

dá uma margem de 30 a 40 anos antes da época do julgamento (aproximadamente 440-400

a.C),  e (iii)  não é possível  saber nem dizer seus nomes (18d:  ou0de_  ta_  o0no/mata oi[o/n  te

au0tw~n ei0de/nai kai_ ei0pei~n), a não ser o de um certo comediógrafo (18c: plh_n ei1 tiv kwmw|

dopoio_v). Ora, podemos inferir, a partir destes dados, que muito provavelmente Sócrates se

refere a alguns comediógrafos, principalmente a Aristófanes. Com efeito, os testemunhos mais

antigos  sobre  Sócrates  provém da  comédia  ática,  principalmente  das  obras  de  Ameípsias,

Teleclides,  Cálias,  Êupolis  e  Aristófanes.  Dos quatro primeiros  nos  restam apenas poucos

fragmentos;  já  de Aristófanes,  autor  cômico mais  obstinado contra Sócrates,  restam peças

inteiras com várias passagens ridicularizando o filósofo ateniense.  A comédia  As =uvens  é

inteiramente consagrada a este propósito, e nas comédias Aves (1280-1284) e Rãs (1491-1499)

encontramos passagens de mesmo cunho.

Por causa da reconhecida influência dos comediógrafos na imagem que se formou de

Sócrates ao longo do século V, Freyberg interpreta a imagem de combater sombras sob dois

aspectos:  (i)  significa não ter  ninguém para refutar,  e  (ii)  revela,  também, o paradoxo do

comportamento do filósofo em relação às imagens profundamente enraizadas nos ouvintes

pelos comediógrafos37. Este paradoxo consistiria no fato de que o Sócrates platônico precisa

recorrer às imagens formadas a seu respeito, mas, ao mesmo tempo, precisa transcendê-las;

daí a necessidade, apesar da imensa dificuldade, de combater sombras. Freyberg argumenta

bem, mas não percebe que neste paradoxo há também um desafio para o leitor da Apologia, o

de encontrar Sócrates além das imagens de Sócrates recriadas pelo próprio Platão. O leitor

precisa  reconhecer  que,  se  os  primeiros  acusadores  -provavelmente  estes  comediógrafos

citados,  mas  principalmente  Aristófanes-  formaram  uma  imagem  diaboliké  de  Sócrates,

Platão, em contrapartida, formou uma imagem anti-diabóliké de seu Sócrates. Por isso, como

bem notou Medrano:
36 MEDRANO, 1998, p.27.
37 FREYBERG, 1997, p.109-111.
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Qualquer leitura da Apologia que queira se realizar com um mínimo de
honestidade  intelectual  há  de  colocar  como  tarefa  prioritária  a  de
destruir a imagem diabólica, no sentido etimológico de diabolé, isto é,
da falsa imagem que a beatice de certos socráticos foi destilando ao
longo da história. (...) degradando a imagem da  polis  ateniense para
realçar o socratismo, não apenas prestamos um fraco favor à verdade
histórica,  mas  também,  sobretudo,  nos  incapacitamos para  entender
minimamente o agon, isto é, o enfrentamento dramático que tem lugar
entre Sócrates e Atenas.38

Concordamos plenamente com Medrano, porém devemos fazer uma pequena ressalva

quanto  à  sua  terminologia.  Tanto  nós,  quanto  Medrano  nos  referimos,  neste  momento,  à

mesma imagem diaboliké de Sócrates: aquela disseminada não mais pelos comediógrafos, mas

pelos socráticos, isto é, pelos seguidores da filosofia socrática. No entanto, Medrano denomina

esta  imagem  diaboliké,  ao  passo  que  nós  a  denominamos  anti-diaboliké,  não  porque

acreditamos  que  não  seja  também  esta  fundamentada  em  suas  próprias  diabolaí

-acreditássemos  assim teríamos  de  definí-la  como  a-diaboliké-  mas  porque  entendemos  a

imagem diaboliké propagada pelos socráticos como uma reação contrária (anti) às primeiras

diabolaí. Mas  o  fato,  e  isto  é  o  que  nos  revela  a  Apologia, é  que  as  primeiras  diabolaí

grassavam em Atenas, senão o Sócrates platônico não teria usado tanto tempo de sua defesa

tentando  se  desvencilhar  delas.  Torna-se  fundamental,  portanto,  apesar  de  repelidas  pelo

Sócrates  platônico  como  calúnias  ou  falsas  imagens,  analisá-las  com  seriedade.  Mais,  é

imperativo que compreendamos o conteúdo destas  diabolaí  para que possamos compreender

também este agón ou enfrentamento dramático, em seus dois níveis: no nível poético, quiçá

trágico, da  Apologia como obra literária, e no nível histórico, da  Apologia como relato que

guarda alguma relação com o julgamento do Sócrates histórico ou com as questões da Atenas

de seu tempo. 

Então, qual seria o conteúdo destas diabolaí? Diziam haver “um tal Sócrates, homem

sábio, pensador39 dos fenômenos celestes e investigador de todas as coisas abaixo da terra, e

que  faz  forte  o  discurso  fraco  (18b:  tiv  Swkra/thv,  sofo_v  a0nh/r,  ta/  te  mete/wra

frontisth_v  kai_  ta_  u9po_  gh~v  a0nezhthkw_v  kai_  to_n  h3ttw  lo/gon  krei/ttw  poiw~n)”.

Segundo  ele,  este  seria  o  rumor espalhado  (18c).  No  entanto,  antes  de  analisarmos  seu

conteúdo e suas implicações, parece-nos importante observar aqui os vários indícios de uma

conotação pejorativa que ficam evidentes pelo contexto e pela forma com que Platão cita estas

38 MEDRANO, 1998, p.19.
39 O adjetivo  phrontistés é atribuído a Sócrates também por Xenofonte (Banquete,  VI,6), o verbo  prontizeîn  é

relacionado a Sócrates no Banquete de Platão (220) e encontramos nas =uvens de Aristófanes (95), nada menos
que um phrontistérion como escola e morada de Sócrates. 
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acusações, claramente extraídas da comédia As =uvens (95, 187, 230), de Aristófanes. 

Primeiramente algo que, à primeira vista, poderia ser assumido como positivo, mas que

não nos parece ser o caso neste contexto: a imputação de sophós. Segundo Guthrie, este termo

apresenta uma significativa evolução na cultura grega: (1) em Homero (Ilíada,  XV, 412) o

termo se refere principalmente ao perito em determinada capacidade; (2) em Teógnis (110ss) o

sentido passa ao de conhecedor geral ou prudente; mas (3) já em Eurípedes (Bacantes, 395), o

homem que se considera  sophós  perante os deuses, não é sábio, mas astuto40. Assim, ainda

segundo Guthrie, o termo foi ganhando uma nota irônica e o verbo  sophízesthai,  praticar a

sophía,  “sofreu  desenvolvimento  paralelo  até  significar  trapacear  e  enganar,  ou  ser

supercapcioso”41. No contexto das =uvens este termo assume, certamente, este tom pejorativo.

Obviamente, na Apologia, esta não é a concepção de sophós que Platão atribui a Sócrates, mas

está  só  será  abordada  mais  adiante.  Neste  momento,  é  importante  apenas  ressaltar  que  a

imagem aristôfanica do Sócrates sophós não é positiva e, por isso, será combatida por Platão

que proporá uma contra-imagem do Sócrates sophós ao longo desta obra. Mas, desde já, para

reforçar  que  esta  imagem  de  Sócrates não  corresponde  à  realidade,  Platão  utiliza  duas

estratégias formais: (1) introduzir esta imagem com o pronome indefinido tis, o que nos leva a

pensar em um tal Sócrates, um tipo, um personagem, e (2) concluir a livre citação do verso da

comédia  afirmando  que  este  foi  o  rumor  espalhado,  consideração  que,  obviamente,

desqualifica  ou  desvincula  estas  acusações  e,  consequentemente  esta  imagem,  de  um

fundamento de verdade. 

Mas,  além  do  tom  pejorativo,  percebe-se  também  o  caráter  informal  com  que  o

Sócrates platônico aborda estas acusações. Isto porque, neste momento de sua defesa, não lhe

importa ainda se defender diretamente dos argumentos apresentados; importa-lhe apenas se

desvencilhar da imagem deste tal Sócrates espalhada por estes rumores. Necessidade premente

não  só  por  causa  do  efeito  persuasivo  das  diabolaí,  mas  também  por  causa  dos

desdobramentos destas antigas acusações: a suspeita de ateísmo, que, como veremos adiante,

será um dos três quesitos concernentes às acusações recentes que pesam sobre ele. Inferimos

tal desdobramento à medida que, após apresentar a acusação como rumor, Sócrates reitera:

“Estes,  oh varões atenienses,  que espalharam este rumor são os  meus terríveis acusadores

(18c: ou[toi, w} a!ndrev 0Aqhnai=oi, ta/uthn th_n fh/mhn kataskeda/santev oi9 deinoi/ ei)si/ mou

kath/goroi),  pois (ga_r) os que os ouvem julgam que os que investigam estas coisas não

reconhecem deuses (18c: oi9 ga_r a0kou/ontev h9gou~ntai tou_v tau~ta zhtou~ntav ou0de qeou_v
40 GUTHRIE, 1995, p.31,32.
41 GUTHRIE, 1995, p.32.
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nomi/zein)”.  Temos  aqui,  em uma só  sentença,  os  dois  motivos  de  temor.  Primeiro,  como

vimos,  Sócrates  alude  à  habilidade  de  falar  de  seus  acusadores  ao  chamá-los  de  deinoí

(deinoi/) e ao poder de sua persuasão ao empregar o verbo  hegéomai (h(ge/omai), revelando

assim a preponderância,  ou o domínio, que estes exerciam sobre os ouvintes. Em seguida,

como consequência desta habilidade e persuasão, Sócrates aponta a suspeita de impiedade,

relacionando a ação de inquirir, zetéo (zhte/w), ao não reconhecimento dos deuses (ou0 qeou_v

nomi/zein). Não deixa claro nem a natureza desta relação -o porquê do exame racional como

causa e da impiedade como consequência- nem tampouco a natureza deste impiedade. Para

Taylor, o que o Sócrates de Platão revela nas entrelinhas é que a acusação de impiedade está

baseada em uma tentativa de assimilá-lo aos filósofos naturalistas e de gerar nos juízes um

preconceito pela suposta semelhança entre eles42. Com efeito, os naturalistas usavam o nome

deus de  uma  maneira  totalmente  não-religiosa,  relacionada  à  phüsis,  às  essências,  ao

princípio43. No entanto, se concordamos com o estudioso, fazemos, no entanto, uma ressalva:

não podemos nos esquecer que esta impiedade se referia também aos sofistas que também

apresentavam idéias relativistas e até mesmo céticas em relação à piedade tradicional44. 

Nesta perspectiva, a diabolé que precisa ser refutada é não apenas a imagem pejorativa

do sophós, mas do sophós asebés, isto é, a imagem do sábio impío. A imagem diaboliké é a

imagem da impiedade. Mas por que esta imagem seria tão perigosa? Alguns estudiosos, como

Reeve e Huisman, defendem que este perigo seria um perigo legal, isto é, que a impiedade

seria  uma  ofensa  indiciável45.  Estes  estudiosos  tomam  como  provável  base  legal  para  o

processo  contra  Sócrates,  e  também  contra  outros  filósofos46,  o  decreto  introduzido  por

42 TAYLOR, 1932, p.110.
43 "A partir de Homero houve um processo contínuo de discussão intelctual e reinterpretação de tudo o que dizia

respeito aos deuses.  Os pré-socráticos sempre procuraram igualar  o  Divino com o que qualquer um deles
identificasse como a suprema fonte de poder no universo, e quase regularmente falam do divino como o que
tudo contém, tudo governa e assim por diante. As implicações dessa maneira de considerar as coisas eram
destrutivas  do  antropomorfismo  tradicional...",  explica  Kerferd.  KERFERD,  2003,  p.278.  Com  efeito,  a
concepção do divino no pensamento dos filósofos pré-socráticos está inextricavelmente relacionado à phüsis.
Para Tales “o mundo está cheio de deuses (DK 11 A 22)”; para Anaximandro “os céus infinitos eram deuses
(DK 12 A 17)”; para Anaxímenes o ar era deus (DK 13 A 10); já para Heráclito o divino coincidia com o fogo
(DK 22 B 64, 67). 

44 Os  sofistas,  como  sustenta  Kerferd,  nada  mais  fizeram  no  terreno  da  religião  do  que  continuar  o
questionamento  do divino  que  tivera  como ponto  de  partida  as  especulações  dos  filósofos  naturalistas.  A
tradição  identifica  uma  série  de  pretensos  ateus  no  período  do  movimento  sofista:  Diágoras,  Protágoras,
Pródicos e Crítia. KERFERD, 2003, p.280. Com efeito, Pródico sustentava que tudo o que beneficiava a vida
era deus (DK 84 B 5); Crítias dessacralizou o conceito dos deuses sustentando que a concepção de deuses
servia apenas para refrear os maus e para fazer respeitar as leis (DK 88 B 25). Além disso é possível pensar
ainda no agnosticismo de Protágoras (DK 80 B 4) e no niilismo ontológico de Górgias (DK 82 B 3). 

45  REEVE, 1989, p. 82; HUISMAN, 2006, p.66.
46  Há indícios que  Anaxágoras, Diágoras, Protágoras e Eurípedes também tenham sido indiciados por impedade.

REEVE, 1989, p.79,80; DUHOT, 2004, p.70; PARKER, 1996, p.205.
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Diopeites47.  Contudo, há argumentos contra a existência histórica de tal decreto ou de sua

vigência durante o processo de Sócrates48. Por isso, Parker  responde a esta questão buscando

não os fundamentos políticos, mas os fundamentos morais que sustentariam um real perigo ao

se incorrer em acusação de impiedade na Atenas do século V a.C. Apesar de também citar o

decreto de Diopeites e as possíveis perseguições de fundo religioso da época, Parker sustenta

que as  evidências  destas  perseguições  são duvidosas  e,  por  isso,  não lhes  confere  grande

credibilidade,  situando  o  perigo  no  âmbito  das  consequências  que  a  impiedade  poderia

representar para a moralidade grega, estritamente vinculada ao culto dos deuses da cidade.

Para Parker,  a questão que se impõe é saber como a impiedade, aliada à retórica,  poderia

subverter a moralidade social49. Concordamos com o estudioso, pois, no caso de Sócrates, as

antigas  acusações,  propagadas  principalmente  pela  comédia  aristofânica,  colocariam  em

evidência  esta  subversão  moral  como  resultado  tanto  de  uma  investigação  da  natureza,

característica dos filósofos naturalistas,  quanto de um relativismo moral,  característico dos

sofistas.  Com  efeito,  esta  combinação  poderia  ser  interpretada  como  impiedade  e,

consequentemente, como um perigo para a moralidade vigente. Perigo este que teria tido um

peso decisivo no julgamento de Sócrates,  como o atesta  a  própria  Apologia  de Platão ao

propor tão longa defesa contra a caricatura de Sócrates exposta nas =uvens. 

Enfim, seja por motivos de ordem política, seja por motivos de ordem moral, o fato é

que Sócrates precisa se defender da acusação de impiedade e,  para isto,  precisa dissipar a

imagem diaboliké de um Sócrates naturalista ou sofista que grassava há muito. Por esta razão

traz  à  pauta  as  antigas  acusações,  embora  tivesse  plena  consciência  de  que  desfazer  esta

imagem não seria uma tarefa fácil, já que teria pouco tempo (19a: o0li/gw| xro/nw|) para extrair

as calúnias (19a: e0cele/sqai th_n diabolh_n) que seus ouvintes adquiriram já há muito tempo

(19a: e0n pollw~ xro/nw). Passemos, então, à sua refutação das antigas acusações.

47  Huisman sustenta que: “A tradição institucional que torna a impiedade um crime contra a pólis pode ser datada
de 433-432 a.C., pela iniciativa de um adivinho conhecido por ter feito votar uma lei batizada com seu nome,
Diopeites, 'prescrevendo que sejam processados aqueles que não crêem nos deuses e que ensinam doutrinas
relativas  aos  fenômenos  celestes'  (recorde-se  que  As  =uvens  foram  apresentadas  em  423  a.C.).  Esse
procedimento foi modificado em 403 a.C., para assumir a forma que atingiu Sócrates, a graphé, ação na justiça
apresentada por aquele que quiser, fórmula mágica da democracia ateniense, enriquecida agora pela escrita.”
HUISMAN, 2006, p.66.

48 Alguns destes contra-argumentos são: (1) a única fonte para a existência do decreto de Diopeites é Plutarco,
que escreveu cinco séculos após a morte de Sócrates, (2) Plutarco descreve o decreto como uma ação legal de
eisaggelía,  ao passo que Sócrates foi acusado sob uma ação legal de  graphé e  (3) a Anistia de 403, que se
seguiu ao fim da Guerra do Peloponeso, envolveu uma completa revisão e codificação das leis que não se
completou  até  401/400;  após  esta  revisão,  nenhuma  lei  não  escrita  poderia  ser  aplicada,  nenhum decreto
poderia prevalecer sobre uma lei, e nenhum processo poderia ser aberto com base em delitos/ofensas cometidos
antes de 403/402. REEVE, 1989, p.79-82.

49 PARKER, 1996, p.203-207.
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3    REFUTAÇÃO AOS A�TIGOS ACUSADORES 

Sócrates pede a seu ouvintes que recuem com ele ao início (19a: 0Anala/bwmen ou}n e0c

a0rxh~v), como se somente agora começasse, de fato, sua defesa contra as antigas acusações.

Segundo  ele,  seria  necessário  voltar  ao  início  para  que  pudessem  compreender  qual  é  a

acusação a partir da qual se sucedeu a calúnia contra ele (19b: ti/v h9 kathgori/a e0stin e0c h}v

h9 e0mh_ diabolh_ ge/gonen). Pois, segundo Sócrates, foi por crer nesta calúnia que Meleto teria

escrito  a  queixa-crime contra ele  (19b:  h[|  dh_  kai_  pisteu/wn Me/lhto/v me e0gra/yato th_n

grafh_n  tauth_n).  Interessante  observar  aqui  a  dinâmica  apresentada  por  Sócrates  que

remonta à  arkhé, ao início, deste processo contra ele: haveria uma  kategoría  na origem da

diabolé, que, por sua vez, estaria na origem da graphé50. 

Mas que kategoría seria esta? Sócrates teria sido formalmente acusado anteriormente a

399? Não, ele está se referindo ao rumor espalhado que citara pouco antes (18c). No entanto,

agora Platão dá a este rumor o peso de uma acusação formal, por isso sugere que se leia o que

dizem os antigos acusadores de Sócrates como se fosse uma antomosía (a)ntwmosi/a), isto é,

como se fosse o juramento recíproco das partes litigantes no princípio de um processo51. Fica

ainda mais evidente que se trata das mesmas acusações, se colocarmos em paralelo a citação

do que anteriormente ele identificou como um  rumor  (18b,c) e a citação do que agora ele

propõe como uma espécie de antomosía dos antigos acusadores (19b):

Há um tal Sócrates, homem sábio, pensador dos fenômenos celestes e
investigador  de  todas  as  coisas  abaixo  da  terra,  e  que  faz  forte  o
argumento fraco (18b: tiv Swkra/thv, sofo_v a0nh/r, ta/ te mete/wra
frontisth_v kai_  ta_  u9po_  gh~v a0nezhthkw_v kai_  to_n h3ttw lo/gon
krei/ttw poiw~n).

Sócrates  comete injustiça  e  se  excede  investigando tanto  as  coisas
abaixo da terra quanto as celestes; fazendo forte o argumento fraco e
ensinando a outros estas mesmas coisas (19b: Swkra/thv a0dikei~ kai_
perierga/zetai zhtw~n ta_ te u9po_ gh~v kai_ ou0ra/nia kai_ to_n h3ttw
lo/gon krei/ttw poiw~n kai_ a1llouv ta_ au0ta tau~ta dida/skwn).

Percebe-se claramente algumas distinções entre as duas citações, mas o teor do que

antes foi apresentado como rumor e agora foi lido como um texto acusatório, é o mesmo: a

investigação  da  natureza  e  o  uso de  uma retórica  excusa.  Mas  as  diferenças  também são

50 Há duas categorias  de ação no sistema de justiça  ateniense:  (1) as  díkai  (di/kai),  ações privadas,  e  (e)  as
graphaí (grafai/), ações públicas. No segundo caso, no qual se inscreve o processo de Sócrates, incrimina-se
um cidadão por um ato que atinge o interesse comum, e todo e qualquer cidadão que se considerar lesado pode
apresentar uma queixa por escrito, isto é, a graphé. GLOTZ, 1979, p.191. 

51 GLOTZ, 1979, p.199.
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expressivas. Percebe-se na antomosía: (i) a ausência do pronome tis que conferia não só uma

indefinição, mas também a alusão a um tipo, a um personagem; (ii) a ausência do atributo

sophós; (iii) o acréscimo da acusação de ensinar tais coisas, antecipando assim um ponto da

acusação recente, e (iv) o reforço das três ações -investigar a natureza, fazer forte o discurso

fraco  e  ensinar estas  coisas-  pela  introdução  do  verbo  periergázomai,  fazer  em excesso,

exceder-se. Também é evidente a distinção formal entre as citações: lido como antomosía  o

rumor adquire o mesmo formato da graphé: “Sócrates adikêi...” (19b, 24b). Portanto, também

nestas coisas Sócrates procede ilegalmente, é culpável, comete injustiça.

No entanto, o fato é que esta não é uma acusação legal, mas apenas uma reformulação

da anterior citação livremente extraída da comédia  As =uvens. Por que, então, destituí-la do

anterior  caráter  de  mero  rumor  e  apresentá-la  agora  sob  a  forma de  antomosía?  Por  que

conferir  tanto  peso  às  palavras  do  comediógrafo?  Estaria  o  Sócrates  platônico  acusando

Aristófanes  de  ser,  diretamente,  o  responsável  pelas  calúnias  que  lhe  sobrevieram  e,

indiretamente, o responsável por seu indiciamento? Mas, e o Sócrates histórico, teria este, de

fato, feito referência a Aristófanes em sua apología? Ou sua introdução no discurso de defesa

seria  uma invenção platônica?  Obviamente,  não temos como responder a  tal  questão com

exatidão.  No  entanto,  é  curioso  que  a  Apologia  platônica  apresente  esta  defesa  contra  as

antigas acusações suscitadas pela obra de Aristófanes e que a Apologia de Xenofonte não faça

nenhuma menção a esta parte da defesa de Sócrates, o que nos conduziria à hipótese de que

esta parte do discurso seja uma invenção platônica. Não encontramos esta hipótese em outros

estudos, mas isto nos parece um vício perpetuado pela tradição histórico-crítica. Parece-nos

que, pelo fato de terem encontrado indicíos históricos que os possibilitem questionar mais

enfaticamente a  historicidade do terceiro discurso52, os estudiosos não questionam na mesma

medida os dois primeiros discursos. Ora, mas se estes mesmos estudiosos sustentam, em sua

maioria, que a Apologia platônica, assim como as demais obras concernentes ao conjunto dos

lógoi sokratikoí têm um cunho ficcional, ainda que inspiradas em fatos históricos; então, por

que não questionar também a historicidade da defesa contra as antigas acusações? O fato de a

Apologia  de  Xenofonte  não  apresentar  esta  parte  do  discurso  nos  parece  um indício  que

corrobora esta hipótese. Apesar de os estudiosos considerarem que Xenofonte se baseou na

Apologia  de  Platão  para  escrever  a  sua  própria  Defesa  de  Sócrates;  ainda  assim,  ou

exatamente por isso, por que teria então excluído esta parte do discurso de Sócrates? Por que

52 Isto porque, após o anúncio do resultado da votação, o processo chegava, oficialmente, ao fim e os juízes se
retiravam para receber seus salários. Portanto, há dúvidas acerca da procedência real deste terceiro discurso que
Platão apresenta na Apologia (38c-42a). BRISSON, 2005, p.21.
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Xenofonte não a teria sequer mencionado? Bem, não há como fechar a questão, fica-nos, no

entanto, a hipótese. Aliás deixar também hipóteses, teses em aberto nos parece tão ou mais

interessante que tentar fechar este tipo de questão.

Mas, nesta perspectiva, considerando-se a hipótese de se tratar de uma invenção de

Platão,  qual  seria  a  finalidade  desta  estratégia  na  ficção  platônica?  Parece-nos  que  esta

estratégia do Sócrates platônico da  Apologia  faz parte daquele esforço de “apreender  a  si

mesmo” para fazer uma defesa justa, isto é, uma defesa em que ele deveria ser julgado por

quem  é  e  não  por  quem  parece  ser.  Assim,  se  Platão  introduz  a  imagem  do  Sócrates

aristofânico  é  para  negá-la,  como  uma  falsa  imagem,  e,  em  contrapartida,  reafirmar  a

verdadeira imagem de Sócrates, isto é, a imagem do Sócrates platônico. Exatamente por isso a

defesa contra as antigas acusações é, claramente, dividida em dois momentos: um primeiro

momento negativo, no qual Platão revela quem Sócrates aparenta ser, mas não é, e um segundo

momento positivo, no qua ele revela quem é Sócrates, a despeito de quem ele aparenta ser. 

Parece-nos que, para fazer esta distinção entre o  ser  e o  parecer  de Sócrates, Platão

precisa trazer  Aristófanes  ao  seu  dikastérion.  Com efeito,  o  debate  que Platão  trava  com

Aristófanes  é  tão  importante  na  economia  da  Apologia  que,  como bem coloca  Freyberg,

poderíamos dizer que “o Sócrates aristofânico das  =uvens  suscitou o Sócrates platônico da

Apologia”;  ou,  ainda  em suas  palavras,  que  “uma imagem cômica  suscitou  uma  imagem

filosófica”53.  Sustentando esta  complementariedade  entre  os  dois  Sócrates  nas  duas  obras,

Freyberg chega a uma conclusão radical: “apenas quando a imagem aristofânica do Sócrates

das =uvens é somada à imagem platônica da Apologia chegamos de fato a uma justa imagem

de Sócrates”54. Concordamos com o estudioso desde que “esta justa imagem de Sócrates” seja

lida como “a justa imagem do Sócrates de Platão”, pois para se chegar a “uma justa imagem

do Sócrates histórico” precisaríamos de ainda muitos outros retratos deste homem: os  retratos

tirados por Xenofonte e ainda outros retratos tirados por aqueles que, obscurecidos pelo brilho

de Platão, passaram à história com a infeliz alcunha de socráticos menores55. 

No  entanto,  como  sustenta  Dorion,  uma  coisa  é  fato:  o  retrato  do  Sócrates  de

Aristófanes  “teve  um  efeito  devastador  sobre  a  opinião  ateniense”  e  “nenhuma peça  lhe

53 FREYBERG, 1997, p.111.
54 FREYBERG, 1997, p.114.
55  Em um artigo bastante interessante, Rossetti resgata a importância e a diversidade da produção dos socráticos

na cena filosófica grega após a morte de Sócrates.  Antístenes,  Aristipo,  Ésquines de Sfeto, Fédon,  Símon,
Críton, Símias, Cebes e Glauco teriam escrito na época nada menos que trezentos lógoi sokratikoí. Assim, ainda
segundo Rossetti, eles teriam mesmo provocado uma "revolução de veludo" no cenário da literatura grega.
"Portanto, em alguma medida, próximo ao começo de sua aventura como escritores, os socráticos podem bem
ter se esforçado em oferecer um retrato de Sócrates-como-pessoa-viva-agindo-como-costumava-agir (sic), e tal
retrato bem poderia nos ser de valor informativo." ROSSETTI, O diálogo socrático aberto...,2006, p.11.
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causou tanto agravo como  As =uvens”56.  Portanto,  se  queremos  compreender o  agón  que

Sócrates protagonizou em Atenas, não podemos, de modo algum, ignorar esta sua imagem,

este seu parecer. O próprio Platão não a ignorou, e temos a Apologia como grande prova disto.

Se, por razões de ordem cronológica, não podemos falar que o Sócrates de Aristófanes é uma

imagem comicamente  invertida  do  Sócrates  de  Platão;  podemos,  no  entanto,  falar  que  o

Sócrates platônico da Apologia é, sem dúvida alguma, uma imagem dramaticamente invertida

do Sócrates aristofânico das =uvens57. 

Dorion expõe duas hipóteses para explicar esta contradição flagrante entre a imagem

de Sócrates na comédia e a imagem de Sócrates nos escritos de Platão e de Xenofonte: ou

Aristófanes criticava um tipo, o do  sophós, em vez de um indivíduo em particular, no caso

Sócrates;  ou  Aristófanes  retrata  realmente  o  que  teriam  sido  os  interesses  filosóficos  de

Sócrates em algum momento de sua vida58. Neste último caso, a contradição seria explicada

por uma evolução do pensamento e da conduta do Sócrates histórico, já que Aristófanes teria

conhecido Sócrates enquanto Platão e Xenofonte eram ainda crianças. Além disso, para que a

paródia  obtivesse  êxito,  isto  é,  para  que  despertasse  o  efeito  cômico  nos  ouvintes,  seria

necessária uma certa correspondência entre o personagem cômico e o personagem histórico.

Consideramos  pertinente  esta  hipótese  evolutiva;  no  entanto,  não  há  indícios  históricos

suficientes para se fechar tal questão. Nesta perspectiva, parece-nos mais interessante tentar

relacionar  as  duas  imagens  -do  Sócrates  aristofânico  e  do  Sócrates  platônico-  e  tentar

desvendar  as  estratégias  platônicas  que  visam  desvencilhar  seu  Sócrates  da  imagem

disseminada pelo comediógrafo, como veremos nas duas partes desta seção.

3.1    Parte negativa: quem Sócrates aparenta ser, mas o Sócrates de Platão não é

3.1.1    Um naturalista 

A primeira imagem da qual o Sócrates platônico se esforça para se desvencilhar é a

imagem  do  Sócrates  naturalista.  Como  vimos  anteriormente,  Platão  introduz  Aristófanes

relacionando as antigas acusações a uma citação livre da comédia As =uvens, segundo a qual

Sócrates investigava tanto os fenômenos celestes quanto as coisas abaixo da terra. Em suma,

56 DORION, 2006, p.27.
57 O Sócrates das  =uvens: (1) cobra por seus ensinamentos (99, 245,1146ss), (2) consagra-se ao estudo físicos:

astronomia  e  meteorologia  (193-200,225-230,270ss,376ss,395ss,489ss),  geologia  (186ss,192)  e  geografia
(206ss); (3) é o chefe de uma escola fechada e assume discípulos (95ss); (4) professa sua incredulidade em
relação aos deuses da cidade (246ss,365,423,827) e (6) reconhece novos deuses: o Caos, as Nuvens e a Língua
(253,365,423,827). 

58 DORION, 2006, p.27.
41



uma citação  que  deixa  evidente  um interesse  pela  investigação  da  natureza  por  parte  de

Sócrates. No entanto, logo em seguida, ele cita, também livremente, uma outra passagem das

=uvens  que deixa apenas subentendido este mesmo interesse e esta mesma imagem de um

Sócrates naturalista. Nesta nova imagem Aristófanes apresenta Sócrates de uma maneira ainda

mais jocosa: a comédia apresentaria “um tal Sócrates, por ali a dar voltas, afirmando caminhar

nos ares e bobageando muitas outras bobagens (19c:  Swkra/th tina_  e0kei~  perifero/menon

fa/skonta/  te  a0erobatei~n  kai_  a1llhn  pollh_n  fluari/an  fluarou~nta)”.  Mas,  por  que

caminha nos ares e que bobagens diz este Sócrates? Aqui, na  Apologia,  ele não explica; na

comédia, porém, é o próprio Sócrates que se justifica: “ando pelos ares e especulo <acerca do>

sol  (225:  a0erobatw~  kai_  perifronw~  ton_  h3lion)”,  “pois  nunca  teria  encontrado,

corretamente, as coisas relativas aos corpos celestes se não tivesse suspendido a inteligência e

misturado o leve pensamento com o <seu> semellhante,  o ar (225-230:  ou0  ga_r a1n pote

e0chu~ron o0rqw~v ta_ mete/wra pra/gmata, ei0  mh_  krema/sav to_  no/hma kai_ th_n fronti/da

lepth_n katamei/cav e0v to_n o3moion a0e/ra)”. Assim, este tal Sócrates identifica o pensamento,

phrontís, com o ar, aér, e Aristófanes, por sua vez, identifica o pensamento de Sócrates com o

pensamento de alguns naturalistas para quem o ar era o princípio de todas as coisas: Diógenes

de Apolônia (DK 64 A 7) e Arquelau59 (DK 60 A 11,12). Portanto, também nesta segunda

citação, ainda que na Apologia Platão não a explique -e aqui é preciso notar, isto serve bem ao

objetivo de ressaltar esta imagem em seu perfil mais jocoso- o que está em questão é ainda

uma investigação da natureza por parte de Sócrates. Aristófanes retrata um tolo, é fato; mas

um tolo que se interessa pela investigação da natureza. 

Contudo, definitivamente, este não é o Sócrates da Apologia. Por isso, logo de início,

percebemos uma dupla negação acerca deste pretenso conhecimento naturalista. Primeiro uma

negação inplícita, à medida que repete a expressão  tal  Sócrates (18b:  tiv Swkra/thv; 19c:

Swkra/th tina_) mostrando assim não ser este nada além de um tipo, um personagem, e, em

seguida, uma negação explícita, à medida que afirma: “eu não entendo nada de tais assuntos,

nem  muito  nem  pouco  (19c:  w0n  e0gw_  ou0de_n  ou1te  me/ga  ou1te  smikro_n  pe/ri  e0pai5w)”.

Interessante notar aqui o uso muito sugestivo do verbo  epaío  (e0pai5w), que admite tanto o

significado de entender, compreender, ser conhecedor de algo, quanto o significado de prestar

ouvidos,  o  que pode conferir  ao discurso de Sócrates  outra dupla negação:  nem ele seria

conhecedor,  ou  de  tais  matérias  citadas  anteriormente  como antigas  acusações  ou  de  tais

bobagens que agora faz apenas alusão, nem ele daria ouvidos a quem as conhece ou professa.

59 Interessante observar que Diógenes Láercio (Vidas, II,16) cita Arquelau como mestre de Sócrates.
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Uma sequência de negações para não deixar qualquer dúvida. De fato, tão certo e seguro se

encontra Sócrates em relação a tal  questão que não se furta a  reclamar testemunhas (19c:

Ma/rturav) para comprovar que ele não trata destes assuntos. Mais, é imperativo em relação

às testemunhas que invoca, quase desafiador: “contai então, uns aos outros, se, alguma vez,

pouco ou muito, algum de vós me ouviu discursando sobre tais coisas (19d:  Fra/zete ou}n

a0llh/loiv ei0  pw/pote  h2  smikro_n  h2  me/ga h1kouse/  tiv  u9mw~n  e0mou~  peri_  tw~n  toiou/twn

dialegom/enou)”. Mas não há testemunhas. Fim de caso? Assunto resolvido? Não para nós.

Isto porque, se na Apologia Platão nega veementemente qualquer relação de Sócrates

com um tipo de conhecimento naturalista, em contrapartida é ao menos ambíguo em outra

obra.  Na longa passagem pretensamente “autobiográfica” de Sócrates no  Fédon  (96a-99d),

Platão coloca na boca de Sócrates que ele teria se interessado primeiramente pela física e pelas

ciências  da  natureza,  mas  que,  não  obtendo  êxito  nestes  campos  de  conhecimento,  teria

abandonado este  tipo  de  investigação.  Portanto,  há  uma discrepância  entre  o  Sócrates  do

Fédon,  que se interessou, mas abandonou tais estudos, e o Sócrates da  Apologia,  que nega

terminantemente qualquer investigação nestes campos;  embora, aqui, segundo ele, não fale

como  quem  desonra  este  conhecimento  (19c:  ou0x  w(v  a0tima/zwn  le/gw  th_n  toiau/thn

e0pisth/mhn). Xenofonte, por sua vez, nas Memoráveis (I,I,11-16), deixa claro que Sócrates não

falava  da  natureza,  nem perguntava  pela  essência  do  mundo  e  pelas  leis  dos  fenômenos

celestes, mas que afirmava, pelo contrário,  ser uma insensatez perguntar  sobre tais coisas.

Deve-se notar que mesmo o estudo da geometria e da astronomia que Xenofonte atesta ser de

interesse de Sócrates, era um estudo de cunho essencialmente pragmático e utilitário, isto é,

seria  válido  desde  que  se  ativesse  ao  útil  e  não  a  meras  especulações. Além disso,  não

podemos negar o silêncio de Aristóteles acerca de um pretenso interesse de Sócrates, ainda

que inicial, pelas ciências da natureza. Temos assim, de um lado, Aristófanes, em =uvens,  e

Platão,  no  Fédon,  que nos dão forte indícios de uma investigação naturalista  por  parte de

Sócrates;  no meio,  neutro,  silencioso:  Aristóteles;  e,  do outro lado,  Platão,  na  Apologia,  e

Xenofonte, nas  Memoráveis,  que negam o interesse de Sócrates pelas ciências da natureza.

Como articular, então, todas estas imagens de Sócrates? 

Bem, dois  pontos  ficam evidentes:  (i)  circulava a imagem de um tipo de Sócrates

naturalista, propagada principalmente pela comédia aristofânica, e (ii) o Sócrates da Apologia

quer convencer os juízes de que esta imagem não correspondia à realidade. Mas, permanece

uma questão: por que Platão afirma esta imagem no Fédon, ao menos para um certo momento

da vida de Sócrates, e a nega tão veementemente na Apologia? Bem, é sempre possível partir
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do princípio que o discurso de Sócrates  na  Apologia  corresponda,  em alguma medida,  ao

discurso de defesa do Sócrates histórico e que ele tenha, de fato, feito menção à comédia de

Aristófanes.  No  entanto,  esta  hipótese  desdobrar-se-ia  em duas  outras:  (i)  ou  o  Sócrates

histórico  jamais  teria  se  ocupado  de  tal  investigação  e  a  passagem do  Fédon  seria  uma

invenção platônica, posterior à  Apologia,  (ii) ou Sócrates teria tido, de fato, um interesse ao

menos inicial pelas ciências da natureza, mas não teria sustentado este interesse durante seu

julgamento porque isto seria perigoso, à medida que induzia os ouvintes a crerem que ele não

reconhecia os deuses da cidade, como ele mesmo concluíra anteriormente (18c). 

Mas esta última hipótese nos conduz ainda a uma outra questão no mínino curiosa: se

esta imagem lhe era tão prejudicial no contexto de um julgamento baseado em uma acusação

de impiedade, por que, então, o próprio Sócrates traria este assunto à tona? Ora, se a acusação

representava  um  perigo,  mais  perigosa  ainda  seria  esta  sua  estratégia  de  defesa,  pois

equivaleria a adicionar fatos a acusação recente de impiedade. Assim, remetendo-se a este

pretenso conhecimento naturalista, ainda que para negá-lo, Sócrates estaria oferecendo provas

contra si mesmo. É certo que simplesmente se omitir em relação às diabolaí não as dissiparia e

os juízes poderiam julgá-lo tendo-as ainda em mente. Afinal, Platão não nos deixa esquecer

como eram  deinoí  aqueles  antigos  acusadores  de  Sócrates;  tinham persuadido,  afetado  os

ouvintes com seus discursos, era preciso, então, dissipar as calúnias (19a). 

Ainda assim, parece-nos no mínimo temerário que Sócrates se remetesse, de livre e

espontânea vontade, a uma imagem que contribuía para sua condenação. Talvez ele acreditasse

em demasia em seu próprio poder de persuasão; ou talvez preferisse morrer a permitir que esta

imagem  continuasse  a  se  propagar.  Talvez.  Mas,  reiteramos:  esta  seria  uma  estratégia

temerária. Seria equivalente a alguém que, tendo atropelado e matado um transeunte, fosse

processado por homicídio culposo e ali,  em seu próprio julgamento,  declarasse, de livre e

espontânea vontade, que já pesam sobre ele algumas multas por direção perigosa. Que réu, em

sã consciência, agiria assim em seu próprio julgamento? Bem, por estas razões, mais uma vez

sustentamos  a  hipótese  de  que  esta  parte  do  discurso  de  Sócrates  na  Apologia  seja  uma

invenção platônica. Sócrates não teria, de fato, feito menção à comédia de Aristófanes em sua

defesa e esta estratégia se prestaria ao objetivo de Platão de distinguir entre a falsa imagem do

Sócrates aristofânico -falsa, apesar de parecer verdadeira- e a verdadeira imagem de Sócrates:

a imagem que Platão confere ao mestre. E, nesta imagem não cabe nem a investigação da

natureza, como já vimos, nem o ensino dos sofistas, como veremos a seguir.
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3.1.2. Um sofista

Platão nos oferece muito mais elementos acerca da imagem do Sócrates sofista do que

nos ofereceu acerca da anterior imagem do Sócrates naturalista. Fato que, por si só, já nos

mostra não só como esta imagem estava ainda mais arraigada que a primeira, mas também

como é fundamental para ele desvencilhar seu Sócrates desta imagem. A intenção de Platão é

clara: identificar os sofistas como os que realmente agem do modo proposto pelas antigas

acusações, isto é, pela comédia de Aristófanes. A partir das citações das =uvens na Apologia,

podemos inferir duas características próprias dos sofistas que são atribuídas a Sócrates: fazer

forte  o  argumento  fraco  (Apol.18b,19b:  to_n  h3ttw  lo/gon  krei/ttw  poiw~n)  e  ensinar

(Apol.19b: dida/skwn). 

Na  Apologia,  Sócrates  não  apresenta  a  menor  preocupação  em se  desvencilhar  da

primeira característica, sequer se refere a isto após citar Aristófanes. No entanto, também o

silêncio fala muito. Por isso, para compreendermos a razão deste silêncio, torna-se necessário

recorrer à própria comédia e, ali, analisar o que significa “fazer forte o argumento fraco”. Nas

=uvens, Estrepsíades procura Sócrates para aprender como se livrar de uma causa no tribunal,

contudo, mostrando-se ele mesmo incapaz de aprender tais ensinamentos, pede a Sócrates que

ensine não mais a ele, mas a seu filho Fidípedes. No entanto, Estrepsíades estabelece uma

condição para este ensino: “que ele aprenda aqueles dois argumentos, o forte, seja qual for, e o

fraco, que, ao falar, faz o que é injusto se tornar forte; se não <ambos>, o injusto, de todo jeito

(=uv.880-885:  d 0e0kei/nw tw_ lo/gw maqh/setai to_n krei/tton o3stiv e0sti_ kai_ to_n h3ttona,

o4v ta1dika le/gwn a0natre/pei to_n krei/ttona e0a_n de_ mh/, to_n gou~n a1dikon pa/sh| te/xnh|)”. 

Ora,  considerando  a  gravidade  de  tal  acusação  para  uma  pessoa  que  está  em

julgamento,  não nos parece estranho que Sócrates não se prolongue sobre este tema; pelo

contrário, parece-nos surpreendente que o tenha mencionado,  o que mais uma vez reforça

nossa hipótese da invenção platônica da parte da defesa relacionada às antigas acusações. Mas

nos parece que esta nossa hipótese já foi  bastante esclarecida;  agora, o que nos importa é

examinar como esta “habilidade retórica”,  por assim dizer,  se relaciona aos sofistas e,  em

última instância,  a  Sócrates.  Bem, que esta  seria uma habilidade relacionada à retórica de

alguns  sofistas,  parece-nos  fora  de  questão.  No  fim  dos  manuscritos  de  Sexto  Empírico

aparece  uma  pequena  obra  que  teria  sido  escrita  em  torno  de  400  a.C.60,  sem  qualquer

indicação  de  autor  ou  título,  mas  que  ficou  conhecida  como  Dissoi  Logoi,  Argumentos

60 A data está fixada em torno de 400 a.C por que o texto faz referência à vitória recente dos espartanos contra os
atenienses, isto é, ao fim da Guerra do Peloponeso. 
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Duplos, palavras que iniciam o texto. Este texto, indubitavelmente de caráter sofista61, começa

da seguinte maneira: "Argumentos duplos concernentes a bons e maus são apresentados, na

Grécia,  por aqueles que se dedicam à filosofia"62,  e assim segue por mais três parágrafos,

discutindo, por meio de argumentos contrários, o belo e o feio, o justo e o injusto, o verdadeiro

e o falso. Este método sofístico, das  antilogiaí,  passou a ser tão comum nos tribunais que

Filóstrato,  da  segunda  sofística,  em sua  obra  Vida  dos  Sofistas,  chega  a  afirmar  que  “os

atenienses, vendo a terrível habilidade de falar no que tange os sofistas, expulsaram-nos dos

tribunais,  por dominarem o <argumento> justo por meio do argumento injusto e forçarem

contra o que é direito (I.483:  Deino/thta de_ oi9  0Aqhnai=oi peri_ tou_v sofista_v o3rwntev

e0cei=rgon  au0tou_v  tw~n  dikasth/riwn,  w9v  a0di/kw|  lo/gw|  tou~  dikai/ou  kratou~ntav  kai_

i0sxu/ontav  para_  to_  eu0qu/)”.  Pois  bem,  parece  fora  de  questão  que  esta  seria  uma das

características da retórica de alguns sofistas63. No entanto, resta saber como Sócrates alcançou,

também ele, esta phéme, esta fama. Pois, que Platão identifica a comédia de Aristófanes como

a  origem  desta  imagem,  está  claro;  mas,  por  que  Aristófanes  atribuíra  a  Sócrates  esta

habilidade  retórica,  parece-nos  ainda  obscuro.  Com  efeito,  parece-nos  obscuro  que

Aristófanes,  de fato,  atribua esta  habilidade à Sócrates.  Bem, façamos, então,  uma nova e

breve incursão à comédia para analisarmos se o Sócrates aristofânico realmente se enquadra

neste retrato. 

Percebemos que, após ouvir o pedido de Estrepsíades, Sócrates responde a ele de uma

forma  um  tanto  enigmática:  “ele  mesmo  <Fidípedes,  o  filho>  aprenderá  com  os  dois

argumentos. Eu, porém, me retiro (885ss: au0to_v maqh/setai par 0au0toi~n toi~n lo/goin. 0Egw_

d 0ape/somai)”. A obscuridade desta resposta parece confundir o próprio Estrepsíades, pois,

antes de sair do phrontistérion, ele reforça seu pedido a Sócrates: “Então, lembre-se disto: ele

deve contradizer tudo o que é justo  (885ss: tou~to/ nun me/mnhv 0, o3pwv pro_v pa/nta ta_

di/kai 0 a0ntile/gein dunh/setai)”. E o que Sócrates lhe responde em seguida? Nada, Sócrates

simplesmente sai de cena.  E, de sua escola,  nas palavras de Gilda Maria,  “saem em duas

gaiolas,  como  dois  galos  de  briga”64,  Díkaios  Lógos  (Di/kaiov Lo/gov)  e  Ádikos  Lógos

(1Adikov Lo/gov), Argumento Justo e Argumento Injusto, prontos para uma rinha, poderíamos

completar.  De  fato,  quem  ensinará  Fidípedes  a  vencer  as  causas  justas  com  argumentos

61 Como  Protágoras  compôs  a  obra  Antilogiai,  sustentando  que  havia  dois  argumentos  contrários  para  tudo,
atribuiu-se o texto à algum aluno de Protágoras. GUTHRIE, 1995, p.290-294; e KERFERD, 2003, p.146-147.

62 KERFERD, 2003, p.146.
63 Filóstrato se refere a Ésquines e Demóstenes como sofistas que faziam uso de tal habilidade nos tribunais. In:

CASSIN, 2005, p.408-9.
64 ARISTÓFANES, As =uvens, 885ss. Trad. de Gilda Maria Reale Starzynski. SÓCRATES, 1972, p.210.
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injustos não será Sócrates, mas os próprios argumentos, que travam, então, um longo  agón

(890-1105). Enfim Sócrates entra novamente em cena, mas apenas para entregar Fidípedes ao

pai.  O  rapaz  sai  da  escola  como  um  “hábil  sofista  (110ss:  sofisth_n  deci/on)”,  isto  é,

preparado para fazer forte o argumento fraco. No entanto, reiteramos: não foi pela boca do

próprio Sócrates que Fidípedes aprendeu a fazer uso desta “habilidade retórica”. Obviamente a

encenação do  agón  entre os dois argumentos pode representar o ensinamento de Sócrates;

contudo, não se pode desconsiderar que Aristófanes não os colocou diretamente na boca do

filósofo, muito pelo contrário. Certamente Sócrates é identificado como um sofista em outras

passagens das =uvens, e por outras características que não esta habilidade. No entanto, foi a

esta  habilidade que Platão fez  referência para introduzir  a  imagem do Sócrates sofista  na

Apologia  e,  assim, poder  confrontar  tal  imagem. Mas, o curioso,  como vimos,  é que esta

imagem não é discutida na Apologia e ainda é dúbia na própria comédia.

Enfim,  se  fizemos  esta  digressão  foi  com  um único  objetivo:  demonstrar  como  é

complexo distinguir entre o ser e o parecer de Sócrates em qualquer uma destas obras, seja na

Apologia,  seja nas  =uvens.  E o mesmo princípio nos parece válido também para todas as

outras obras concernentes aos lógoi sokratikoí, sejam de autoria de Platão, de Aristófanes, de

Xenofonte ou ainda de qualquer testemunho dos socráticos menores. Distinção esta que se

torna  ainda  mais  complexa  quando  estas  obras  e  autores  se  sobrepõem.  Ao  tentarmos

distinguir estas imagens de Sócrates entramos, inevitavelmente, em uma espécie de casa de

espelhos, local onde um único corpo apresenta inúmeras e distorcidas imagens. E o fato é que

uma  destas  imagens  distorcidas  é  a  imagem  do  Sócrates  sofista.  Distorcida  não  porque

Sócrates não seja sofista, mas porque só conseguimos enxergá-lo desta maneira por meio de

um determinado espelho; espelho presente tanto nas =uvens, quanto na Apologia. Ora, Platão

tem tanta responsabilidade quanto Aristófanes na criação e perpetuação desta imagem. É fato

que um a afirmou e o outro a negou, mas ambos deixaram como testemunho que  Sócrates

parecia ser um sofista. Então, perguntamos: exatamente por que Sócrates parece um sofista,

não deveríamos chamá-lo de sofista? Pois o que é um sofista? Parece-nos muito interessante a

definição que Filóstrato, ainda na obra Vida dos Sofistas, confere aos “sofistas antigos”, isto é,

contemporâneos a Sócrates:

Os antigos chamaram pelo nome 'sofistas' não apenas os mais altivos e
ilustres dentre os oradores, mas também os que se expressavam com
facilidade dentre os filósofos, sobre os quais é forçoso falar primeiro,
dado que, não sendo sofistas, mas parecendo <sofistas>, alcançaram
este nome (I.484: Sofista_v de_ oi9 palaioi_ e0pwno/mazon ou0 mo/non
tw~n  r(hto/rwn tou_v  u9perfrwnounta/v  te kai_  lamprou/v,  a0lla_
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kai_  tw~n  filoso/fwn tou_v  cu_n  eu0roi/a|  e9rmhneu/ontav,  u9pe_r  w{n
a0ga/gkh prote/rwn le/gein, e0peidh_ ou0k o1ntev sofistai/, dokou~ntev
de_ parh=lqon e0v th_n e0pwnumi/an tau/thn)

Nesta citação, Filóstrato não se refere a Sócrates, mas pensamos que a sua definição de

sofista  serve  bem ao  filósofo  ateniense,  pois,  à  medida  que  esta  imagem de  Sócrates  foi

perpetuada, ele "tomou posse" -sentido figurado atribuído ao verbo parérkhomai utilizado na

citação  em  relação  ao  renome dos  sofistas-,"ganhou  o  direito",  ou  talvez  o  ônus,  de  ser

chamado de sofista e isto não pode mais lhe ser retirado. Isto não significa que ele não tenha

também o direito a ser particular, único; aliás, como qualquer um daqueles chamados sofistas.

Chamar Sócrates de sofista não corresponde, necessariamente, a lhe atribuir um conjunto de

características,  mas  apenas  em  reconhecer  similaridades  na  alteridade.  Parece-nos  que,

negando  este  título  a  Sócrates,  prestamos  um  desserviço  à  história  da  filosofia,  pois

perpetuamos tanto a primazia de uma única imagem de Sócrates -do Sócrates platônico que

combate os sofistas- quanto a errônea concepção dos sofistas  em bloco,  que não confere o

devido valor às suas singularidades. Talvez não a  Apologia,  mas uma leitura tendenciosa da

Apologia,  esteja na origem destas duas imagens que passaram à história e que, apesar de já

descontruída por alguns estudiosos, como Kerferd65, ainda está muito presente nos manuais de

história da filosofia: a imagem de um Sócrates ímpar e a imagem dos sofistas como um grupo

uniforme. Percebemos que a singularidade do Sócrates platônico é reforçada ao longo de toda

a Apologia, mas que esta imagem dos sofistas como um grupo uniforme fica evidente em um

determinado momento ainda na parte da defesa contra as antigas acusações. Logo após negar

que se ponha a educar homens (19d: paideu/ein e0pixeirw~ a0nqrw/pouv) e que receba dinheiro

por  isto  (19d:  xrh/mata  pra/ttomai),  Sócrates  cita  os  nomes  de  alguns  sofistas  (20a:

sofistai~v) e suas cidades de origem -Górgias de Leontinos, Pródico66 de Ceos e Hípias de

Élide- e apresenta o que seria a atividade comum a todos eles: 

65 KERFERD, 2003, p.96-101.
66Interessante observar que Platão apresenta Sócrates como aluno de Pródico em três diálogos: Protágoras 341a,

Mênon 96d, Crátilo 384b. Dorion duvida da historicidade desta informação: “como Sócrates fala com ironia do
conteúdo das aulas de Pródico, assim como do custo proibitivo de algumas delas, é claro que não teríamos razão
de tomar esta 'informação' ao pé da letra. Por conseguinte é muito difícil ou até impossível determinar o que o
ensinamento  de  Sócrates  deve  aos  sofistas  de  seu  tempo.”  DORION,  2006,  p.14.  Concordamos  com  os
argumento de Dorion; de fato, é difícil estabelecer um grau de certeza para informações tais como esta. No
entanto, consideramos que não devem ser ignoradas, mas acolhidas como informações relevantes para expor
este jogo que se dá no horizonte de distinção entre  ser  e  parecer  entre Sócrates e sofistas. Vimos antes que
Diógenes Laércio aponta Arquelau, filósofo naturalista, como mestre de Sócrates (nota 59); agora vemos que
Platão aponta Pródico como mestre de Sócrates em outro diálogo. Sócrates teria tido, de fato algum mestre?
Mais uma questão sem resposta exata.
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cada um destes, oh varões, indo a cada uma das cidades, <dirigindo-
se>  aos  jovens  que,  gratuitamente,  podem  se  reunir  com  os
concidadãos  que  desejarem, é  capaz de persuadir  estes  <jovens> a
abandonarem aquelas  reuniões  e  reunirem-se  com eles,  dando-lhes
dinheiro, além de agradecimento. (19e,20a: tou/twn ga_r e3kastov, w}
a1ndrev, oi[o/v t 0e0stin i00w_n ei0v e9ka/sthn tw~n po/lewn tou_v ne/ouv,
oi[v  e1cesti  tw~n  e9autw~n  politw~n  proi~ka  sunei~nai  w{|  a1n
bou/lowntai,  tou/touv  pei/qousi  ta_v  e0kei/nwn  sunosi/av
a0polipo/ntav  sfi/sin  sunei~nai  xrh/mata  di/dontav  kai_  xari/n
proseide/nai). 

A intenção de Platão com esta descrição nos parece clara: apresentar quem seriam os

sofistas,  partindo  de  suas  similaridades,  para,  em  seguida,  revelando  a  singularidade  de

Sócrates, destacá-lo deste grupo. Para isto, Platão cita duas características comuns a todos os

sofistas, traços que podiam mesmo servir-lhes como divisa e, em contrapartida, diferenciá-los

radicalmente  do  seu  Sócrates:  os  sofistas  eram  estrangeiros  e  cobravam  por  seus

ensinamentos. Nesta perspectiva, é interessante observar a citação das cidades de origem dos

sofistas não só como uma tentativa de diferenciação, mas também como intenção de alimentar

um certo preconceito que o cidadão ateniense nutria em relação ao estrangeiro. Pois, como

sustenta Guthrie, os sofistas eram antipatizados por muitos não apenas pelo conteúdo de seus

ensinamentos e pela soma que cobravam, mas também, ou talvez principalmente, por serem

estrangeiros,  ou  melhor,  por  não  serem  cidadãos  atenienses67.  A intenção  de  nutrir  este

preconceito e esta repulsa fica ainda mais evidente quando Sócrates afirma que estes sofistas

persuadiam os jovens a deixarem a companhia de seus concidadãos para se reunirem com eles.

Mas é interessante observar também que, na  Apologia,  a entrada em cena dos sofistas se dê

justamente com uma observação acerca do fato de receberem salário por seus ensinamentos,

objeto de crítica por parte de Platão68, de Xenofonte69 e até mesmo de Aristóteles70.

Em  contrapartida,  como  ainda  analisaremos  em  detalhes,  o  Sócrates  platônico  da

67 GUTHRIE, 1995, p.43. 
68 No Sofista (223b), Platão chega a afirmar que a sofística (h9 sofistikh/)  “deve ser chamada” (prosrhte/on) de

“caça dos jovens ricos e célebres” (ne/wn plousi/wn kai_ e0ndo/cwn gignome/nh qh/ra).
69 Nas  Memoráveis,  o  Sócrates  de  Xenofonte  afirma  que  "igualmente  com a  sabedoria,  os  que  vendem <a

sabedoria> a quem quer, por dinheiro, são chamados sofistas, assim como prostituídos (  1.6.13:   kai_ th_n sofi/an
w(sau/twv tou_v me_n a0rguri/ou tw~| boulome/nw| pwlou~ntav sofistai~v, w#sper po/rnouv, a0pokalou~sin)".

70 Também Aristóteles, na  Ética a =icômaco (1164a30), critica o recebimento de salário, mas com uma outra
tônica.  O  estagirita  afirma  que  "os  que  recebem  dinheiro  por  antecipação  (oi9  de_  prolamba/nontev  to_
a0rgu/rion)", "nada fazem do que falaram (mhde_n poiou~ntev w{n e1fasan)" e que, os sofistas (oi9 sofistai~v)
“talvez façam isso (tou~to d 0i1swv poiei~n)", isto é, receber o salário antecipadamente, porque "ninguém lhes
daria  dinheiro  pelo  que  sabem (dia_  to_  mhde/na  a1n  dou~nai  a0rgu/rion w{n  e0pistantai)".  Esta  crítica  de
Aristóteles é particularmente interessante para nosso estudo, pois, nas palavras de Guthrie, assim Aristóteles
“descreve o sofista como alguém que faz dinheiro de uma sabedoria aparente, mas irreal”. GUTHRIE, p.39. Ao
contrário do Sócrates platônico que não recebe dinheiro, nem promete qualquer ensinamento, como veremos
em detalhes.
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Apologia  é apresentado como o cidadão ateniense por excelência, totalmente comprometido

com o bem de seus concidadãos e que não cobra salário de quem deseja conversar com ele. De

fato, na  Apologia,  Platão deixa bem clara esta distinção fundamentada nestas características.

Contudo,  não  seria  justamente  porque  tais  traços  são  visíveis,  portanto  fáceis  de  serem

identificados  e  distinguidos?  Se  Sócrates  é  confundido  com os  sofistas,  certamente  não  é

nestes  aspectos  mencionados.  O  problema  maior  da  distinção  entre  eles  reside  nas

semelhanças, principalmente naquelas não tão concretas como nacionalidade e dinheiro. E a

principal semelhança entre eles, apontada já na citação das =uvens como antomosía, reside no

ensino. Esta é a semelhança que leva os contemporâneos de Sócrates a enxergarem-no como

um  sofista,  e  é  desta  semelhança  que  o  Sócrates  da  Apologia  tem  dificuldade  em  se

desvencilhar durante seu julgamento. Por isso, diante desta dificuldade, Platão se detém ainda

mais  um pouco nesta tentativa de distinção,  narrando,  por meio de Sócrates,  uma suposta

conversa que este teria tido com Cálias, segundo ele, “o homem que teria gastado dinheiro

com os sofistas (20a:  a0ndri_  o4v tete/leke xrh/mata sofistai~v) mais que todos os outros

(20a:  plei/w h2 su/mpatev oi9 a1lloi)”.  Façamos, então, uma breve descrição desta narrativa

que, a despeito de sua historicidade ou não, guarda o matiz das parábolas. 

Nesta pequena narrativa, Sócrates compara os jovens a potros ou vitelos (20a: pw/lw h2

mo/sxw) e o educador a um tratador de cavalos (20b: i0ppikw~n), encarregado (20a: e0pista/thn

labei~n) de os tornar bons e belos (20b: kalw/ te ka0gaqw_) de acordo com a excelência que

lhes é própria (20b: th_n prosh/kousan a0reth/n). Assumindo tal possibilidade para os cavalos,

Sócrates  pergunta  a  Cálias  se o  mesmo seria  possível  também em relação  aos  homens  e

pergunta também: se há alguém ou não ( 20b:  1Estin tiv...h2 ou1;) capaz de fazê-lo, quem é

(20b: Ti/v), de onde é (20b: podapo/v) e por quanto ensina (20b: po/sou  dida/skei;). Ao que

Cálias  responde  suscitamente:  “Eveno71,  de  Paros,  por  cinco  minas  (20b)”.  Ironicamente

Sócrates  declara,  então,  que  consideraria  Eveno um homem feliz  (20b:  e0gw_  to_n  Eu1hnon

e)maka/risa) se (ei0), verdadeiramente (20b: a0lhqw~v), pudesse ter esta arte (20b: e1xoi tau/thn

th_n  te/xnhn)  e,  Sócrates  coloca  ainda  mais  uma  condição,  se  a  pudesse  ensinar

convenientemente (20b:  e0mmelw~v dida/skoi). Note-se que o uso da conjunção que expressa

condição mais o uso dos verbos no optativo revela que Sócrates não admite o ensino da areté

própria  aos  homens como real,  mas apenas  como possível.  Note-se ainda que esta  é  uma

71 Eveno de Paros é citado por Sócrates também no  Fedro  (267a), onde este “mais belo” (to_n de_  ka/lliston
Pa/rion Eu0hno_n) é lembrado por ser “o que primeiro descobriu a insinuação e o elogio” (o4v u9podh/lwsi/n te
prw~tov hu{ren  kai_  parepai/nouv)  e,  quiçá,  “a  declaração indireta”  (parayo/gouv fa/sin),  “falando  em
metros” (e0n me/trw| le/gein) para “ajudar a memória” (mnh/mhv xa/rin). 
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possibilidade apenas para Eveno, mas não para ele próprio, já que, mesmo quando expressa

um pretenso desejo de saber estas coisas, chegando ao ponto de afirmar que se enfeitaria e se

pavonearia  se  soubesse  estas  coisas  (20c:   0Egw_  gou~n  kai_  au0to_v  e0kalluno/mhn  te  kai_

h(bruno/mhn a1n, ei0  h0pista/mhn tau~ta), logo em seguida nega: “mas não sei (20c:  a0ll 0ou0

ga_r e0pi/stamai)”. 

Percebemos, assim, três distintos momentos nesta narrativa: (1) um momento abstrato:

no qual Sócrates faz uso de uma metáfora para abordar o tema da ensinabilidade da areté, (2)

um momento concreto: no qual Sócrates faz emergir o nome de um sofista e atribui a ele a

pretensão de ensinar esta tékhne, e (3) um momento refutatório/apologético: no qual Sócrates,

simultaneamente, nega, diretamente, possuir tal arte e, defende-se, indiretamente, da acusação

de ensinar e receber dinheiro pelo ensino.  Percebemos também que, apesar de colocar em

dúvida  a  ensinabilidade  da  areté,  Sócrates  não  revela  aqui  a  intenção  de  discutir  se  a

excelência pode, de fato, ser ensinada ou não, mas apenas a intenção de esclarecer que não é

ele a referência neste tipo de ensino e que tal constatação não veio de sua própria boca, mas do

testemunho de alguém preocupado com tais assuntos: Cálias, que aparece como “patrono” dos

sofistas no Protágoras (311a), onde sua casa serve como cenário para o diálogo.

No entanto, é curioso que Sócrates, ao se defender das acusações concernentes ao tipo

de Sócrates naturalista, tenha intimado os ouvintes presentes a testemunharem a seu favor,

certo de que não seria contradito; mas, ao se defender das acusações de ensinar e receber

dinheiro pelo ensino, isto é, para refutar o tipo de Sócrates sofista, tenha feito uso de uma

narrativa alegórica e de uma suposta testemunha. Ora, por que não convidou novamente os

presentes a confirmarem também que não cuidava destes assuntos e que, menos ainda, recebia

por isso? Por que recorreu a uma narrativa cujas testemunhas estariam ausentes? Seria este

diálogo conhecido do grande público então presente? Mas, se assim o fosse, por que, ao relatar

o  diálogo  em  detalhes,  ele  não  mencionou  que  contaria  uma  história  já  conhecida  dos

ouvintes? Ou será que temia convidar os presentes como testemunhas e ser contradito por

eles? Seria este tipo de Sócrates sofista mais comumente associado a Sócrates e,  portanto,

estariam os ouvintes mais propensos a confirmar que negar tal imagem? Bem, procedendo

assim, contando histórias ao invés de apresentar fatos, fica claro que a imagem do Sócrates

sofista  ainda  não  fora  devidamente  refutada,  percepção  que  se  confirmará  adiante,  como

veremos, à medida que este tema se mostra recorrente, direta ou subrepticiamente, ao longo de

toda a defesa de Sócrates. 

Assim, pouco convincente, termina o momento negativo da defesa, isto é, o momento
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de refutar o que Sócrates parece ser: o Sócrates naturalista e sofista da comédia aristofânica.

Mas, se Sócrates parece ser, mas não é nem um naturalista nem um sofista, quem é Sócrates

então? Esta é a pergunta que guiará o momento positivo da defesa, momento de dizer quem ele

é, a despeito do que ele aparenta ser. Seria Sócrates por Sócrates, se de sua autoria e punho

fossem tais palavras; não o sendo, resta-nos o Sócrates de Platão.

3.2    Parte positiva: quem é o Sócrates de Platão

3.2.1    A arkhé do prâgma socrático: o oráculo de Delfos

Após Platão deixar bem claro que Sócrates não é um pensador da natureza,  menos

ainda um sofista, que estas imagens acerca dele não passam de um tipo de Sócrates fruto de

rumor e calúnia que há muito foi apregoado, é chegada a hora de explicar, então, de onde

vieram tais  calúnias  e  com que de  fato  se ocupa.  É  o  momento  positivo da  apología  de

Sócrates, ainda concernente às antigas acusações.

Reconhecendo a necessidade de se explicar, o Sócrates de Platão simula as perguntas

que provavelmente inquietavam seus interlocutores: (1) “qual é a tua ocupação? (20c: to_ so_n

ti/ e0sti pra~gma;)”, e (2) “de onde vieram estas calúnias contra ti? (20c:  po/qen ai9 diabolai/

soi au[tai gego/nasin;)”.  Simula,  também, o contra-argumento de seus acusadores: “Pois,

certamente,  <se> não te ocupasses  com nada mais extravagante do que os outros,  se  não

fizesses algo diferente do que a maioria <faz>; <como>, por conseguinte, tamanha fama e

rumor teriam acontecido? (20c:  ou0 ga_r dh/pou, sou~ ge ou0de_n tw~n a1llwn peritto/teron

pragmateome/nou,  e1peita  tosau/th  fh/mh  te  kai_  lo/gov  ge/gonen,  ei0  mh/  ti  e1prattev

a0lloi~on h2 oi9 polloi/)”. Restava-lhe responder. E se, a outros, a melhor resposta pareceria ser

aquela que o livraria dos mal-entendidos, ou do juízo precipitado (au0tosxe/diov); para ele,

não poderia ser outra além de dizer toda a verdade (20d: pa~san...th_n a0lh/qeian). Novamente

a verdade é estabelecida como critério único de sua retórica.

Antes  porém  de  adentrarmos  na  resposta  platônica  acerca  da  ocupação  socrática,

detenhamo-nos ainda um pouco nestas perguntas, principalmente em um termo chave nelas

utilizado:  prâgma (pra~gma). Palavra grega de rico campo semântico, encontramos seu uso

em pelo  menos  sete  diferentes  grupos  de  significados:  (1)  ato,  ação,  atividade,  operação,

ocupação, (2) coisa, o que está feito, (3) intriga, dificuldade, desgosto, coisa desagradável, (4)

novidade, revolução, (5) negócios públicos, governo, poder do Estado, (6) riqueza, coisa de

valor,  e  (7)  circunstâncias,  situação.  Certamente cientes  desta polissemia,  mas também da
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dificuldade de traduzir esta multiplicidade de sentidos em um único termo, tanto Trindade, na

tradução  portuguesa72,  quanto  Brisson,  na  tradução  francesa73,  traduzem  o  termo  como

ocupação;  ao  passo  que  Fowler,  na  tradução  inglesa74,  e  Pievatolo,  na  tradução  italiana75,

simplesmente omitem o termo. Partícipes da mesma dificuldade em traduzir o  vocábulo de

modo  a  resguardar  sua  multiplicidade  de  sentidos,  traduzimos  o  termo  como Trindade  e

Brisson; contudo, ressaltamos que o vocábulo em português não abrange a riqueza semântica

do vocábulo grego, principalmente em sua conotação retórica e jurídica. Conotação esta que

Hadot sublinha bem em seu estudo sobre os significados do termo prâgma: 

Este sentido é assinalado pelos dicionários, mas os leitores de textos
filosóficos não o reconhecem sempre onde ele aparece. Ressaltamos,
primeiramente,  que  a  origem  deste  sentido  é  jurídica  e  retórica.
Pragma significa o <<feito>> que deve ser julgado no processo. (...)
Mas, nesta perspectiva jurídica, o  pragma  não deve ser considerado
como  um  acontencimento  bruto,  totalmente  independente  do
pensamento e do discurso. Ele está <<no discurso>>, já que ele é o
problema do qual se discute. O <<feito>> torna-se pois <<do que se
fala>>, o <<assunto em questão>>.76

Ora, analisando o vocábulo no contexto da pergunta de Sócrates e desta pergunta na

economia  da Apologia,  percebemos ser este o horizonte hermenêutico mais apropriado para

compreendermos o sentido de prâgma. Quando Platão simula a pergunta dos interlocutores de

Sócrates  utilizando tal  palavra,  provavelmente a  elabora conhecendo sua etimologia e  seu

amplo campo semântico,  o  que fica evidenciado tanto pela pergunta seguinte quanto pelo

suposto  contra-argumento  apresentado  após  esta  última  pergunta.  Nesta  perspectiva,  a

primeira pergunta seria uma abreviação de todo o conteúdo semântico exposto neste conjunto

argumentativo. Ou seja, quando Sócrates simula a pergunta: “qual é teu prâgma? (20c: to_ so_n

ti/  e0sti  pra~gma;)”,  está  colocando em questão:  (1)  de  onde e como vieram as  calúnias

(diabolai/), a  fama e o  rumor (fh/mh te kai_ lo/gov) contra ele, (2) com o que se  ocupava

(pragmateome/nou), (3) o que esta ocupação tinha de extravagante, extraordinária, excessiva

ou desmedida (peritto/teron) e (4) em que sua ocupação era diferente da <ocupação> dos

muitos (a0lloi~on h1 oi9 polloi/), isto é, da ocupação da maioria das pessoas. Nesta perspectiva,

consideramos  que  estaria  implícito  no  termo  prâgma,  de  acordo  com  os  últimos  pontos

citados:  (1)  intriga,  dificuldade,  desgosto,  coisa  desagradável,  (2)  ato,  ação,  atividade,

operação, ocupação, (3) novidade, revolução, e (4) circunstâncias, assuntos. E não são estas as

72“Afinal, Sócrates, qual é a tua ocupação? (Apol.20c)”
73“Mais enfin, Socrate, de quoi t’occupes-tu? (Apol.20c)”
74“Why is this, Socrates, …? (Apol.20c)”
75 “Socrate, ma come la mettiamo? (Apol.20c)”
76 HADOT, 1987, p.62.
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perguntas  que até  hoje  se  faz  a  fim de  se  compreender  o  julgamento e  a  condenação de

Sócrates? O que de fato fazia Sócrates? Em que circunstâncias e de quais assuntos tratava? Por

que incomodava? Qual era a novidade socrática? Por que de fato foi levado a julgamento e

condenado  à  morte?  Assim,  percebemos  que  o  sentido  de  prâgma  nesta passagem -pois

veremos adiante que o mesmo termo será utilizado por Platão em sentidos diversos- tem uma

conotação primordialmente retórica e jurídica,  atribuindo à pergunta simulada pelo próprio

Sócrates a questão central de seu processo, isto é:  o que Sócrates fez,  diferentemente dos

demais, que o levou à julgamento? 

Bem, convém que o deixemos se explicar, para que não falemos sem preparação, para

que  não  improvisemos,  ou,  parafraseando  suas  palavras:  “para  que  nós  não  falemos

precipitadamente  acerca  de  ti  (20c:  i3na  mh_  h(mei~v  peri_  sou~  au0tosxedia/zwmen)”,  oh,

Sócrates.  E sua resposta,  mais  uma vez,  segundo Platão,  sendo esta  toda a verdade (20d:

pa~san...a0lh/qeian) é: “por nada a não ser por certa sabedoria adquiri esta reputação (20d:

di 0 oude_n a0ll 0h2 dia_ sofi/an tina_ tou~to to_ o1noma e1sxhka)”.  Ou  seja,  tal  sabedoria  seria

não só sua ocupação, mas também a origem de sua reputação e, consequentemente, de toda

calúnia contra ele. Mas, “de que tipo é esta sabedoria? (20d:  Poi/an dh_ sofi/an tau/thn;)”,

pergunta ele próprio, e também ele próprio responde: “Precisamente a sabedoria que é própria

do homem (20d:  h3per e0stin i1swv a0nqrwpi/nh sofi/a)”. E completa: “Pois, na verdade, é

possível que, em relação a esta <sabedoria>, eu seja sábio (20d:  Tw~| o1nti ga_r kinduneu/w

tau/thn ei]nai sofo/v)”. Sócrates apresenta, então, como testemunha (20e:  ma/rtura ) desta

sua  sabedoria,  ninguém menos  que um deus:  “o  deus  de Delfos  (20e:   to_n  qeo_n  to_n  e0n

Delfoi~v)”. Isto porque, segundo ele, Querefonte77, seu amigo desde a juventude, teria ido a

Delfos e consultado o oráculo78 (21a: manteu/sasqai), inquirindo se haveria alguém tão sábio

quanto Sócrates (21a:  h1reto ga_r dh_ ei1  tiv e0mou ei1h sofw/terov) e teria recebido como

77Querefonte teria  sido um dos mais  afeiçoados  “discípulos”  de Sócrates;  amigo  de infância,  como relata  a
Apologia, aparece também a seu lado nas =uvens (100ss) e no Cármides (153b), como o que recebeu Sócrates
em sua volta  de Potidéia,  batalha em que Sócrates lutou.  Querefonte teria  simpatias democráticas,  que lhe
valeram o  exílio  durante  a  ditadura  dos  Trinta.  Huisman  faz  três  colocações  acerca  da  importância  e  da
conveniência  de  Querefonte  na  narrativa  acerca  do  oráculo:  Querefonte  (1)  seria  um  democrata  e  teria
conhecido o exílio sob a oligarquia dos Trinta, (2) seria um entusiasta (na Apologia (21a), Platão afirma que o
amigo de Sócrates era impetuoso no que empreendia),  o que explicaria sua ida a Delfos em busca de uma
confirmação acerca da superioridade de Sócrates, e (3) já estava morto no momento do julgamento (Apologia:
21a). Enfim, por trás da figura de Querefonte, nas palavras de Huisman: “Sócrates pode deslizar prudentemente
por trás da atribuição do prêmio de sabedoria.” HUISMAN, 2006, p.97.

78Segundo Reeve, havia dois métodos de consulta ao oráculo: (1)  que envolvia o sacríficio de animais, mais caro,
mas que resultava em uma resposta escrita, e (2) a “consulta dos dois feijões”, método mais barato, mas que se
limitava a uma resposta oral, estabelecida pela sorte, pela cor de um dos feijões escolhidas pela Pítia, indicando
assim o sim ou o não à pergunta feita. REEVE, 1989, p.29.
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resposta da Pítia79 (21a: h9 Puqi/a) que “ninguém é tão sábio (21a: mhde/na sofw/teron ei]nai)”

quanto Sócrates.

Apesar de não haver um consenso entre os estudiosos da questão socrática sobre a

historicidade deste fato, é de se considerar que Diógenes Laércio também o relate. Após citar

alguns feitos e ditos de Sócrates (Vidas,II,18-37), Diógenes Laércio afirma que “por fazer e

falar coisas como estas (II,37:  Tau~ta dh_ kai_  toiau~ta le/gwn kai_ pra/ttwn)”, teria sido

testemunhado pela Pítia (II,37: pro_v th~v Puqi/av e0marturh/qh), por meio de Querefonte, que

“Sócrates é o mais sábio de todos os homens, pelo que ele foi ainda mais invejado; certamente

também porque  ele  tomava os  que  se  diziam grandes  sábios  como ignorantes  (II,  37,38:

a0ndrw~n a9pa/ntwn Swkra/thv sofw/tatov. a0f 0ou{ dh_ kai_ e0fqonh/qh ma/lista: kai_ dh_ kai_

o3ti  dih/legxe tou_v  me/ga fronou~ntav e0f  0  e9autoi~v  w(v  a0noh/touv)”.  Embora Diógenes

Laércio cite a fonte platônica como testemunha deste episódio, o que nos faria incorrer em um

círculo vicioso se intentássemos provar a historicidade de uma fonte pela outra, não deixa de

ser interessante observar que o doxógrafo reforça que este  oráculo dirigido a Sócrates era

muito conhecido por seus contemporâneos e que a resposta de Apolo teria excitado a inveja

dos que se tinham por  méga phronoûntas. A consulta de Querefonte ao oráculo de Delfos é

narrada também na Apologia de Xenofonte. Contudo, a resposta do oráculo é apresentada ali

de forma bem mais ampla: a Pítia teria respondido que não há nenhum homem mais livre,

justo e sábio do que Sócrates (14-15: mhde/na ei]nai a0nqrw/pwn e0mou~ mh/te e0leuqeriw/teron

mh/te dikaio/teron mh/te sofwne/steron). 

A data da consulta também é objeto de discussão. Segundo Duhot, não poderia ser

anterior  a  423,  porque  Delfos  era  inacessível  por  causa  da  guerra80.  A data,  ao  menos

aproximada,  tem importância  para  os  estudiosos  à  medida  que,  como veremos  adiante,  a

resposta do oráculo é apresentada na Apologia como o ponto de partida da missão socrática de

filosofar. A historicidade deste episódio já suscitou muita discussão entre os estudiosos que se

dividem em duas interpretações: (i) o episódio marcaria a origem da filosofia socrática81, ou

(ii) o episódio marcaria uma conversão, uma mudança de interesse e do método filosófico de

Sócrates, isto é, a partir da resposta do oráculo, Sócrates teria abandonado a investigação da

natureza e teria iniciado o élenkhos como método filosófico82.

79 Para Reeve, há indícios de que o método de consulta realizado tenha sido o assim chamado "consulta dos dois
feijões",  entre  tais  indícios  estariam os fatos de que Querefonte,  o  consultante,  era  pobre -como atesta  as
=uvens de  Aristófanes  (103-104)- e  que a  consulta  foi  realizada na  presença de  muitos,  pollon  paronton.
REEVE, 1989, p.29.

80 DUHOT, 2004, p.132.
81 Cf.: MEDRANO, 1998, p.97; DUHOT, 2004, p.135 e ADORNO, p.1986, p.67.
82 Cf.: TAYLOR, 1932, p.66ss.; MONDOLFO, 1963, p.19-21.
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Narrado com aparente displicência, este episódio nos parece, no entanto, nada menos

que o momento fundante, originário, a  arkhé  do  prâgma  socrático, de seu filosofar, de seu

bíos,  de seu  modus vivendis.  Mas falamos de uma  arkhé  no mesmo sentido proposto por

Medrano, isto é, de “uma gênese da tomada de consciência socrática sobre sua missão”83 e

também por Duhot,  da  “origem de  uma vocação  que  dá  um sentido  novo à  atividade  de

Sócrates”84. Pois, dado que não é possível sequer saber se Sócrates, de fato, se interessou, ao

menos  inicialmente,  pelas  ciências  da  natureza,  parece-nos  irrelevante  questionar  se  este

episódio marcaria  uma  gênese  ou  uma conversão.  Em ambos  os  casos,  tanto para  Platão

quanto para Xenofonte, a consulta de Querefonte ao oráculo e a resposta da Pítia marcam uma

arkhé, o início da missão sócratica de filosofar, e é esta constatação que nos importa. Importa-

nos compreender as implicações deste episódio para a filosofia do Sócrates platônico e para o

agón  que ele protagoniza em Atenas.  E,  nesta  perspectiva,  a descrição deste episódio nos

apresenta proposições fundamentais: (i) Platão oferece a melhor das testemunhas para alguém

que está sendo processado por impiedade, ninguém menos que um deus;  (ii)  por meio da

autoridade desta testemunha Platão justifica a suposta superioridade da sabedoria socrática, e

(iii)  Platão oferece o motivo, a razão maior que legitima as ações de Sócrates: o cumprimento

de uma missão divinamente  inspirada.  Nesta perspectiva,  analisemos então,  a  partir  desta

arkhé,  a  despeito  de  sua  historicidade,  como Platão  introduz  estes  conceitos  centrais  na

economia da  Apologia.

3.2.2    A aporía das medidas

O oráculo dissera que não havia ninguém tão sábio quanto Sócrates. Se, aos nossos

ouvidos, esta resposta soa como uma afirmação categórica, para o Sócrates da Apologia soava

como um enigma (ai1nigma). E era assim que deveria soar aos ouvidos de qualquer grego, pois

a resposta de um oráculo é precisamente isto: um aínigma, não uma asserção, mas um dito a

ser decifrado, desvendado. Por isso Sócrates se perguntava: “O que quer dizer o deus e o que

põe em enigma?  (21b:  Ti/  pote  le/gei  o9  qeo_v  kai_  ti/  pote  ai0ni/ttetai;)”.  Segundo ele,

durante  muito  tempo  ficara  embaraçado,  em  dificuldades  (21b:  Kai_  polu_n  me_n  xro/non

h0po/roun) com aquela revelação.  O aínigma do deus o colocara em aporía  (a0pori/a). Mas,

por que? Porque, por um lado, reconhecia a si mesmo (21b: su/noida e0mautw~|) como “sendo

nem muito, nem pouco, sábio (21b: ou1te me/ga ou1te smikro_n...sofo_v w1n)”, mas, por outro

83 MEDRANO, 1998, p.97.
84 DUHOT, 2004, p.135.
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lado, reconhecia, também, que “certamente, o deus não mente (21b: ou0 ga_r dh/pou yeu/detai/

ge)”, pois não seria thémis a ele (21b: ou0 ga_r qe/miv autw|~); portanto, ele seria, de fato, mais

sábio  que  os  demais  homens.  Temos,  assim,  três  importantes  elementos  a  analisar:  (1)  o

embaraço de Sócrates perante a resposta do oráculo; (2) as medidas de sabedoria expostas nas

proposições do oráculo e de Sócrates, e (3) o que seria thémis. 

O embaraço de Sócrates com a resposta do oráculo quer nos fazer crer que ele  se

encontra, de fato, em aporía, em dificuldades para sair de uma proposição que implica duas

concepções diferentes e concorrentes: Sócrates diz que é nem pouco, nem muito sábio, porém

o deus diz que  não há ninguém tão sábio quanto Sócrates. No entanto, pensamos que esta

perplexidade apresenta um problema mais aparente do que real. Pois, se Sócrates afirmava ser

nem pouco, nem muito sábio, mas era o mais sábio segundo o oráculo, e, consequentemente,

todos aqueles que se consideravam sábios, não o eram mais que Sócrates; então, o problema a

ser resolvido consiste em saber o que é a sabedoria, a despeito do que ela parece ser. Mas, para

isso,  é necessário compreender todas estas medidas de sabedoria que foram colocadas em

questão. 

No entanto, também a distinção entre as diversas medidas de sabedoria nos parece um

problema mais aparente do que real. À primeira vista, teríamos três medidas distintas:  (1) a

medida de sabedoria que o oráculo atribui a Sócrates:  ninguém é tão sábio; (2) a medida de

sabedoria que o próprio Sócrates se atribui: nem pouco, nem muito sábio, e (3) por inferência,

a medida de sabedoria dos outros homens:  menos sábios do que Sócrates.  Aparentemente, o

problema residiria na incongruência entre as duas primeiras medidas. Contudo, se o oráculo

propõe que não há ninguém tão sábio quanto Sócrates, isto significa apenas que Sócrates tem

uma certa medida de sabedoria  superior à dos demais, mas não que seja sumamente sábio,

nem que não seja de algum modo ignorante; pois ele pode apenas ser alguém pouco sábio

entre homens nada sábios. Sócrates, por sua vez, não sustenta que não seja sábio, mas sim, que

se  considera  nem  muito,  nem  pouco  sábio85.  Ou  seja,  há  também  nesta  proposição  o

reconhecimento de uma certa medida de sabedoria, ainda que também uma certa medida de

ignorância. 

85 Certamente a expressão "oúte méga, oúte smikrón", e também suas pequenas variações, pode ser compreendida
e traduzida como uma forte negação, como atestam Lidell, Scott e Jones. No entanto, neste momento, isto é, em
relação à medida de sabedoria de Sócrates, não nos parece ser este o caso. Traduzimos a expressão literalmente
-assim como Trindade, Brisson e Fowler também o fizeram- porque percebemos um jogo que Platão faz com
esta expressão: ele a utiliza após o dito do oráculo e antes do exame socrático, modificando, assim, após as
conclusões do exame, o sentido desta expressão ao atribuir novas medidas de sabedoria à Sócrates, como ainda
analisaremos  em  detalhes.  Apenas  Pievatolo,  dentre  as  traduções  por  nós  cotejadas,  admite  um  sentido
metafórico, de negação absoluta para esta expressão.
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Condicionados  pela  concepção  da  auto-proclamada ignorância  socrática  que,  como

sustenta Dorion, “é um verdadeiro leitmotiv nos diálogos platônicos”86, incorremos no risco de

não compreender que,  ao menos na  Apologia,  esta declaração de ignorância é,  também, a

declaração de uma certa medida de sabedoria. Ora,  nem pouco, nem muito  não equivale a

nada,  mas sim a uma determinada posição em uma escala  de valores.  Então,  poderíamos

pensar: as medidas estabelecidas pelo deus e por Sócrates seriam, de fato, apenas uma só e

mesma medida,  e  não  duas?  Não,  até  então  temos,  de  fato,  duas  medidas,  simplesmente

porque nenhuma das duas foi determinada. O que queremos ressaltar com esta discussão é que

seria um erro considerar como relações necessárias as seguintes equações: ninguém mais sábio

≈ sumamente  sábio e  nem muito, nem pouco sábio ≈ nada sábio. Não significa também que

não sejam verdadeiras, reiteramos: advertimos apenas que não são  necessárias. Reiteramos:

até este momento temos medidas distintas porque ambas são indeterminadas; portanto, será

necessário determiná-las para concluir se são iguais ou diferentes. No entanto, como Sócrates

irá  equacionar  estas  medidas  para  sair  da  aporía,  veremos  mais  adiante.  Antes,  porém,

precisamos analisar cuidadosamente a premissa que sustenta esta aporía das medidas, a saber:

não é thémis que o deus minta. Esta proposição, apesar de não ser desenvolvida na Apologia,

parece-nos,  no entanto,  o  mais  real  e problemático dentre os três pontos  levantados.  Para

analisá-la, principiemos por compreender a que thémis Sócrates se refere.

Thémis é a deusa da justiça, das leis eternas. Considerava-se que, no começo, as leis da

deusa  Thémis eram  dadas  às  autoridades,  especialmente  endossadas  com  a  sabedoria

necessária  para  expressar  a  vontade  divina;  assim,  um conselho  dado por uma autoridade

equivalia a uma obrigação, a um comando. Estas leis da  thémis,  as  thémistes,  designavam a

vontade divina instituída e tornada concreta aos homens por meio de suas autoridades87. O que

era  thémis, portanto, não o era porque fosse esperado, mas porque era instituído. Segundo

Jones, a mulher chorar pelo marido que não voltara da guerra; propiciar orações e libações aos

deuses; dar, receber e trocar presentes apropriados quando se era hóspede ou anfitrião, são

exemplos, dentre outros, do que seria uma thémis88. Contudo, parece-nos que Sócrates apelava

86DORION, 2006, p.37. Com efeito, a auto-proclamada ignorância de Sócrates aparece em muitos diálogos de
Platão:  Eutífron  (5a-c,15c-16a),  Cármides  (165b-c,166c-d),  Laques  (186b-e,200e),  Hípias  Menor  (372b,e),
Hípias maior  (286c-e,304d-e),  Lísis  (212a,223b),  Górgias  (509a),  Mênon  (71a-b,80d,98b),  Banquete  (216d),
República (I 337 d-e, 354c) e Teeteto (150c,210c).

87 Segundo Jones, há na noção de thémis a suposição de uma sociedade de seres pensantes, seja de deuses, seja de
homens, e um tipo de consciência coletiva social; Thémis é a deusa tanto da ordem natural, quanto da ordem
social. “Entre os gregos, assim como entre outros povos, as primeiras palavras para lei cuidam de trazer, no
decurso do tempo, duas noções juntas, aquela de algo enunciado por alguma autoridade apropriada como um
parâmetro para a conduta dos homens, e aquela de longa data ou uso imemorial, da qual se vê uma mudança,
em geral, com desfavor.” JONES, 1956, p.28.

88 JONES, 1956, p.24-36.
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para uma concepção um tanto particular de thémis, pois, era thémis que os deuses mentissem. 

Como explica McPherran, havia uma separação radical entre a esfera da humanidade e

a  esfera  dos  deuses89.  Aos  deuses  eram  frequentemente  atribuídos,  pelos  poetas,

comportamentos que poderiam ser considerados caprichosos e imorais pelos seres humanos e

aqueles podiam, por caminhos e razões desconhecidas, inflingir aos mortais todo o tipo de

males, pois Zeus e as outras divindades não governam o universo segundo o interesse dos

homens,  mas  em  seu  próprio  interesse.  Assim,  a  justiça  de  Zeus  não  pode  ser  sempre

compreendida pelos mortais e não se pode esperar que ela coincida com as pressuposições e as

avaliações dos homens. Em suma: aos deuses olímpicos tudo é permitido, inclusive mentir.

Como  então  compreender  a  premissa  socrática?  Se  interpretarmos  esta  proposição

literalmente, isto é: “certamente <o deus> não mente porque não lhe é  thémis (21b:  ou0 ga_r

dh/pou yeu/destai/ ge: ou0 ga_r qe/miv autw|~)”, somos obrigados a compreendê-la como uma

novidade em relação à piedade tradicional. Embora McPherran não se refira a esta passagem,

consideramos que esta corroboraria sua tese de que Sócrates abole a distinção homérica de

dois  códigos  morais  distintos:  um  para  os  deuses,  outro  para  os  seres  humanos90.  Pois,

pensamos que, somente nesta perspectiva, de que Sócrates atribuía ao deus o princípio moral

de não mentir,  somente com esta convicção  inovadora;  enfim,  somente considerando com

seriedade esta premissa, seria possível que ele considerasse também com seriedade a aporía

das medidas de sabedoria. 

É  é  justamente  por  considerar  seriamente  tanto  a  premissa,  quanto  a  aporía,  que

Sócrates se lança, então -e somente então, daí a arkhé de sua missão- ao desafio de encontrar

alguém  mais  sábio  que  ele,  a  fim  de  refutar  a  resposta  do  oráculo  (21c:  e0le/gcwn  to_

mantei~on). Encontrado este sábio, haveria de se dirigir ao oráculo e lhe dizer: “Este aqui é

mais sábio que eu; tu, todavia,  afirmavas que eu <sou o mais sábio>. (21c:  Ou0tosi_  e0mou

sofw/terov e0sti, su_ d 0e0me e1fhsqa)”. Assim, alcançado seu intento, ele devolveria, então, a

aporía ao deus. Mesmo acatando o dito divino, mesmo reconhecendo que o deus não poderia

mentir,  Sócrates  não poupou o dito do exame e da refutação.  Ora,  mas  se Sócrates tinha

convicção de que o deus não mentia, como defendemos acima, por que simplesmente não

aceitara  o  dito?  Para  Medrano,  Sócrates  não  duvida  do  deus,  mas  sim  de  sua  própria

capacidade  de  compreender  o  dito,  afinal,  um  dito  oracular  é  mesmo  um  enigma  a  ser

solucionado. Com efeito, diz Medrano: “Que Apolo não minta não significa que os homens

89 McPHERRAN, 2000, p.89-114.
90 McPHERRAN, 2000, p.93.
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possam captar inteiramente sua verdade, entre outras razões porque Apolo é  Loxias,  isto é,

<<O Oblíquo>>”91. Porém, se concordamos com Medrano quanto à necessidade de desvendar

o que o oráculo fala, uma vez que fala por meio de enigmas; discordamos, no entanto, que a

razão  de  Sócrates  para  se  lançar  ao  exame  tenha  sido  a  desconfiança  em  sua  própria

capacidade  de  compreensão  do  dito  oracular.  Sustentamos,  ao  contrário  do  que  propõe

Medrano, que Sócrates deu início ao seu exame com a firme intenção de refutar o oráculo.  

Alguns estudiosos, no entanto, negam esta intenção de refutação do oráculo por parte

de Sócrates. Para Reeve, a investigação socrática teria apenas o objetivo de confirmar e não de

refutar  o  dito  oracular92.  Também  Medrano  sustenta  que  o  que  Sócrates  pretende  “é

apophainôn, isto é, revelar a resposta oracular, o qual é coerente com a premissa de partida e

com a convicção de que Apolo fala em enigmas”93.  Pensamos, no entanto, que este seja o

intento  último de Sócrates,  porém não  o  imediato,  pois  ele  deixa  claro  que  sua  intenção

primeira era de  elénkson tò manteîon. Intenção que fica evidente também pela resposta que

pretendia dar ao deus: “tu, todavia, por outro lado, ao contrário, afirmavas que era eu o mais

sábio”. Assim, mesmo partindo da premissa de que o deus falava a verdade, Sócrates se lançou

ao exame com a intenção primeira e explicíta de refutá-lo. Se esta posição parece e de fato é

contraditória,  não  nos  cabe  aqui  suprimir  tal  contradição,  mas  revelá-la,  pois  muito  mais

perigoso fora para Sócrates deixar clara sua intenção inicial de refutar o deus, ato que pode ter

sido compreendido como irônico ou ímpio; porém, nem assim, ele se furtou a manifestar a

primazia do élenkhos em seu agir. Consideramos que revelar a intenção de refutar o oráculo,

apesar de perigosa, era necessária ao plano de defesa do Sócrates da Apologia platônica, pois,

somente tal intenção justificaria o exame que Sócrates empreendera junto a seus concidadãos.

Esta será,  a partir  de então,  a  arkhé e  também a justificativa de uma vida consagrada ao

exame. 

Mas, como articular então a convicção de um dito divino que só pode ser verdadeiro

com a  necessidade  de  examiná-lo  pela  razão?  Bem,  deparamo-nos  aqui  com um  grande

problema filosófico: a relação entre crença e razão. E, obviamente não podemos nos estender

em uma discussão deste porte. Porém, restringindo-nos a pensar este problema no âmbito da

Apologia, parece-nos que Sócrates nos apresenta uma posição de complementariedade entre

crença e razão, pois ao mesmo tempo em que sustenta a crença de que não era thémis o deus

mentir, também não tenta sair da aporía das medidas por meio desta crença, mas por meio de

91 MEDRANO, 1998, p.99.
92 REEVE, 1989, p.23. 
93 MEDRANO, 1998, p.100.
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um exame racional.  Ou pensamos assim, ou consideramos sua premissa fundamentada na

thémis  como mera estratégia retórica.  A hipótese da complementariedade nos parece mais

coerente com o Sócrates da Apologia, o que ficará mais claro ao longo de nossa análise.

3.2.3    O élenkhos movido pelo dito

O dito oracular colocara Sócrates em aporía (a0pori/a) e, para sair dela e devovê-la ao

deus, Sócrates se propõe, então, a refutar o oráculo. Se o discurso é a)-po/rov, sem poros, sem

acesso, impenetrável;  o élenkhos (e1legxov), refutando argumentos, abre  acessos para o que

antes se encontrava bloqueado. Poderíamos aqui fazer uso de um sem número de citações de

estudiosos da filosofia socrático-platônica para explicar a relação entre a aporía e o élenkhos,

mas daremos voz a Alice,  de Lewis Carroll,  atormentada em um diálogo pelo “socrático”

Humpty Dumpty94:

-  As palavras têm um caráter;  algumas...principalmente os verbos...são
muito orgulhosas. Dos adjetivos você pode fazer qualquer coisa, mas não
é assim com os verbos... Entretanto, eu posso fazer delas o que eu quero!
Impenetrabilidade! É o que eu digo! 
- Quer o senhor ter a bondade de me dizer o que isso significa?
- (...) Eu quero dizer...com a palavra "impenetrabilidade"... que já chega
deste assunto, e que seria justo que você disesse também o que vai fazer
agora, porque não creio que pretenda passar aqui o resto da vida.
- Isso é muita coisa para uma palavra dizer - replicou Alice pensativa.
- Quando eu faço uma palavra executar um trabalho extraordinário como
esse, sempre pago à parte.
- Oh! -disse a menina, que, de tão espantada, nem pôde fazer nenhuma
observação.95

Aporía  é  embaraço,  é  falta  de  acesso,  é  interrupção,  é  fim  de  discurso;  aporía  é

impenetrabilidade. Mas a  aporía  só existe quando não se faz a palavra "trabalhar". E fazer

uma palavra "trabalhar" é refutar o significado primeiro que lhe conferido, descobrir outros

novos  significados  para  ela,  fazer  a  palavra  dizer  outras  coisas,  abrir  acessos  para  não

interromper o discurso. Refutar é "pagar à parte", pagar um adicional, oferecer um pouco mais

a quem falou sobre o que ele falou. Ora, o oráculo dera a Sócrates um adjetivo: sábio, mas

Platão poderia fazer com ele o que quisesse. Impenetrabilidade, era isso o que o deus dizia a

Sócrates? Pois bem, assim como Alice, Sócrates se espantara; porém, diferentemente dela, ele

não queria parar por ali e, como fazer uma palavra “trabalhar”, ele o sabia como ninguém.

Pagaria, então, um “adicional” ao deus: novas palavras, novos argumentos, para abrir acessos

e seguir adiante no diálogo. E assim, com este “era uma vez um amigo de Sócrates que foi
94 Humpty  Dumpty  significa  "pessoa  baixinha  e  gordinha".  Com  efeito,  o  personagem  de  Lewis  Carrol  é

socrático até na aparência.
95 CARROLL, Lewis. Alice no país dos espelhos. Trad. Pepita de Leão. São Paulo: Martin Claret, 2007, p.98,99.
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consultar o oráculo...”, Platão dá vida ao, desde então, imortal  élenkhos  socrático. Movido

pelo dito, Sócrates segue. 

Mas, a quem examinar? Entre que homens procurar alguém mais sábio que ele próprio

a fim de refutar o oráculo? Sócrates foi em busca “dos que  parecem ser sábios (21c:  tw~n

dokou/ntwn sofw~n ei]nai)”,  isto  é,  dirigiu-se àqueles  a  quem os atenienses tinham como

referência  de  sabedoria:  (1)  os  estadistas  ou  políticos  (oi9 politikoi/),  (2)  os  poetas

(oi9 poihtai/),  tanto  os  das  tragédias  (tw~n tragwdiw~n),  quanto  os  dos  ditirambos  (tw~n

diqura/mbov), e (3) os artífices (oi9 xeirote/xnai). Diferentes homens, diferentes sabedorias,

mas, embora Sócrates cite a investigação de cada um em separado, o mesmo procedimento de

exame foi adotado com cada um e as mesmas conclusões foram alcançadas. 

Primeiramente, Sócrates ia ao encontro daqueles que desejava examinar. Observamos

os verbos érkhomai  (e1rxomai) no caso dos estadistas, e  eîmi (ei]mi) nos outros dois casos,

ambos indicando a ação de ir, um processo ativo, de busca, de perseguir, de ir ao encalço.  Não

se pode menosprezar a peculiaridade desta característica que, como bem coloca Sauvage, é um

fato novo e único na história da filosofia96. Esta perseguição incansável, feita de tantas idas e

vindas, tornaram sua vida, segundo ele próprio, uma verdadeira peregrinação (22a: pla/nh) em

nome  desta  investigação.  Interessante  observar,  como  aponta  Medrano,  que  a  pláne  de

Sócrates, sugere também uma comparação com Héracles, herói que também deu início a uma

peregrinação por ordem de Apolo97. 

Tendo chegado a eles, em seguida, Sócrates os  examinava, inquiria. Observamos os

verbos skopéo (skope/w) examinar, e dialégo (diale/gw) conversar, no caso dos estadistas, e

dierotáo (dihrwta/w)  interrogar, e  légo (le/gw)  falar, no caso dos poetas. Não encontramos

verbos desta natureza na descrição do exame dos artífices, contudo estes estão implícitos na

narrativa. Enfim, o processo dialógico do exame da sabedoria é inequívoco. 

Como resultado  do  exame,  nos  três  casos,  segue-se  que  Sócrates  concluía que  os

examinados  pareciam  saber  algo  que,  de  fato,  não  sabiam.  E  aqui  é  importante  que  nos

detenhamos por mais tempo, citando cada conclusão em separado. No caso dos estadistas,

Sócrates declara: “pareceu-me (21c: e1doce/ moi) que este homem parece ser sábio (21c: ou[tov

o9 a0nh_r dokei~n me_n ei]nai sofo/v), a outros e muitos homens e ainda mais a si mesmo (21c:

96 Sócrates, diz Sauvage, “é ainda um perseguidor importuno. Os outros, compra-se-lhes os livros ou então se vai
escutá-los, de livre e espontânea vontade. Segue-me a respeito deles a praxe normal segundo a qual quem busca
o Sábio e o favor de sua doutrina é o discípulo.  Mas Sócrates vem a vós,  à  maneira  de um solicitador e
obstinadamente  reclama  algo  de  vós.  O  fato  é  novo  na  história  e  único  na  história  da  filosofia.”
SAUVAGE,1959, p.104.

97 MEDRANO, p.101.
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a1lloiv te polloi~v a0nqrw/poiv kai_ ma/lista e9autw~|), mas não é (21d:  ei]nai d 0ou1)”. No

caso dos poetas diz: “percebi que eles (22c: h0|sqo/mhn au0tw~n), por causa da poesia (22c: dia_

th_n  poi/hsin),  supunham ser  os  mais  sábios  dos  homens também nas  outras  coisas  (22c:

oi0ome/nwn kai_ ta}lla sofwta/twn ei]nai a1nqrw/pwn); no que não eram (22c: a4 ou0k h]san)”.

Já  no  caso  dos  artesãos  encontramos  uma  pequena  variação.  Primeiramente  Sócrates

reconhece  que  estes  sabiam  coisas  que  ele  não  sabia  (22d:  h0pi/stanto  a4  e0gw_  ou0k

h0pista/mhn) e, nisto, eram mais sábios que ele (22d: kai_ mou tau/th| sofw/teroi h]san). No

entanto,  também estes lhe pareciam (22d;  moi e1docan) ter um erro (22d:  a9mar/thma) que

ocultava a sabedoria (22e: th_n sofi/an a0pe/kru/ptein): cada um se considerava o mais sábio

também em outras grandes coisas (22d: e3kastov h0ci/ou kai_ ta}lla ta_ me/gista sofw/tatov

ei]nai). Sócrates não diz que outras coisas (22c) ou que coisas maiores (22d) seriam estas que

os poetas e os artesãos supõem saber, mas não sabem. Isto porque o foco da descrição dos

exames não se encontra no conteúdo destas discussões, mas na distinção entre parecer sábio e

ser sábio.  Com efeito, desde o exórdio percebemos que o exame do discurso se coloca no

horizonte de distinção entre ser e parecer, o que fica ainda mais claro agora com as conclusões

de Sócrates  acerca da sabedoria daqueles que examinou. Nestas conclusões  (21c,22c,22d),

percebemos várias construções com nuance veritativa. Construções que aparecem também no

último momento do método de investigação de Sócrates, o momento de exposição. 

Após concluir que aqueles que se tinham e que eram tidos como sábios, isto é, que

aqueles que pareciam ser sábios, não o eram de fato, Sócrates passa a lhes mostrar, então, que

eles não eram sábios assim como supunham. Este momento é explícito no caso dos estadistas,

quando Sócrates diz: “esforçava-me para mostrar-lhe que, apesar de supor ser sábio, não era

(21c: e0peirw/mhn au0tw~| deiknu/nai o3ti oi1oto me_n ei]nai sofo/v, ei1h d 0ou1)”. E implícito para

os  outros  dois  casos,  à  medida  que,  como conclusão  geral  acerca  de  suas  investigações,

Sócrates afirma: “Por isso, desde então e até agora, indo daqui para ali, examino e interrogo

(...) a quem quer que eu suponha ser sábio (...) e quando não me parece <ser sábio>, exponho

que não é sábio (23b:  tau~t 0ou]n e0gw_ me_n e1ti kai_ nu~n periiw_n zhtw~ kai_ e0reunw~ ... tina

oi1wmai sofo_n ei]nai: kai_ e0teida_n moi mh_ dokh|~ ... e0ndei/knumai o1ti ou0k e1sti sofo/v).” Note-

se que, na primeira sentença, Sócrates afirma expor ao examinado e não o examinado; já na

segunda  sentença,  observamos  uma  certa  ambiguidade.  Ambiguidade  esta  que  nos  deixa

entrever um aspecto interessante desta etapa do método da investigação socrática: à medida

que  este  exame,  apesar  de  individual,  ocorria  em espaços  públicos,  os  examinados  eram

submetidos a uma dupla-exposição. Ainda que Sócrates faça uso de um apelo à aiskhúne, um
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chamado à envergonhar-se, não para humilhar o examinado, mas para incitá-lo à busca da

verdade e da excelência, a exposição pública da ignorância do examinado não poderia deixar

de gerar neste um sentimento de rebaixamento.   Portanto, ainda que esta  dupla-exposição

tivesse a intenção de funcionar como uma exortação, não se pode deixar de observar que era

também acompanhada  de  humilhação,  daí  a  origem dos  pesados  ódios  a  que  o  Sócrates

platônico se refere tão insistentemente.

Assim termina o relato do método de investigação socrática e, a cada momento, fica

ainda  mais  evidente  que  a  investigação  operada  por  Sócrates  se  coloca  no  horizonte  de

distinção entre ser e parecer. Recapitulando, temos que: (1) no primeiro e segundo momentos:

Sócrates vai ao encontro dos que parecem ser sábios e os interroga esperando encontrar entre

eles  alguém mais  sábio  que  ele  próprio,  (2)  no  terceiro  momento:  Sócrates  percebe  que

aqueles homens parecem ser sábios, mas não são sábios, e (3) no quarto momento: Sócrates

expõe, aos próprios homens que examinou, mas também aos que o ouvem examinar, que os

aqueles que supunham ser sábios, não o são.  Resta-nos agora considerar como as conclusões

alcançadas por Sócrates repercutem em sua tentativa de sair da aporía das medidas.

Após examinar os que parecem ser sábios, Sócrates chega a novas conclusões acerca

da  medida  da  sua  própria  sabedoria.  Diante  da  aparente  sabedoria  do  político,  Sócrates

conclui: “Parece-me pois, que pelo menos nisto, sou um pouco mais sábio que aquele (21d:

1Eoika gou~n tou/tou ge smikrw|~ tini, au0tw~| tou/tw| sofw/terov ei]nai), porque as coisas que

não sei, não suponho saber (21d:  o3ti a$ mh_ oi]da, ou0de_ oi1omai ei0de/nai)”. Importante notar

que aqui Sócrates não afirma que não sabe nada, mas que não sabe e não julga saber as coisas

que o estadista julgava saber. Em seguida, após o exame dos poetas, ele conclui: “Saí, então,

também  dali,  supondo-me  superior  (22c:  a0ph~|a  ou]n  kai_  e0nteu~qen  tw|~  au0tw~|  oi0o/menov

perigegone/nai),  precisamente no que eu <era superior> também em relação aos políticos

(22c:  w[|per  kai_  tw~n  politikw~n)”.  E,  enfim,  após  o  exame  dos  artesãos,  conclui  que

preferiria ser precisamente quem era (22e:  decai/mhn a@n ou3twv w#sper e1xw e1xein), “nem

algum sábio, com a sabedoria daqueles (22e: mh/te ti sofo_v w2n th_n e0kei/nwn sofi/an); nem

um ignorante, com a ignorância <daqueles> (22e:  mh/te a0maqh_v th_n a0maqi/an), do que ter

ambas as coisas, <sabedoria e ignorância>,  que aqueles têm (22e:  h@ a0mfo/tera a$  e0kei~noi

e1xousin e1xein)”. Enfim, estas são as novas medidas de sabedoria que Sócrates se atribui: “um

pouco mais sábio que”, “superior a” e “nem sábio, nem ignorante como”.

Nesta nova perspectiva, a anterior medida que se atribuíra após conhecer a resposta do

oráculo, isto é, ser nem pouco, nem muito sábio, torna-se agora, após os exames, longe de um
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nada saber, mas um saber real e superior. No entanto, esta nova medida de sabedoria é válida

se, e somente se, comparada ao saber apenas aparente dos demais. E é nesta nova perspectiva

que a  aporía  das medidas  é  solucionada,  pois  não há mais  diferença entre a  medida que

Sócrates atribui a si próprio e a medida que o deus lhe atribuíra. O deus dissera que não havia

ninguém  tão sábio quanto Sócrates,  e,  pelo exame,  ele  próprio descobrira  que o ser  nem

pouco, nem muito  sábio era, de fato, ser mais sábio do que os demais, porque seu próprio

saber, ainda que pouco, era real; ao passo que o saber dos demais era apenas aparente. E,

assim, a irrefutabilidade do oráculo se torna tanto prova da grandeza e da sabedoria de um

deus que não mente, quanto prova da superioridade da sabedoria de Sócrates em relação aos

outros aparentes sábios. Se Sócrates tinha real pretensão de conseguir refutar o dito do deus,

não há como sabermos; mas, que a intenção primeira era de refutá-lo e que a intenção última

era de desvelá-lo e não negá-lo, é o que certamente nos sugere a Apologia. Pois somente assim

o Sócrates platônico poderia legitimar, divinamente, o élenkhos e torná-lo instrumento de uma

missão divinamente inspirada e justificada, como veremos logo adiante. No entanto, antes de

tratarmos desta missão é preciso que analisemos a interpretação que Sócrates confere ao dito

do oráculo após as conclusões de seus exames.

3.2.4    O deus é sophós, Sócrates é philósophos

Como  vimos  anteriormente,  em  seus  exames,  Sócrates  não  consegue  encontrar

ninguém mais sábio que ele mesmo, o que legitimaria a superioridade de sua sabedoria assim

como havia sido testemunhada pelo oráculo. No entanto, surpreendentemente, Sócrates não se

satisfaz  em  ser  o  mais  sábio,  e,  em  uma  inesperada  inversão,  atribui  uma  interpretação

bastante particular ao dito do deus. Segundo ele, “é possível que (23a:  to_ de_ kindune/uei) o

deus seja verdadeiramente sábio (23a:  tw}|  o1nti o9 qeo_v sofo_v ei]nai) e diga isto por meio

deste oráculo (23a: kai_ e0n tw}| xrhsmw~| tou/tw| tou~to le/gein), que a sabedoria humana é algo

de pouco ou nenhum valor (23a:  o3ti h9 a0nqrwpi/nh sofi/a o0li/gou tino_v a0ci/a e0sti_n kai_

ou0deno/v)”.  E,  ainda  segundo  Sócrates,  o  deus  revelaria  (23a:  fai/netai)  esta  verdade,

servindo-se de seu nome (23a: proskexrh~sqai de_ tw~| e0mw~| o0no/mati), fazendo-o parádeigma

(23b: para/deigma), paradigma, isto é, um exemplo tomado pelo deus como modelo. Como se

Apolo dissesse: “Este, oh homens, é o mais sábio dentre vós; este que, assim como Sócrates,

compreendeu que, na verdade, é de nenhum valor para a sabedoria. (23b: sofw/tato/v e0stin

o3stiv w3sper Swkra/thv e1gnwken o3ti ou0deno_v a1cio/v e0sti th~| a0lhqei/a| pro_v sofi/an)”.

Ora, situação delicada: os que foram examinados não são sábios e Sócrates, que é o
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mais  sábio,  não tem nenhum valor  para  a  sabedoria.  Seria  Sócrates,  então,  um cético em

relação à aquisição da sabedoria? Estaria o Sócrates platônico, sofisticamente, propondo uma

relativização do valor da sabedoria? Bem, se há algum indício de relativismo, certamente não

é de cunho protagórico98, pois nenhum homem, nem mesmo o próprio Sócrates, seria uma boa

medida para a sabedoria. Haveria no entanto alguma medida absoluta para a sabedoria? Sim, a

sabedoria do deus é esta medida, pois esta -introduzida por meio de uma forte construção

veritativa- é a única sabedoria que não foi refutada e a única que baliza a medida da sabedoria

de Sócrates e de todos os outros homens. Trindade expõe com precisão os argumentos que

conduzem a esta conclusão:

O raciocínio conducente à interpretação do sentido do oráculo permite
atingir três conclusões: (1) Nenhum dos interlocutores sabe (eidenai),
porque  Sócrates  todos  refuta  (elenchein);  (2)  Aqueles  apenas
aparentam, julgam (dokein, oiesthai) ser sabedores (sophoi), mas não
são, porque não sabem (eidenai); (3) O triunfo de Sócrates sobre os
seus opositores confere-lhe a sabedoria (sophia) expressa pelo único
logos  que  permanece  irrefutado:  aquele  que  nega  valor  ao  saber
humano  (Apol.  23a-b).  É,  então,  possível  apresentar  a  organização
hierárquica dos saberes e dos sujeitos: O deus é sophos. Sócrates não é
sophos, mas possui uma sophia (saber que não sabe). Os interlocutores
são ignorantes (amatheis) porque julgam saber, mas não sabem.99

Nesta perspectiva, a relativização da sabedoria humana não pode ser assimilada a uma

posição  tipicamente  cética,  pois  há  sabedoria  no  deus  e,  em  certa  medida,  também  em

Sócrates. E é justamente a convicção de que só o deus é sábio que marca a distinção entre a

sabedoria de Sócrates e a aparente sabedoria dos demais. Pois, à medida que Sócrates sabe que

só o deus é sábio, sabe que também ele próprio: (1) não sabe certas coisas, (2) não julga saber

coisas que não sabe e (3) sabe que é de pouco ou nenhum valor para a sabedoria. Os demais,

em contrapartida, por não saberem que só o deus é sábio, não sabem também que ele próprios:

(1) não sabem as coisas que julgam saber, (2) julgam saber coisas que não sabem, e (3) são de

98  Referimo-nos aqui à famosa declaração de Protágoras: "O homem é a medida de todas as coisas, das que são
como são, das que não são como não são (Platão, Teeteto,152a: pa/ntwn xrhma/twn me/tron a1nqrwpon ei]nai,
tw~n me_n o1ntwn w(v e1sti, tw~n de_ mh_ o1ntwn w(v ou9k e1stin)", que Platão afirma, no Teeteto (161c), estar no
início da obra Alétheia, mas que Sexto Empírico (DK 80 A 1) afirma estar no início de Kataballontes, dando a
entender  que  a  mesma  obra  era  conhecida  pelos  dois  títulos.  Esta  afirmação  de  Protágoras  introduz  um
relativismo porque implica que as coisas são para cada um, assim como lhes parece, o que implica a rejeição de
uma realidade objetiva. Nas palavras de Guthrie: "Protágoras adotou extremo subjetivismo segundo o qual não
havia nenhuma realidade atrás e independente das aparências, nenhuma diferença entre aparecer e ser, e cada
um de nós é o juiz de nossas próprias impressões. O que me parece  é  para mim, e nenhum homem está em
condições de chamar o outro de errado." GUTHRIE, 1995, p.176. Ora, Sócrates não apresenta este relativismo,
se  ele  distingue  entre  ser  e  parecer,  entre  a  sabedoria  aparente  e  a  verdadeira  sabedoria,  assim  o  faz
justamente porque não é o homem a medida para a sabedoria, mas o deus.

99 PLATÃO. Êutifron, Apologia de Sócrates, Críton. Tradução, introdução e notas de José Trindade dos Santos,
1983, p.72-73, nota 3.
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pouco ou nenhum valor para a sabedoria. Porém, Sócrates sabe ainda mais: sabe que, enquanto

este  últimos  permanecerem nestes  erros,  a  sabedoria  que  professam não  passará  de  uma

sabedoria aparente. Por isso, Sócrates entende que mostrar a eles que não sabem o que julgam

saber, isto é, que sua sabedoria é apenas aparente, equivale a prestar um serviço ao deus; pois,

somente assim entenderiam que só o deus é sábio, somente assim se reconheceriam ignorantes

e, enfim, somente assim, cientes de que não possuem a sabedoria, poderiam, então, buscá-la.

Note-se que o objetivo último não é simplesmente reconhecer e fazer reconhecer a sabedoria

do deus,  mas reconhecer-se  carente  da sabedoria  e,  por  philía à  sophía,  dedicar  a  vida  a

alcançá-la. Sócrates ocupa assim, nas palavras de Dorion, 

uma posição intermediária entre os homens _que crêem saber mas que
não sabem_ e os deuses que são os únicos detentores do saber. Esta
posição corresponde de fato à do filósofo, tal como Platão a descreve
no  Lísis  (218a-b) e no  Banquete  (203e).  Como seu nome indica, o
filósofo é aquele que aspira (philei) ao saber (sophia) que é o apanágio
da divindade. Mas esta aspiração supõe que se reconheça previamente
a própria ignorância, pois aquele que se crê sábio jamais se dedicará a
buscar o conhecimento do qual está de fato desprovido.100

Se Sócrates fosse um profeta clamaria pelas ruas que só o deus é sophós. Mas Sócrates

não é um profeta, é um amante da sabedoria, um  philósophos; portanto, ao invés de apelar

para a crença, apelará para a razão; ao invés de clamar, refutará. Tem início, então, o prâgma

socrático como missão divinamente inspirada.

3.2.5    O prâgma socrático como missão divinamente inspirada

Percebemos o comissionamento divino como imperativo para o prâgma socrático em

vários momentos. Primeiro, logo após constatar que se tornava odioso (21e:  a0phxqano/mhn)

por causa de seus exames, apesar de se inquietar e temer (21e: kai_ lupou/menov kai_ dediw/v),

Sócrates declara: “parecia ser necessário, acima de tudo, considerar o que é do deus (21e:

a0nagkai~on e0do/kei ei]nai to_ tou~ qeou~ peri_ plei/stou poiei~sqai)”. Em seguida jura (22a: kai_

nh_ to_n ku/na) que investigava de acordo com o deus (22a: zhtou~nti kata_ to_n qeo/n). E, por

fim, após reiterar que examina e indaga de acordo com o deus (23b: zhtw~ kai_ e0reunw~ kata_

to_n qeo_n), declara que, em socorro ao deus (23b:  tw|~ qew~| bohqw~n), isto é, para auxiliá-lo,

quando alguém não lhe parece ser sábio, ele mostra que não é (23b: e0peida/n moi mh_ dokh~| ...

e0ndei/knumai o3ti ou0k e1sti sofo/v). 

Percebemos o reflexo deste imperativo também nas não poucas consequências deste

100 DORION, 2006, p.36,37.
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prâgma.  Primeiramente,  Sócrates  declara  que  foi  por  causa  desta  investigação  (23a:   0Ek

tauthsi_  dh_  th~v  e0ceta/sewv),  que  acarretou  difíceis  e  pesados  ódios  (23a:  pollai_  me_n

a0pexqeiai/  moi  gego/nasi  kai_  oi[ai  xalepw/tatai  kai_  baru/tatai),  dos  quais  lhe

sobrevieram tanto as muitas calúnias (23a: w3ste polla_v diabola_v a0p 0au0tw~n gegone/nai)

quanto a reputação de ser sábio (23a: o1noma de_ tou~to le/gesqai, sofo_v ei]nai). Também por

causa deste engajamento (23b:  a0sxoli/av) Sócrates não teria cuidado nem dos negócios da

cidade (23b: ou1te ti tw~n th~v po/lewv), nem dos assuntos domésticos ou particulares (23b:

ou1te tw~n oi0kei/wn), vivendo, segundo ele, em extrema pobreza101 (23c:  e0n peni/a muri/a|). E

tudo  isso  por  causa  de  quê?  “Por  causa  de  seu  culto  ao  deus”  (23c:  dia_  th_n  tou~  qeou~

latrei/an).  Temos  aqui,  novamente,  não  só  a  polivalência  do  prâgma  socrático,  em seu

múltiplo caráter de ocupação, novidade e dificuldades, mas também o comissionamento divino

desta prâgma.

No  entanto,  alguns  estudiosos  argumentam,  como  é  o  caso  de  Gottlieb,  que,  na

Apologia, Sócrates não fornece nenhuma evidência de que foi o deus quem o mandou refutar e

exortar aqueles que supunham saber, mas não sabiam; e que ele teria utilizado o dito oracular

como pretexto para fazer o que lhe parecia certo102. Com efeito, a resposta do oráculo não

apresenta um comando explícito  para que Sócrates  empreenda tais  exames,  nem para que

exorte os que parecem ser sábios, mas não são. Porém, em certa medida, Sócrates foi, de fato,

movido pelo dito à medida, ainda que tenha escolhido sair da aporía das medidas pela razão e

não  pela  crença  na  verdade  do  dito  divino.  Nesta  perspectiva,  se  Sócrates  não  foi

explicitamente  comissionado  pelo  dito  do  deus,  assim  o  foi,  ao  menos  indiretamente:

primeiramente  por  meio  de  sua  necessidade  de  refutar  o  oráculo  e,  em  seguida,  pela

interpretação que conferiu às palavras do deus. 

Esta interpretação se torna ainda mais clara quando, adiante, Sócrates afirma que o

deus lhe dera um posto, uma ordenação (29a: ta/civ), como ele supôs e presumiu (28e: w}|h/qhn

te kai_ u9pe/labon), de viver filosofando (28e: filosofou~nta/ me dei~n zh~n), tanto examinando

a si mesmo, quanto aos outros (28e:  kai_ e0ceta/zonta e0mauto_n kai_ tou_v a1llouv). Ora, é

101O tema da pobreza de Sócrates será ainda bastante  explorado na  Apologia,  tanto como argumento para a
entrega voluntária de Sócrates à filosofia, isto é, simplesmente por amor à sophía e não por interesses de ordem
financeira, quanto para contrapor Sócrates aos sofistas. Contudo, como indica Mosse, esta pobreza de Sócrates
“devia  ser  bem  relativa,  só  adquirindo  sentido  quando  comparada  à  riqueza  das  pessoas  jovens  que  o
cercavam.” Além disto, é de se espantar que apresentasse tamanha pobreza sendo casado e tendo filhos para
criar. MOSSE, 1990, p.72,73. Também Duhot levanta a questão da relativa pobreza de Sócrates, usando como
argumento  uma  passagem das  Memoráveis  (I,6,2)  na  qual  Xenofonte,  apesar  de reconhecer  que  Sócrates
possuía poucos bens, recusa-se a chamá-lo de pobre. Além disto, o fato de ter lutado como hoplíta, na Batalha
das Arginusas indica que tinha algumas posses. DUHOT, 2004, p.38.

102GOTTLIEB, 1999, p.21.
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evidente que Sócrates acrescentou algo ao dito, mas o que acrescentou foi “entendimento”;

entendimento que tornou o  prâgma  socrático, na compreensão de Platão, equivalente a uma

missão divinamente inspirada. 

3.3    Conclusão da refutação aos antigos acusadores

Após  explicar  a  arkhé  de  seu  prâgma,  expor  os  exames  que  empreendeu  e  as

conclusões que alcançou; após justificar como vieram os ódios e as calúnias contra ele,  o

Sócrates platônico encerra, então, esta parte de sua apología contra as antigas acusações com

mais uma tentativa de se desvencilhar da imagem do Sócrates sofista e naturalista da comédia

aristofânica. 

Já vimos que, para negar a imagem do Sócrates sofista, Platão já havia destacado três

características em que eles se diferem: os sofistas eram estrangeiros, ensinavam os jovens e

cobravam  caro  por  seus  ensinamentos  (19e,20a);  ao  passo  que  Sócrates  é  um  cidadão

ateniense,  não  educa  homens  e  nem recebe  dinheiro  por  isso  (19d,e;  20a,b).  Mas,  neste

momento, Platão nos deixa entrever mais uma importante característica para os diferenciar: se

já havia dito que os sofistas persuadem os jovens a seguí-los (20a), afirma agora que os jovens

se aproximam de Sócrates por vontade própria (23c). Segundo Sócrates, aqueles jovens com

mais tempo livre (23c:  oi]v ma/lista sxolh/ e0stin), os filhos dos mais ricos103 (23c:  oi9 tw~n

plousiwta/twn),  autómatoi (23c:  au0to/matoi), isto é, por si mesmos, por vontade própria,

espontaneamente, regozijavam-se ouvindo-o examinar os homens (23c: xai/rousin a0kou/ntev

e0cetazome/nwn tw~n a0nqrw/pwn) e frequentemente o imitavam (23c:  kai_ au0toi_ polla/kiv

e0me_  mimou~ntai), pondo-se a examinar outros (23c:  e0pixeirou~sin a1llouv e0ceta/zein). Estes

jovens, obtendo de seus próprios exames os mesmos resultados que Sócrates, também como

ele expunham aqueles que supunham saber,  mas não sabiam, e  provocavam sua ira  (23c:

o9rgi/zontai); contudo, não contra eles próprios, que os examinaram, mas contra Sócrates, que

supostamente  os  teria  incitado a realizar  tal  exame.  Segue-se daí  “dizerem que há um tal

Sócrates  impuro104 e  que  corrompe  os  jovens  (23c:  le/gousin  w9v  Swkra/thv  ti/v  e0sti

103A maior parte dos nomes de jovens que cercavam Sócrates e que os diálogos nos dão a conhecer são de jovens
atenienses  de  boa  reputação,  ou  devido  à  sua  origem  e  riqueza,  ou  devido  aos  grande  feitos  de  seus
antepassados, como o próprio  Platão,  Cármides e Alcibíades.  Contudo, seria falso assumir que Sócrates era
rodeado apenas pelos nobres jovens de Atenas, entre seus amigos e ouvintes, constavam também alguns de
origem  humilde  e  pouco  versados  na  filosofia,  tais  como  Críton e  seu  filho  Critóbulo,  Querefonte  e
Hermógenes, irmão de Cálias. MOSSE, 1990, p.81, 82.

104O substantivo miarós usado no superlativo, miarótatos, refere-se a condição de uma pessoa ritualmente impura,
impedida de entrar no templo; uma condição contagiosa, portanto perigosa. A utilização deste termo associado à
corrupção dos jovens, indicaria, na interpretação de Reeve, que Meleto apoiava a acusação de corrupção dos
jovens  na acusação de ateísmo,  “argumentando ou pressupondo ou dando a  entender,  de fato,  que porque

69



miarw/tatov kai_ diafqei/rei tou_v ne/ouv)”. 

Assim, por meio deste conjunto argumentativo o Sócrates platônico nos oferece vários

elementos importantes para sua defesa:  (i)  oferece mais um elemento que o distingue dos

sofistas, (ii) oferece mais uma razão dos ódios e calúnias que vieram contra ele, (iii) se isenta

de qualquer responsabilidade pelo comportamento dos jovens que se aproximavam dele para

ouví-lo, e (iv) prepara o terreno para a defesa contra a corrupção dos jovens concernente às

acusações recentes. 

Interessante  observar  também  uma  última  alusão  que  Platão  faz  à  comédia  de

Aristófanes. Segundo Sócrates: “quando alguém lhes pergunta o que <tal Sócrates> faz e o

que ensina; eles nada têm a dizer porque ignoram (23d: kai_ e0peida/n tiv au)tou_v e0rwta~| o3 ti

poiw~n kai_ o3 ti dida/askwn).” Mas, “para que não pareçam estar em aporía (23d: i3na de_ mh_

dokw~sin a0porei~n), dizem coisas que estão à mão (23d: pro/xeira tau~ta le/gousin) contra

todos os que filosofam (23d:  ta_ kat_a pa/ntwn tw~n filosofou~ntwn)”. Mas, o que é que

“está à mão”? A comédia de Aristófanes. Por isso, embaraçados, em  aporía,  os que foram

refutados apenas repetem o que está na comédia: que todos os que filosofam investigam as

coisas celestes e as coisas sob a terra, não reconhecem deuses e fazem forte o argumento fraco

(23d). Ou seja, o prâgma socrático teria acarretado ódios de muitos que, para se vingarem de

Sócrates, espalhavam estas calúnias expostas nas  =uvens.  Calúnias que não servem apenas

para Sócrates, mas para todos os que filosofam. Assim, Platão nos deixa entrever, mais uma

vez, que o Sócrates da comédia aristofânica é um tipo, uma imagem que não corresponde, em

realidade, ao seu Sócrates. Enfim, acaba aqui a parte da defesa contra as antigas acusações. É

necessário,  agora,  que  o  Sócrates  platônico  faça  o  que  deveria  ter  feito  desde  o  início:

defender-se das acusações recentes, razão por que fora de fato levado a julgamento.

4    REFUTAÇÃO AOS �OVOS ACUSADORES

Tal como procedeu em relação às antigas acusações, também agora Sócrates parte da

antomosía dos novos acusadores: “Sócrates comete injustiça (24b:  a0dikei~n) corrompendo os

jovens  (24b:  tou/v  te ne/ouv diafqei/ronta)  e  não  reconhecendo  os  deuses  que  a  cidade

reconhece, porém outras novas divindades (24b: kai_ qeou_v ou3v po/liv nomi/zei ou0 nomi/zonta,

e3tera de_ daimo/nia kaina/)”. Esta é a acusação (24c: to_ e1gklhma) que pesa sobre Sócrates e

Sócrates é um ateu ele deve contaminar ou poluir seus seguidores com suas próprias crenças de ateísmo.”
REEVE, 1989, p.96, e nota 35, p.96,97. Apesar de nos parecer uma interpretação um tanto forçada, não deixa
de ser curioso que Platão tenha utilizado tal termo.
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que ele se propõe, juntamente com os ouvintes, a examinar a fundo (24c:  e0ceta/swmen), em

cada  uma  de  suas  unidades  (24c:  e4n  e3kaston).  Percebemos  que  estas  unidades  são

examinadas, assim como na defesa contra as antigas acusações, com o objetivo de distinguir o

ser  do  parecer  de Sócrates.  Primeiro,  e novamente,  em uma parte negativa de sua defesa,

revelando que Sócrates não corrompe e não comete impiedade; e, em seguida, em uma parte

positiva, revelando seus princípios de conduta. Analisemos, então, a parte negativa da defesa

contra as novas acusações.

4.1    Parte �egativa

4.1.1    Sócrates não corrompe

Assim como no exórdio, Sócrates não inicia sua defesa se defendendo das acusações

que pesam sobre ele, mas acusando seus acusadores, neste caso, um acusador em específico:

Meleto, de agora em diante, seu principal interlocutor. Sócrates, de acusado, passa, então, a

acusador;  e  Meleto,  passa  de  acusador  à  testemunha.  Isto  de  fato  era  possível  devido  a

algumas particularidades do sistema legal da Atenas do séc. V a.C.: (1) qualquer cidadão podia

escrever  uma  graphé  contra  qualquer  outro  cidadão  que  ele  considerasse  culpado  de  ter

infringido a lei, e (2) aquele que escrevia a graphé desempenhava dois papéis no processo em

questão:  o  papel de acusador e o papel  de principal testemunha da acusação105.  Assim, se

Meleto passa de acusador à testemunha não é porque o consentiu, mas porque a lei ateniense

permitia a Sócrates interrogá-lo e obrigava Meleto a responder as perguntas feitas a ele106.

No entanto, antes mesmo de começar a interrogá-lo, Sócrates já o acusa. Se, segundo a

graphé  que  Meleto  escreveu,  Sócrates  comete  injustiça  corrompendo  os  jovens  (24c);

Sócrates, por sua vez, afirma que “Meleto, que se diz um homem bom e amigo da cidade (24b:

Me/lhton, to_n a0gaqo/n te kai_ filo/polin, w#v fhsi)”, isto é, um philópolis, este sim, comete

injustiça (24c:  a0dikei~n). Percebemos que Sócrates estabelece assim, subrepeticiamente, uma

oposição entre aquele que se diz e  parece ser  um philópolis  e entre ele que, como veremos

mais adiante (30b-e), seria quem verdadeiramente se dedica à cidade, consequentemente, o

verdadeiro philópolis  de Atenas, ainda que este predicado não lhe seja diretamente atribuído

por  Platão  na  Apologia.  Contudo,  neste  momento  da  defesa,  Sócrates  não  está  ainda

105 REEVE, 1989, p.86. 
106 Glotz confirma este aspecto do sistema ateniense: “a luta, o agôn, trava-se entre as duas partes: o magistrado a

quem se apelou toma a si apenas reunir as declarações formuladas e as provas fornecidas pelos adversários; os
heliastas não passam de jurados que assistem aos debates como árbitros”. Glotz adverte que era “proibido aos
litigantes e respectivas testemunhas apartear o adversário, a menos que este o consinta formalmente ou lhes
dirija perguntas.” GLOTZ, 1979, p.191-202. 
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preocupado em alegar sua philía pela pólis, mas apenas em desmascarar Meleto, este aparente

philópolis,  e,  para  tanto,  abandona  momentaneamente  a  longa  exposição,  em  favor  do

élenkhos.  Junte-se  a  este uma  boa  dose  de  ironia  e  temos  aí  a  emergência  do  Sócrates

dialógico. Deleitemo-nos então.

Primeiramente, o que Sócrates alega contra Meleto? Segundo ele, este seu acusador

“graceja com coisas sérias levianamente apresentando homens para o combate <nos tribunais>

(24c:  spoudh~|  xarienti/zetai,  r9adi/wv  ei0v  a0gw~na  kaqista_v  a0nqrw/pouv),  simulando

proceder com seriedade e se afligir acerca de assuntos dos quais nunca cuidou (24c:  peri_

pragma/twn  prospoiou/menov  spouda/zein  kai_ kh/desqai  w{n  ou0de_n  tou/tw  pw/pote

e0me/lhsen)”. E, perante o silêncio de  Meleto, Sócrates conclui que este não cuida das coisas

com que afirma se preocupar e pelas quais o levou ao tribunal (24c,d).

Como argumenta Medrano,  pode haver  aqui  um jogo extremamente irônico,  talvez

evidente  aos  ouvidos  dos  gregos,  entre  o  nome  do  acusador  no  vocativo,  Mélete  (24c:

Me/lhte),  e  a  crítica  que  Sócrates  lhe  faz  de  não  cuidar,  oudèn  meméleken  (24d:  ou0de_n

meme/lhken), dos assuntos dos quais ele acusa Sócrates107. A raiz comum do nome e do verbo,

poderia,  de  fato,  ser  uma fina  ironia  introduzida  por  Sócrates  por  meio  da  pergunta  que

antecede  sua  conclusão:  “não  te  parece  ser  vergonhoso...? (24d:  ou0k  ai0sxro/n  soi  dokei~

ei]nai;)”. Sócrates quer mostrar a vergonha de alguém que leva por nome o cuidar, que parece

ter tanto zelo pelos jovens a ponto de levar ao tribunal homens que os corromperiam, mas que,

na verdade, desconhece este assunto e, portanto, não cuida de nada disto. Medrano se estende

longamente em uma análise apurada e interessante sobre o campo semântico desta noção na

Apologia e  sua  associação  ao  nome de  Meleto108,  mas  nos  parece  que  a  conclusão  mais

interessante  de  sua  análise  se  resume  em  uma  pequena  proposição:  “é  Meleto  quem,

verdadeiramente,  resulta  a-meletós”109.  Nesta  perspectiva,  completamos  nós:  vergonhoso é

parecer, mas não ser. E, novamente, parece-nos que o objetivo do prâgma socrático, operado

por  meio  do  élenkhos, é  trazer  à  luz  esta  distinção. Portanto,  este  jogo  de  palavras  que

analisamos é, em nossa concepção, mais um aparecer do conflito que Sócrates trava com seus

contemporâneos: um agón que tem como horizonte justamente a distinção entre ser e parecer,

seja na retórica, seja na sabedoria, seja no cuidado, e ainda em outros âmbitos, como veremos

ao longo de nossa análise. Mas, por enquanto, permaneçamos ainda um pouco no exame do

107 MEDRANO, 1998, p.32.
108 Tais  como:  mélo,  meletáo,  melétema,  epiméleia,  epimeléomai,  plemmeléo  e plemmelés;  presentes,  não

respectivamente, nas seguintes passagens da Apologia: 20c; 22b; 24c,d; 25c; 26b; 29d; 30a; 31b; 32d; 36b,c;
38e; 41d,e.

109 MEDRANO, 1998, p.32.
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agón de Sócrates com seu acusador.

De que assuntos ou ocupações, ou melhor, de que pragmáton Meleto não cuida? Dos

assuntos referentes à educação dos jovens (24e: tou_v ne/ouv paideu/ein). Todo o diálogo gira

em  torno  deste  eixo  principal  que,  porém,  subdivide-se  em  duas  dimensões  que  se

contrapõem: (1) a formação ou o caráter positivo da educação, ou seja, quem torna os jovens

melhores  (be/ltistoi),  mais  excelentes  (a!ristoi),  segundo  o  ideal  grego  do  belo  e  bom

(kalo_v ka0gaqo/v)  e  quem assim os beneficia (w0fele/w),  e  (2) a  corrupção  ou o  caráter

negativo  da  educação:  quem  torna  os  jovens  piores  (ka/kistoi),  quem  os  corrompe

(diafqei/rw), e se assim procede voluntária (e9kw/n) ou involuntariamente (a1kwn).

Obviamente, a condição de possibilidade para toda esta discussão é que deve haver

alguém capaz de tornar os jovens melhores. Mas não nos parece que Sócrates assuma esta

condição como certeza, pois ainda na parte negativa da defesa contra as antigas acusações,

mais precisamente quando ele tentava refutar a imagem do Sócrates sofista, apesar de negar

que se ponha a educar homens, ele afirma que isto lhe parece belo (19e: tou~to ge/ moi dokei~

kalo_n ei]nai),  “se é que que alguém é capaz de educar homens (19e:  ei1  tiv oi[o/v t 0  0ei1h

paideu/ein  a0nqrw/pouv)”.  Neste  momento,  no  entanto,  Sócrates  assume esta  condição  de

possibilidade e passa direto à pergunta que este pressuposto implica: “quem os faz melhores?

(24c:  ti/v  au0tou_v  belti/ouv  poiei~;)”.  Ele  repetirá,  então,  esta  pergunta  com  irônica

insistência, obtendo de Meleto as mais variadas respostas: as leis (24d:  oi9 no/moi), os juízes

(24d: oi9 dikastai/), os ouvintes presentes no julgamento (25a: oi9 a0kroatai/), os conselheiros

(25a: oi9 bouletai/) e os membros da assembléia (25a: oi9 e0kklhsiastai/), todos estes, segundo

Meleto, seriam capazes de tornar os jovens melhores. Da falta de clareza de Meleto emerge

então a surpreendente conclusão de Sócrates: “Todos os atenienses, portanto, como parece,

fazem-nos belos e bons, exceto eu; somente eu os corrompo. Assim afirmas? ” (25a:  Pa/ntev

a!ra,  w(v  e!oiken,   0Aqhnai~oi  kalou_v  ka)gaqou_v  poiou~si  plh_n  e0mou~,  e0gw_  de_  mo/nov

diafqei/rw:  ou#tw  le/geiv;).  Meleto  confirma  as  palavras  de  Sócrates  e,  enfaticamente,

consente com o absurdo de tal  argumento (25a).  Assim, o  élenkhos  socrático estabelece a

situação favorável tanto para Sócrates se defender quanto para acusar Meleto de nunca haver

refletido de fato sobre este assunto.

Contudo, ao invés de refutar Meleto diretamente, Sócrates recorre novamente a uma

comparação entre homens e cavalos. Quanto aos cavalos, pergunta Sócrates, seria verdade que

“todos os homens os fazem ser melhores; por outro lado, um o que os corrompe? (25a,b:  oi9

me_n belti/ouv poiou~ntev au0touv pa/ntev a!nqrwpoi ei]nai, ei]v de/ tiv o(  diafqei/rwn;)”.
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Certamente que não, responde Meleto. Portanto, Sócrates conclui, tal tese não é válida tanto a

respeito de cavalos (25a: kai_ peri_ i#ppwn), quanto a respeito de todos os outros animais (25b:

kai_ tw~n a!llwn a(pa/ntwn zw/|wn), portanto também não seria válida a respeito dos jovens

(25b: peri_ tou_v ne/ouv). E, ironicamente, conclui: “seria, pois, uma grande felicidade no que

diz respeito aos jovens (25b:  pollh_ ga_r a!n tiv eu)daimoni/a ei!h peri_ tou_v ne/ouv), se um

apenas os corrompesse (25b: ei) ei{v me_n mo/nov au)tou_v diafqei/rei) e o resto os beneficiasse

(25b:  oi( d 0a!lloi w)felou~sin)”. Parece-nos que surge aqui, uma crítica, ainda que velada, à

educação dos muitos e uma apologia à educação do expert. Corroborada por outras passagens

em  outras  obras  de  Platão110,  esta  passagem  revelaria,  segundo  Brickhouse  e  Smith,  o

comprometimento do Sócrates  platônico com a concepção de que nada,  nem mesmo uma

maioria, pode superar ou sobrepor a opinião particular de um autêntico expert111.  Mas, aqui,

Sócrates não entra nesta discussão, portanto, o que nos importa é saber, para além da crítica,

que valor teria tal argumento para sua defesa.

Partindo deste argumento,  à primeira vista,  parece que o máximo de benefício que

Sócrates poderia alcançar para sua defesa seria a conclusão de que ele poderia até corromper,

mas que não seria o único a fazê-lo. Contudo, recordemos que, como dissemos no início,

Sócrates  não  constrói  sua  apología se  defendendo,  mas  acusando.  Nesta  perspectiva  a

conclusão de maior importância alcançada pela progressão dos argumentos, até este momento,

é que Sócrates estava sendo acusado por alguém que não se preocupava de fato com estes

assuntos, alguém indiferente à educação dos jovens. Conclui ele: 

Certamente, oh Meleto, mostras suficientemente que, jamais até agora,
tiveste preocupação com os jovens e revelas claramente o teu próprio
descuido, que não tens cuidado <dos assuntos> pelos quais me trazes
aqui  <ao  tribunal> (25c:  0Alla_  ga/r,  w}  Me/lhte,  i(kanw~v
e)pidei/knusai o#ti ou)depw/pote e)fro/ntisav tw~n ne/wn kai_ safw~v
a)pofai/neiv th_n sautou~ a)me/leian, o#ti ou)de/n soi meme/lhken peri_
w{n e)me_ ei0sa/geiv). 

Ora,  qual  a  autoridade  de  Meleto  para  acusá-lo,  então?  Que  verdade  e  correção

poderiam ser pressupostas na acusação de alguém alheio aos assuntos em juízo? A intenção de

Sócrates era de revelar, mostrar, trazer à luz (fai/nw) pelo discurso (lo/gov) -o seu próprio e o

de seu interlocutor- a falta de correção e verdade do discurso e da acusação de Meleto. E não

110Críton, 47a-48c e Laques, 184c-e
111Segundo Brickhouse e Smith: “Claramente, Sócrates assume que a competência moral não pode ser encontrada

nas grandes massas de pessoas, mas apenas em uma ou poucas pessoas, se é que a alguém a tem. Contrário a
ideologia  democrática  popular,  Sócrates  considera  que  o  ensino  da  virtude  não  é  diferente  do  ensino  de
qualquer outra competência _este ensino é a única competência do  expert.” Cf. BRICKHOUSE & SMITH,
1994, p.157.
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somente, pois quando afirma que Meleto jamais se preocupou ou cuidou deste assunto, está

também colocando em questão o pressuposto  de veracidade  de  seu  interlocutor.  Contudo,

revelar  o  descuido,  a  negligência  (25c:  a)me/leian)  do  acusador  não  é  suficiente,  torna-se

necessário, também, provar que ele próprio não corrompe os jovens. Se demonstrou, por meio

de argumentos, que Meleto, na verdade, é  a-meletós; resta-lhe ainda provar que ele próprio,

Sócrates, é meletós. Mas, para provar que se preocupa e que cuida destes assuntos, é preciso,

primeiramente, refutar a acusação de que corrompe os jovens.

Vejamos, então, a progressão lógica de seus argumentos: (1) por um lado, “os maus

sempre  fazem algum  mal  aos  que  estão  mais  perto  deles (25d:  oi(  me_n  kakoi_  kako/n  ti

e)rga/zontai a)ei_ tou_v ma/lista plhsi/on e(autw~n), por outro lado, os bons, <fazem algum>

bem (25d: oi( de_ a)gaqoi_ a)gaqo/n)”; (2) não há “quem quer que queira ser prejudicado mais do

que beneficiado, pelos que <lhes> são próximos (25c,d: o!stiv bou/letai u(po_ tw~n suno/ntwn

bla/ptesqai  ma~llon  h2  w)felei~sqai)”;  (3)  seria  uma  ignorância  (25e:  a)maqi/av)  “tornar

alguém  perverso  dentre  os  que  são  mais  próximos  (25e:  tina  moxqhro_n  poih/sw  tw~n

suno/ntwn),  pois  correria  o  risco  de algum mal  receber  dele  (25e:  kindune/usw kako/n  ti

labei~n  a)p 0au)tou~)”.  Conclusão  de  Sócrates:  “ou  não  corrompo;  ou,  se  corrompo,

<corrompo>  involuntariamente112. (25e:  a)ll 0h@  ou)  diafqei/rw  h@,  ei)  diafqei/rw,  a!kwn)”.

Emerge, aqui, a tese socrática de que ninguém age mal voluntariamente.

Mas, novamente, quais seriam as implicações de tal tese para sua defesa? A primeira, e

mais  óbvia,  é  que  se  ele  não corrompe não  deveria  estar  sendo acusado;  e,  se  corrompe

involuntariamente, deveria ser instruído (26a:  dida/skein) e advertido (26a:  nouqetei~n), mas

não acusado, pois, segundo ele, se aprendesse, cessaria o que involuntariamente faz (26a:  e)a_n

ma/qw, pau/somai o# ge a!kwn poiw~). A segunda implicação segue ainda a linha de raciocínio

de  se  defender  acusando:  nos  dois  casos  (26a:  a0mfo/tera)  -não  corromper  ou  corromper

involuntariamente- Meleto estaria mentindo (26a: ye/udh|), o que tornaria ainda mais evidente

(26a:  dh~lon)  o  que  Sócrates  já  dissera  e  que agora  repete:  “Meleto jamais  cuidou destes

assuntos, nem muito, nem pouco (26b:  Melh/tw| tou/twn ou!te me/ga ou!te mikro_n pw/pote

112 Huisman  propõe  traduções  interessantes  para  hékon  e  ákon,  que  nós  traduzimos  respectivamente  por
voluntariamente e involuntariamente. Segundo o estudioso, o termo hékon “remete a uma dimensão conjunta
da clarividência,  da capacidade de agir  e  da determinação,  a  categoria  do que se  faz expressamente  com
conhecimento de causa. Nada a traduziria melhor que, pelo viés de seu contrário <akon>, este feliz e recente
achado da língua: no desconhecimento do bom grado. Ninguém pode prejudicar a si mesmo, teria declarado
Sócrates, de bom grado, nem fazer grandes besteiras, se não no desconhecimento de bom grado. O interesse
dessa fórmula é o de enfatizar que é de bom grado, quer se saiba ou não. Na falta disso, ele não é nem bom,
nem grado.” HUISMAN, 2006, p.184.
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e)me/lhsen)”113. Assim, o fato de Meleto mentir não só o desacredita como testemunha e como

acusador, mas, necessariamente, mina o conteúdo da acusação. Conclusão de Sócrates:  não

tendo corrompido, ou tendo corrompido involuntariamente, não importa, em ambos os casos

não deveria sequer ter sido levado ao tribunal, e se o foi é exatamente porque aquele que o

acusou nada sabe acerca do que acusa.

Contudo, em consonância com Brickhouse e Smith,  acreditamos que o objetivo de

Sócrates neste interrogatório não poderia ser simplesmente desacreditar Meleto, apesar de tal

descrédito ser extremamente relevante para sua defesa114. Sócrates precisava se defender, de

fato,  contra  a  acusação  de  corrupção  dos  jovens.  Se ele  quisesse  apenas  demonstrar  suas

habilidades embaraçando Meleto, estaria apenas provando sua própria culpa, ao menos no que

tange às exortações de seus antigos acusadores, isto é, de que não se deixassem persuadir por

sua terrível  habilidade de falar. Agindo assim, Sócrates apenas atacaria Meleto, mas não a

falsidade das acusações de que fora alvo. Por isso, concordamos com estes estudiosos que o

alvo final do interrogatório de Meleto por Sócrates era defender sua tese de que ninguém age

mal voluntariamente115, pois, somente demonstrando racionalmente que ninguém, obviamente

incluindo ele próprio, deseja agir mal para não receber o mal como troca, poderia refutar a

acusação de corromper os jovens.

Reeve  discorda  que  esta  tese  esteja  presente  nestas  passagens  que  analisamos  na

Apologia.  Para Reeve, o que esta argumentação de Sócrates propõe é apenas que “as pessoas

voluntariamente não correm o risco de serem prejudicadas sem terem um motivo forte”116.

Discordamos desta interpretação, uma vez que tal argumento não só não parece coerente com

a argumentação de Sócrates que acabamos de analisar, como também parece incoerente com a

apresentação da mesma tese em outras obras de Platão117. Ainda que esta tese não se apresente

aqui em sua formulação final118, não se pode negar que o exame de Meleto por Sócrates faz

emergir a tese de que ninguém age mal voluntariamente. Nesta perspectiva, reforçamos a idéia

113 Deparamo-nos  aqui  novamente  com  a  expressão  "oúte  méga,  oúte  mikrón"  que,  assim  como  em  21b,
traduzimos  literalmente.  No  entanto,  parece-nos  que  aqui  não  podemos  analisá-la  como  uma  negação
relativizada, assim como procedemos no caso da sabedoria de Sócrates, por dois motivos: (1) esta expressão é
seguida de um forte advérbio de negação: pópote, jamais; e (2) esta é a conclusão do interrogatório de Sócrates
a Meleto, não sendo -como o foi no caso da sabedoria de Sócrates- modificada por nenhuma outra medida, no
caso,  a  medida  da  améleia  de  Meleto.  Nesta  passagem  também  Trindade,  Brisson,  Fowler  e  Pievatolo
traduzem esta expressão literalmente.

114 BRICKHOUSE e SMITH, 1992, p.21-27.
115 BRICKHOUSE e SMITH, 1992, p.21-27.
116 REEVE, 1989, p.93.
117 Cf.: Protágoras 345d-e, 358c-d; Górgias 467c-468c,509e; Mênon 77b-78b.
118 O desenvolvimento teórico desta tese foi certamente operado apenas por Platão, mas é interessante notar que

também  Xenofonte  e  Aristóteles  apresentem-na  como  concernente  ao  pensamento  de  Sócrates.  Cf.:
XENOFONTE, Memoráveis, III,9,4ss, e  ARISTÓTELES, Ética a =icômaco, Z,13,1144b 28ss.
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de que a dinâmica do interrogatório de Sócrates a Meleto tinha dois objetivos: (1) trazer à luz

a distinção entre aqueles  que  parecem cuidar da educação dos jovens,  representados pela

figura de Meleto, e aquele que, de fato, cuida da educação dos jovens: Sócrates obviamente; e

(2) refutar a imagem de um Sócrates corruptor da juventude, ao menos de um Sócrates que

corrompe  voluntariamente,  por  meio  da  apresentação  da  tese  de  que  ninguém  age  mal

voluntariamente. Contudo, restava ainda a Sócrates refutar o conteúdo e o modus operandis de

tal corrupção, isto é, o como supostamente corrompia os jovens. Mas, para isso, Platão precisa

primeiro  esclarecer  qual  era  a  relação  entre  a  primeira  e  a  segunda  parte  das  acusações

referidas a Sócrates, assim como foram expostas na graphé.

4.1.2    A relação entre os termos da graphé

Vimos que a conclusão do interrogatório de Meleto é que Sócrates não corrompe os

jovens,  ao  menos  não  voluntariamente,  então,  por  esse  motivo  não  poderia  ser  acusado.

Sócrates poderia, então, passar à refutação do segundo ponto da acusação, isto é, argumentar

que não comete impiedade. Contudo, a questão que se impõe, neste momento de sua defesa, é:

como estas duas acusações se relacionam entre si? É o que o Sócrates platônico procurará,

então, esclarecer.

Logo após examinar o ponto da acusação referente à corrupção dos jovens, Sócrates

pergunta  a  Meleto  como  (pw~v)  este  afirma  que  ele  os  corrompe,  e,  voltando  à  graphé,

pergunta em tom assertivo e enfático: “Evidente que, segundo a queixa-crime que escreveste,

ensinando a não reconhecer deuses, os <deuses> que a cidade reconhece, mas outras novas

divindades? (26b:  h@ dh~lon dh_ o#ti, kata_ th_n grafh_n h$n e0gra/yw, qeou_v dida/skonta mh_

nomi/zein ou$v h( po/liv nomi/zei, e#tera de_ daimo/nia kaina/;)”. E continua: “Não dizes isto, que

corrompo ensinando? (26b:  Ou) tau~ta le/geiv o#ti dida/skwn diafqei/rw;)”. Perguntas que

Meleto responde com ainda mais ênfase: “Sem dúvida, veementemente, digo isto (26b: Pa/nu

me_n  ou)n  sfo/dra tau~ta le/gw)”.  Ora,  se  é  tão  evidente que é  deste  modo que  Sócrates

corrompe,  então  podemos  pensar  que  não  seriam  duas  acusações  distintas,  ainda  que

relacionadas, mas uma apenas, e a graphé não apresentaria duas ações, mas ação e modo da

ação, respectivamente: corrupção e impiedade. De fato, a própria partícula kaí, que serve de

elo de ligação entre as duas partes da acusação, pode assumir este significado adverbial, como

atesta Denniston119.  Nesta perspectiva,  parece-nos que a acusação que,  de fato,  pesa sobre

Sócrates seria a de corrupção dos jovens.

119Cf.: DENNISTON, 1959, p.289-327.
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Brickhouse e Smith apresentam alguns argumentos de cunho histórico que corroboram

nossa hipótese. Primeiramente pontuam que a anákrisis, isto é, a audição preliminar feita pelo

arconte-rei, tinha por objetivo exatamente decidir se a graphé era pertinente, isto é, se devia

ser levada a julgamento, e, em caso positivo, delimitar os assuntos a serem julgados pelos

juízes.  Sendo  assim,  segundo  os  estudiosos,  dificilmente  seria  levada  a  julgamento  uma

acusação  vaga  como corromper  os  jovens,  ainda  mais  porque  esta  não  era  uma  infração

prescrita por lei escrita, como deveriam ser todas as acusações após a  Anistia e a reforma das

leis120. Portanto, para trazer a acusação de corrupção ao tribunal, estes estudiosos sugerem que

“Meleto  poderia  ter  sido  obrigado,  durante  a  anákrisis,  a  relacionar  formalmente  as  duas

partes do texto acusatório com a acusação de que Sócrates corrompia os jovens por ensiná-los

suas próprias crenças ímpias”121. A interpretação de Brickhouse e Smith ratificaria, portanto,

nossa hipótese de que a graphé escrita por Meleto propunha, em sua primeira parte, a ação, o

delito, e,  em sua segunda parte,  o modo da ação, isto é,  como o delito fora colocado em

prática.  Ou,  em  outras  palavras:  Sócrates  corromperia  justamente  por  ele  próprio  não

reconhecer os deuses da cidade, introduzir outras e novas divindades e ensinar estas mesmas

coisas  aos  jovens.  Nesta  perspectiva,  a  acusação  de  impiedade  seria  um subterfúgio  para

garantir, legalmente, que a acusação de corrupção fossse aceita como infração legal.

Também  Dorion  enfatiza  que  este  vínculo  entre  a  impiedade  e  a  corrupção  da

juventude  “parece  bem arranjado,  se  não  artificial”122.  No  entanto,  para  este  estudioso,  a

acusação de corrupção da juventude “remetia à influência perniciosa que o ensinamento de

Sócrates teria exercido sobre alguns jovens, entre os quais Alcibíades, Cármides e Crítias, que

foram,  todos  eles,  percebidos  como  traidores  da  causa  da  democracia  ateniense”123.  Não

desconsideramos as possíveis causas políticas do processo contra Sócrates. No entanto, se não

podemos negar que tais causas são bem mais do que meras hipóteses, mas indícios históricos,

ainda assim, consideramos que tal  intepretação não esclarece a  graphé e o  julgamento tal

como  apresentados  por  Platão  na  Apologia,  e,  sendo  nosso  objetivo  compreender  a

interpretação  que  Platão  confere  a  este  conflito,  consideramos  que  devemos  então,  senão

descartar  estas  associações  como  possíveis  causas  do  processo,  ao  menos  deixá-las  em

suspenso a fim de compreendermos a encenação platônica do julgamento. 

120 A Anistia  de  403,  que  se  seguiu  ao  fim  da  Guerra  do  Peloponeso,  envolveu  uma  completa  revisão  e
codificação das leis que não se completou até 401/400; após esta revisão, nenhuma lei não escrita poderia ser
aplicada, nenhum decreto poderia prevalecer sobre uma lei, e nenhum processo poderia ser aberto com base
em delitos ou ofensas cometidos antes de 403/402. REEVE, 1989, p.79-82.

121 BRICKHOUSE & SMITH, 1992, p.18.
122 DORION, 2006, p.16.
123 DORION, 2006, p.16,17.
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No  entanto,  se  para  compreendermos  esta  encenação  é  necessário  compreender  a

exposição do Sócrates platônico sobre a  graphé  que pesa sobre ele, para compreender esta

exposição,  por  sua vez,  parece-nos necessário  analisar  também outras  citações da  graphé,

presentes em outras obras do próprio Platão e, também, em outras fontes antigas. Certamente,

o  ideal  seria  analisarmos  o  conteúdo  original  da  acusação  escrita  e  apresentada  contra  o

Sócrates  histórico;  contudo,  chegou-nos apenas  a  sua  formulação final,  isto  é,  aquela que

presumivelmente foi transmitida ao tribunal após ser analisada pelos arcontes. Sendo assim,

contentemo-nos com o conteúdo final da graphé citada em diferentes fontes e analisemos cada

uma delas. 

Principiemos pelo próprio Platão. Na Apologia, Platão cita a graphé na boca do próprio

Sócrates e nos deixa entrever que esta não seria uma versão literal ou oficial da acusação, mas

apenas uma aproximação da queixa-crime: 

É  de  um  certo  modo  assim.  Diz  que  Sócrates  comete  injustiça
corrompendo os jovens e não reconhecendo os deuses que a cidade
reconhece, porém outras novas divindades (Apologia, 24b-c: 2Exei de/
pwv w{de: Swkra/th  fhsi_n a)dikei~n tou/v te ne/ouv diafqei/ronta
kai_ qeou_v ou#v h( po/liv  nomi/zei ou) nomi/zonta, e#tera de_ daimo/nia
kaina/.). 

Platão repete as acusações referidas a Sócrates também no diálogo Eutífron: 

Pois aquele <Meleto>, como ele diz, sabe de que modo os jovens são
corrompidos e quem são os que os corrompem (...) Diz, pois, que eu
sou  um fazedor  de  deuses,  e  como  fazedor  de  novos  deuses,  não
reconheço então os <deuses> antigos, por causa disto, como ele diz,
teria escrito <a graphé> (Eutífron, 2c: e0kei~nov ga_r, w#v fhsin, oi]de,
ti/na tro/pon oi9  ne/oi  diafqei/rontai kai/  ti/nev oi9  diafqei/rontev
(...)  3b: fhsi_  ga/r  me  poihth_n  ei]nai  qew~n,  kai_  w(v  kainou_v
poiou~nta  qeou/v,  tou_v  d'a)rxai/ouv  ou0  nomi/zonta,  e)gra/yato
tou/twn au)tw~n e#neka, w(v fhsin.). 

Também Xenofonte cita a graphé,  com termos muito semelhantes, porém em ordem

invertida, e, alerta, também ele, para a imprecisão do conteúdo:

Com efeito, eis pouco mais ou menos os termos da acusação contra
ele:  Sócrates  comete  injustiça  não  acatando  os  deuses  da  cidade,
porém introduzindo outras novas divindades. Assim comete injustiça e
corrompe os jovens (Memoráveis,I,I,1: h( me_n ga_r grafh_ kat'au)tou~
toia/de tiv h]n a)dikei~ Swkra/thv ou$v me_n h( po/liv nomi/zei qeou_v ou)
nomi/zwn, e#tera de_ kaina_ daimo/nia ei)sfe/rwn: a)dikei~ de_ kai_ tou_v
ne/ouv diafqei/rwn.).
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Já Diógenes Laércio cita a graphé que teria sido conservada no Metroo, um templo de

Atenas, dedicado a grande mãe dos deuses:

O juramento da acusação que, como diz Favorino, ainda se conserva
no Metroo,  é  deste  modo:  “Meleto,  <do  demo>  de  Piteu,  filho  de
Meleto, escreveu e jurou estas coisas contra Sócrates, <do demo> de
Alopece, filho de Sofronisco: Sócrates comete injustiça, por um lado,
não reconhecendo os deuses que a cidade <reconhece> e, por outro
lado, introduzindo outras novas divindades; comete injustiça também
corrompendo os jovens. Pena: morte.” (Vidas, II,40: 9H d 0a0ntwmosi/a
th~v di/kh~v tou~ton ei]xe to_n tro/pon: a0nakei~tai ga_r e1ti kai_  nu~n,

“fhsi_  Fabwri~nov,  e0n  tw~|  Mhtrw|/w|:  ta/de  e0gra/yato  kai_
a0ntwmo/sato  Me/lhtov  Melh/tou  Pitqeu_v  Swkra/tei
Swfroni/skou  0Alwpekh~qen: a0dikei~ Swkra/thv, ou$v me_n h( po/liv
qeou_v ou0 nomi/zwn, e3tera de_ kaina_ daimo/nia ei0shgou/menov: a0dikei~
de_ kai_ tou_v ne/ouv diafqei/rwn. ti/mhma qa/natov).

Assim,  por  meio  destas  diferentes  citações  da  graphé, podemos  perceber  alguns

indícios de que a obscuridade das verdadeiras razões que levaram Sócrates a julgamento era

patente até para seus contemporâneos. Primeiramente, percebemos que, apesar de citada em

termos  muitos  semelhantes,  tanto  Platão  quanto  Xenofonte  iniciam  suas  citações  com

expressões que revelam a imprecisão do conteúdo da  graphé.  Em seguida, um dado ainda

mais relevante: se todas as citações das acusações revelam os mesmos delitos, não os citam na

mesma ordem. Platão, por um lado, cita primeiro a corrupção e em seguida a impiedade; já

Xenofonte e Diógenes Laércio, por outro lado, citam primeiro a impiedade e, em seguida a

corrupção. Interessante observar ainda que Diógenes Láercio é o único que apresenta as duas

acusações em  paralelo por meio da oposição  mèn ... dé  (me_n ... de/). Estes nos parecem ser

pequenos indícios que nos deixam entrever a dificuldade de relacionar os pontos da graphé e,

consequentemente,  a  obscuridade  da  relação  entre  os  dois  delitos.  Apesar  de  nos  ser

impossível  estabelecer  qual  a  ordem  original,  interessa-nos  aqui  o  fato  de  Platão  ter

apresentado a  acusação de corrupção da  juventude em primeiro  lugar,  dando-lhe ênfase  e

associando  a  esta  parte  da  acusação,  por  meio  da  preposição  kaí,  o  segundo  termo  da

acusação. O que poderia, não comprovar, mas, ao menos, corroborar nossa hipótese de que,

para Platão, Sócrates não estava sendo de fato acusado de impiedade, mas de corrupção dos

jovens por meio de seus ensinamentos; ensinamentos estes que, se incluíam, certamente não se

limitavam a esta pretensa impiedade.

Ora, mas se era esta a acusação que, de fato, pesava sobre Sócrates, então, Sócrates

estava sendo acusado e julgado como um sofista. Daí a necessidade do Sócrates platônico de

se  defender  também das  antigas  acusações;  daí  sua  necessidade  de  argumentar  que  quem

cuida dos assuntos dos quais é acusado, não é ele, mas os sofistas. Pois, certamente, para
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Platão,  Sócrates  não era um sofista, ainda que  parecesse  sofista e  estivesse sendo julgado

como  um,  daí  sua  necessidade  de  marcar  a  diferença  entre  eles.  Nesta  perspectiva,  nos

perguntamos: não seria a Apologia a mais contundente defesa platônica da filosofia socrática

em  oposição  à  paideía  proposta  pelos  sofistas?  Sendo  os  sofistas  frequentemente

representados como antagonistas de Sócrates nos diálogos platônicos, não seriam talvez estes,

também na Apologia, seus principais antagonistas? Perguntamo-nos ainda: não seria este par

de  oposição  Sócrates/protagonista  e  sofistas/antagonistas  uma  tentativa  de  diferenciação

ancorada na mesma distinção entre ser e  parecer que nos serve de horizonte hermenêutico? A

pergunta procede, à medida que percebemos que, ao longo de toda a Apologia, Platão revela

quem é Sócrates não apenas no que ele diz ser, mas também no que ele nega ser, apesar de

parecer: um sofista. Assim, o Sócrates da  Apologia de Platão seria o Sócrates em constante

agón, em conflito, em oposição, não apenas em relação ao  ser e ao  parecer no âmbito dos

discursos, atos, valores, normas e costumes de seus contemporâneos, mas também em relação

ao seu próprio ser e parecer em relação aos sofistas. Se, como bem coloca Marques, o sofista

nos diálogos platônicos, “acaba por constituir-se como um pólo de contraposição, um anteparo

no qual  o  filosófo vê sua  imagem projetada  em negativo”124;  se  o  sofista  é  o  principal  e

favorito  antagonista  de  Sócrates,  “aquele  em  relação  ao  qual  e  contra  o  qual  o  filósofo

platônico se define”125; então, parece-nos que para compreender o Sócrates da Apologia, para

compreender este agón, torna-se necessário distinguir o ser e o parecer tanto do protagonista,

quanto dos antagonistas, e ainda destes em correlação.

Nesta perspectiva,  a despeito da historicidade do julgamento e da condenação,  não

seriam estes um pretexto lírico, o tribunal um cenário, Sócrates o protagonista126, os sofistas,

antagonistas127, e a condenação, o desfecho trágico de uma grande tragédia escrita  por um

discípulo fervoroso, preocupado com as questões filosóficas de seu tempo e amante das letras?

Teria Platão,  apesar de ter queimado suas tragédias ao conhecer Sócrates128,  num rasgo de

ironia, feito da morte do mestre sua grande obra trágica? Filosofia no conteúdo, tragédia na
124 MARQUES, 2000, p.66.
125 MARQUES, 2000, p.66.
126 Na comédia grega o proto/πρώτο agonístes/αγωνιστές, protagonista, era o primeiro a falar;  deutero/δεύτερο

agonístes/αγωνιστές,  o  segundo  a  falar;  tríto/τρίτο agonístes/αγωνιστές,  o  terceiro  a  falar,  e  assim
sucessivamente. DUCHEMIN, 1968, p.11-20. Em nosso estudo, assumimos o termo protagonista não como o
que fala  primeiro, mas como aquele,  cujo juízo e argumentação, é  de primeira importância  na trama,  na
disputa verbal. Embora na Apologia Sócrates seja protagonista nos dois sentidos. 

127 Em contrapartida assumimos o termo  antagonista,  ανταγωνιστής/antagonistés =  αντ, contra  +  αγωνιστής,
como aquele que argumenta em sentido oposto, não importando a ordem cronológica de sua fala na disputa
verbal. No caso da Apologia,  a fala dos antagonistas aparece indiretamente, à medida que Sócrates alude a
eles ou mesmo quando nega algum comportamento ou discurso que atribui a seus antagonistas.

128 Diógenes Laércio atesta que Platão compôs ditirambos, cantos e tragédias, mas que, após conhecer Sócrates
teria queimado estes escritos. DIÓGENES LAÉRCIO, Vidas, III, 5.
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forma? Esta é a conclusão de Frye, para quem a Apologia é “uma das maiores obras-primas de

ironia  trágica  na  literatura”129.  Também  Wilson  faz  uma  interessante  comparação  entre  a

tetralogia platônica em torno da morte de Sócrates -Apologia, Críton, Eutífron e Fédon- e as

tragédias que eram usualmente compostas por quatro peças130. Tragédia então, a Apologia? Por

isso o fracasso, a morte do herói trágico? Fracasso este que talvez, como sustenta Howland,

ateste, a despeito do esforço platônico, que “filosofia e sofística são indistinguíveis”, ou que

estas são, “paradoxalmente, distintas e, contudo, inseparáveis”131. Nossa análise da Apologia

caminha nesta direção e, por isso, voltaremos ainda neste tema. Por enquanto, Sócrates ainda

não  morreu,  ainda  não  foi  sequer  condenado;  luta  ainda.  Acompanhemos,  então,  após

compreender a relação entre os termos da  graphé,  como o Sócrates platônico se defende da

segunda acusação.

4.1.3    Sócrates não é ateu

Como vimos anteriormente, Sócrates é acusado de corromper os jovens por ensiná-los

a  não  reconhecer  os  deuses  da  cidade,  mas  outras  e  novas  divindades.  Primeiramente,  é

preciso notar que nos termos desta acusação há uma contradição de cunho histórico. Com

efeito, não há consenso entre os comentadores acerca da formalidade legal desta acusação.

Parker admite que o kainotheismós, ísto é, o reconhecimento, a crença e a introdução de novas

divindades pode tanto ter sido uma proibição formal quanto uma faceta da acusação mais

ampla de asébeia, isto é, de impiedade. Para este estudioso, mais importante do que saber se a

introdução de novas divindades era em si uma acusação formalmente reconhecida pela lei

escrita  ou  não,  seria  saber  como  relacionar  a  coexistência  de  um  preconceito  contra  o

reconhecimento  de  novas  divindades  e  a  famosa  hospitalidade  ateniense  dos  deuses

estrangeiros132. Para o Sócrates da  Apologia, no entanto,  e, por isso, também para nós, mais

129 FRYE, Northrop. Anatomy of Criticism: four essays. Princeton: Princeton University Press, 1971, p.46, apud
COLAIACO, 2001, p.32.

130 WILSON, 2007, p.103.
131 HOWLAND, 1998, p.24.
132 Uma possível solução para este aparente paradoxo residiria no fato de que a cidade aceitava novas divindades,

desde que tais novas divindades fossem introduzidas pela própria cidade, ou, mais especificamente, desde que
seu culto  fosse  permitido pela  Assembléia.  Nesta  perspectiva,  teoricamente,  o  erro  consistiria  em que  um
indivíduo, por conta própria introduzisse novas divindades a despeito das instituições da  pólis.  Contudo, na
prática, as coisas pareciam correr de um modo menos regulativo e não há evidências claras de que os indivíduos
sempre recorressem à  Assembléia  para  pedir  permissão  para  introduzir  novos  deuses.  Se  no caso  de uma
comunidade imigrante este recurso era mais evidente e usual, não o era por uma questão de ser autorizado a
prestar culto a este novos deuses, mas sim pelo fato de que precisavam comprar terras e construir altares, o que,
de fato, não podiam fazer sem a permissão formal da Assembléia; mas antes disto já cultuavam seus deuses
nativos e não eram perseguidos por isto. Nesta perspectiva, Parker conclui que a acusação contra Sócrates no
que se refere a introdução de novas divindades seria apenas um contra-peso da acusação de não reconhecer os
deuses  da  cidade,  sendo  esta  sim  a  de  grande  peso  e  mais  danosa.  Nesta  perspectiva,  a  acusação  de

82



importante  é  compreender  que  nesta  sentença  há  uma  contradição  puramente  lógica,

contradição de que Sócrates fará uso em sua defesa. 

Contudo, antes de analisarmos os argumentos de Sócrates, detenhamo-nos ainda um

pouco no termo  nomizeîn,  que confere à  graphé um sentido um tanto ambíguo.  Segundo

Medrano, é possível considerar três distintos significados para a expressão où nomízei theoús:

“(1) não considerar os deuses como tais ou negar sua existência, (2) não participar dos rituais

religiosos da  polis  e (3)  não respeitar as diferentes representações  da divindade:  cortar  as

oliveiras  sagradas,  mutilar  as  imagens  sagradas  (...)”133.  Analisemos,  então,  a  partir  das

traduções que cotejamos, como os tradutores compreenderam esta acusação. 

Trindade traduz, na mesma sentença, o mesmo termo por dois diferentes significantes e

significados,  respectivamente:  reconhecer e  acatar134.  Brisson135 traduz  os  dois  termos  por

reconhecer. E tanto Fowler136 quanto Pievatolo137 traduzem-no por crer. Com efeito, o termo

admite todos estes sentidos, pois, como sustentam Brickhouse e Smith, “as pessoas iriam se

tornar  mais  atéias  se  a  lei  permitisse  a  seus  cidadãos  ignorarem ou  violarem as  práticas

estabelecidas”138. Deste modo, devido a esta interconexão entre o reconhecimento das práticas

religiosas e a crença nestas práticas, a acusação de où nomizeîn theoús torna-se, de fato, um

tanto ambígua. No entanto, optamos por traduzir o termo por reconhecer  e não por crer  por

duas razões. Primeiramente pela razão etimológica: este verbo deriva do substantivo  nómos

que designa as leis, os costumes, as práticas instituídas, sugerindo, em primeira instância, não

o crer em tais costumes, leis ou práticas, mas o reconhecê-los, tê-los por legítimo, admití-los

como bons, legais ou verdadeiros porque são instituídos pela pólis e não porque são objetos de

crença. A segunda razão é de ordem histórica: parece-nos delicado traduzir este termo por crer

devido ao forte  sentido que este  adquiriu  com o cristianismo,  podendo assim obnubilar  o

sentido  original  deste  conceito  no  mundo  grego  contemporâneo  a  Sócrates.  No  entanto,

fazemos a ressalva de que, optando por esta tradução, não temos a intenção de suprimir a

ambiguidade presente tanto no próprio termo, quanto na construção sintática da graphé como

kainotheismós  seria,  de  fato,  uma afirmação  da  pólis  de  seus  direitos  de  controle  sobre  as  manifestações
religiosas de seus cidadãos. PARKER, 1996, p.208-210.

133 MEDRANO, 1998, p.24, nota 11.
134“Sócrates incorre em falta por corromper os jovens e por não reconhecer os deuses que a cidade acata, mas

divindades novas (Apol. 24b,c).”
135 “Socrates, dit-elle,  est coupable de corrompre la jeunesse et de  reconnaître non pas les dieux que la cité

reconnaît, mais, au lieu de ceux-là, des divinités nouvelles (Apol. 24b,c).”
136 “That Socrates is a doer of evil, and corrupter of the youth, and he does not believe in the gods of the State,

and has other new divinities of his own (Apol. 24b,c).”
137 “Socrate –dice- è un criminale perché corrompre i giovani e non crede negli dei in cui crede la città, ma in

altre entità divine di nuovo conio (Apol. 24b,c).”
138 BRICKHOUSE and SMITH, 1992, p.16. 
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exposta na  Apologia. Pelo contrário, sustentamos que esta duplicidade de sentidos não deve

ser suprimida, mas exposta,  desde que se mantenha em mente a distinção entre crença no

mundo antigo e crença no mundo cristão. Com efeito, somente preservando a ambiguidade do

termo nomizeîn poderemos compreender, se não a defesa de Sócrates, ao menos a Apologia de

Platão. Se não eliminamos a tensão, a contradição, mas a aceitamos e a revelamos, podemos, e

só então, perceber que a obscuridade da acusação nos deixa entrever importantes fatos. 

Considerando  que  a  graphé  exposta  na  Apologia  não  difere  -senão  na  ordem das

acusações- da graphé como exposta em Xenofonte e em Diógenes Láercio, é possível pensar

que ela corresponda -senão na íntegra, ao menos na essência- à graphé apresentada contra o

Sócrates  histórico;  portanto  esta seria,  de  fato,  obscura  em  seu  conteúdo.  Assim,  se  os

acusadores apresentaram uma graphé ambígua, é possível ventilar duas razões para que assim

tenham procedido: (i) ou usaram a acusação de asébeia apenas como artifício legal, como uma

estratégia para justificar a acusação de corrupção dos jovens por parte de Sócrates; (ii) ou a

acusação  de  asébeia não  era  uma  estratégia,  mas  uma  acusação  verdadeira,  embora  os

acusadores  não  tivessem clareza  do  tipo  de  impiedade  em que  Sócrates  incorria:  se  não

praticava os cultos ou se não reconhecia os deuses, ou até mesmo se incorria nas duas faltas.

Por fim, se Platão não descortina completamente a ambiguidade do termo nomizeîn e o caráter

da acusação de asébeia; se, justamente na Apologia, Platão não se refere aos ritos que Sócrates

pratica e aos deuses que ele reconhece -ao contrário de como procede em outras obras139- é

possível pensar que Platão faça um uso consciente desta ambiguidade, que ele deixe em aberto

um jogo subreptício de sentidos, não por acaso, e muito menos por imperícia, mas com uma

dupla  intenção:  (i)  revelar  a  inadequação  da  acusação  e  a  improbidade  do  acusador  para

levantar tal acusação e, (ii) alimentar o jogo de distinções entre ser e parecer no que tange o

próprio Sócrates. Analisemos, então, como se desvela esta distinção ao longo da refutação da

acusação de impiedade.

Como  afirmamos  anteriormente,  Sócrates  percebe  uma  contradição  lógica  na

proposição da graphé e faz uso disto em sua defesa. Primeiramente, afirma não ser capaz de

compreender (26c:  ou) du/namai maqei~n) de qual das duas coisas fala Meleto (26c:  po/teron

le/geiv).  Ou Meleto  afirma que  Sócrates  ensina  a  reconhecer  que  há  alguns deuses  (26c:

139No Fédon (61b) Sócrates oferece um hino ao deus, provavelmente Apolo, e, no final do mesmo diálogo, (118a)
Platão cita o famoso pedido de Sócrates que se sacrifique um galo a Asclépio, em seu nome. Na  República
(327a) Platão relata que Sócrates teria viajado ao Pireu para participar do festival oferecido em culto a deusa
Bendis. No Eutidemo (275d), no Fédon (117c), no Banquete (220d), no Fedro (237a-b,257a-b,278b,279b-c), na
República (327a-b,432c,545d-e) e no Filebo (25b,61b-c), Platão coloca inúmeras orações na boca de Sócrates.
Importante  observar também o  retrato do Sócrates de Xenofonte que é visivelmente um homem piedoso e
cumpridor dos ritos, como atestam tanto a Apologia (10-12) quanto as Memoráveis (1.1.1-2,9,18-20; 1.3.1-3).
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dida/skein me nomi/zein ei]nai/ tinav qeou_v), embora não certamente os deuses que a cidade

reconhece (26c: ou) me/ntoi ou#sper ge h( po/liv), mas outros deuses (26c: a)lla_ e(te/rouv); e,

nesta perspectiva, nem ele é absolutamente ateu (26c: kai_ ou)k ei)mi to_ para/pan a!qeov), nem

nisto  comete  injustiça  (26c:  ou)de_  tau/th|  a)dikw~).  Ou  Meleto  afirma  que  Sócrates  não

reconhece os deuses (26c: ou!te au)to_n nomi/zein qeou_v) e ensina estas coisas aos outros (26c:

tou/v te a!llouv tau~ta dida/skein). Mas, se Sócrates tem dúvida; Meleto, em contrapartida,

mostra-se bastante seguro em sua resposta: “Digo isto: absolutamente não reconheces deuses

(26c:  Tau~ta le/gw, w(v to_ para/pan ou) nomi/zeiv qeou_v)”. Assim, diante das alternativas

formuladas por Sócrates, Meleto escolhe aquela que acusa Sócrates de ateísmo.

Aqui se torna interessante interromper,  por  um breve momento,  o interrogatório de

Sócrates para citar a interpretação de Brickhouse e Smith acerca desta resposta de Meleto. Na

contramão da interpretação dos que pretendem que Sócrates teria pressionado Meleto a acusá-

lo  de  ateísmo  como  um  argumento  preparatório  para  uma  posterior  refutação,  estes

comentadores defendem que Sócrates não tinha a intenção de manipular a resposta de Meleto.

Ao invés disto, Sócrates expõe claramente todas as opções que Meleto
poderia  tomar  (...)  A resposta  de Meleto,  portanto,  não é  de  modo
algum  forçada;  pelo  contrário,  ela  parece  ser  livre  e  avidamente
contribuída.  É  claro  que  a  resposta  de  Meleto,  de  fato,  permite  a
Sócrates,  subsequentemente,  derivar  uma contradição nas acusações
assim  concebidas,  e,  deste  modo,  poder-se-ia  pensar  que  Meleto
cometeu um erro inacreditável que ele desejaria avidamente retratar se
lhe fosse dada a menor oportunidade; certamente, uma resposta mais
cuidadosa e evasiva poderia ser dada (...) mas há razão para supor que
Meleto  e  seus  colaboradores  realmente  acreditaram  que  poderiam
convencer o júri de que Sócrates era um ateu.140

Tal posição nos parece interessante, pois pensamos que a resposta de Meleto tinha a

intenção de trazer novamente à tona a imagem do Sócrates naturalista e sofista que, como o

próprio Sócrates  afirmara,  levava a crer que ele não reconhecia os deuses (18c),  um não-

reconhecimento  que,  certamente,  assim como na  resposta  de  Meleto,  tinha um caráter  de

ateísmo. Meleto poderia, de fato, ter dado uma resposta mais cautelosa, no entanto, agindo

assim amenizaria a forte imagem do Sócrates ímpio propagada pela comédia de Aristófanes.

Ainda  que  Meleto  fosse  capaz  de  convencer  os  juízes  sem  a  ajuda  das  “calúnias”

anteriormente citadas pelo próprio Sócrates, não nos parece que disporia delas, à medida que

poderia  contar  com o grande efeito  que aquelas  provocaram nos ouvintes,  argumento que

também o próprio Sócrates oferecera, gratuitamente, a Meleto. Por estas razões, concordamos

140 BRICKHOUSE & SMITH, 1992, p.25.
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com Brickhouse e Smith quando sustentam que a resposta de Meleto tem a intenção de manter

este “retrato estereotipado de Sócrates como um ateu”141.

Esta estratégia de Meleto parece ter ficado clara para Sócrates, pois ele próprio retoma,

então, a imagem do Sócrates naturalista para, novamente, tentar refutá-la. “Não reconheço,

como os  outros  homens  que,  nem o sol,  nem a lua  são deuses?  (26d:  ou)de_  h#lion,  ou)de_

selh/nhn  a!ra  nomi/zw  qeou_v  ei}nai,  w{sper  oi(  a!lloi  a!nqrwpoi;)”,  questiona,  em  tom

assertivo. À resposta de Meleto de que Sócrates afirmaria que, por um lado, o sol é pedra

(26d: to_n me_n h#lion li/qon) e, por outro lado, a lua, terra (26d: th_ de_ selh/nhn gh~n), Sócrates

contra-argumenta  que  tais  idéias  não  são  dele,  mas  estão  nos  livros  de  Anaxágoras  de

Clazómenas142 (26d:   )Anacago/rou bi/blia tou~ Klazomeni/ou) e que seria ridículo da parte

de  Meleto  afirmar  que  Sócrates  adotaria  tais  idéias  como suas,  sendo de conhecimento  e

alcance público que não o são. 

Ora, já mostramos anteriormente que Platão afirma no Fédon (96a-99d), pela boca do

próprio Sócrates, que este teria se interessado pela física e pelas ciências da natureza e que

acreditara ter encontrado nos livros de Anáxagoras respostas para suas perguntas, mas que

teria se decepcionado com estas leituras e se decidido a empreender suas próprias pesquisas.

Interessante  observar  que  também  Diógenes  Laércio  atribui  a  formação  de  Sócrates  à

Anáxagoras e Arquelau (Vidas, II, 16,19,23). No entanto, já vimos também que, na Apologia, o

Sócrates  platônico  nega,  veementemente,  qualquer  interesse  pelas  ciências  da  natureza.

Ressurge,  portanto, o problema dos diferentes testemunhos de Platão acerca de um estudo

naturalista por parte de Sócrates. No entanto, diante deste novo elemento, perguntamos: o fato

de Meleto aludir a uma contiguidade de pensamento entre Sócrates e Anáxagoras não seria

uma evidência de que esta  relação era um fato conhecido por Meleto e pelos  ouvintes  e,

consequentemente, uma evidência de que o Sócrates histórico teria de fato se interessado pelos

estudos  de  Anáxagoras,  como Platão  propõe no  Fédon?  Mas,  por  que,  então,  negar  esta

relação na Apologia? 

Bem, já oferecemos algumas respostas  para esta questão ao analisarmos a parte da

defesa concernente às antigas acusações. Vimos também que não é possível responder a esta

questão com exatidão histórica e que, tampouco, é esta exatidão que nos interessa. O que nos

despertou a atenção e o interesse em ambos os momentos é, na feliz expressão de Friedlander,

141 BRICKHOUSE & SMITH, 1992, p.25.
142Segundo Diógenes Láercio, Anáxagoras dizia que “o sol é uma massa de metal vermelho-quente flamejante e

maior que o Peloponeso” e que “a lua é habitada e tem colinas e vales” (Vidas, II, 3: to_n h3lion mu/dron  ei]nai
dia/puron kai_ mei/zw th~v Pelopnnh/sou ... th_n de_ selh/nhn oi0kh/siv e1xein kai_ lo/fouv kai_ fa/raggav).
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“a batalha contra a identidade errada”143.  Parece-nos,  novamente,  que o Sócrates platônico

precisa refutar uma falsa imagem, que mais uma vez precisa distinguir entre seu  ser  e seu

parecer. Ao negar que tais idéias sejam dele, Sócrates pretende provar aos juízes, como sugere

Friedlander,  “que o acusador não  o distinguia de Anaxágoras”,  consequentemente,  que “a

acusação de impiedade repousa sobre um engano de identidade”144. “Toda a obra se reduz,

mais  e  mais,  a  esta  conclusão”145,  reforça  Friedlander.  Temos,  aqui,  portanto,  mais  uma

evidência de que a representação platônica deste conflito se dá no horizonte de distinção entre

ser e parecer e de que é neste mesmo horizonte que Platão tenta solucioná-lo. Na economia da

obra, é preciso que não apenas Sócrates, mas principalmente seus juízes, sejam capazes de

fazer esta distinção, caso contrário Sócrates será condenado pelo que parece ser, e não pelo

que ele é, ainda que estes  pareceres  se refiram a ele,  ainda que se assemelhem a ponto de

causar tamanha confusão entre tantas imagens. 

Contudo, assim como na parte de sua defesa contra as antigas acusações, Platão não se

demora em refutar esta imagem de um Sócrates naturalista; passa direto ao cerne da questão,

ou melhor, aos dois eixos de sustentação da segunda parte da acusação:  não reconhecer os

deuses da cidade e introduzir novas divindades. Contudo, como já vimos, a acusação que na

graphé  era  expressa  como  theoùs  oús  he  pólis  nomízei  ou  nomízonta,  no  interrogatório

tornara-se parápan où nomizeîn; ou seja, o não reconhecer os deuses que a cidade reconhece

tornara-se  absolutamente não reconhecer deuses,  não mais apenas  os deuses que a cidade

reconhece, mas quaisquer que sejam os deuses. Meleto acusava Sócrates de ateísmo e este

deveria ser o novo ponto de partida do interrogatório. 

Assim, em tom de admiração e com uma certa ironia, Sócrates pergunta novamente a

Meleto: “Mas, por Zeus, assim pareço a ti? (26e:  )All 0, w} pro_v Dio/v, ou(twsi/ soi dokw~;).

<Não> reconheço haver nenhum deus?  (26e:  ou)de/na nomi/zw qeo_n ei}nai;)”. Ao que Meleto

reitera: “ Certamente não <os reconheces>, por Zeus, de maneira nenhuma (26e: Ou) me/ntoi,

ma_ Di/a, ou)d 0o(pwstiou~n). Ao que Sócrates retruca: “tu és  ápistos  (26e:  !Apisto/v g 0ei}),  e,

certamente, assim como pareces a mim, <pareces> a ti mesmo (26e: kai_ tau~ta me/ntoi, w(v

e)moi dokei~v, sautw~|)”. Quantas sutilezas nestas sentenças. Primeiramente Sócrates denota sua

admiração e, ao mesmo tempo, já refuta a acusação de ateísmo,  em nome de Zeus. Meleto,

atento à  estratégia socrática,  não fica atrás,  não cede terreno,  sustenta sua afirmação com

veemência também em nome de Zeus. Quem de fato fala em nome do deus? Empatado o

143FRIEDLANDER, 1964, p.162.
144FRIEDLANDER, 1964, p.162.
145FRIEDLANDER, 1964, p.162.
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combate,  surge  o contra-golpe  de  Sócrates:  “a!pistov  és”.  O que  quer  afirmar Sócrates?

Meleto é  incrédulo? Ou inverossímel? Ou ambos? O seguimento do diálogo, ou do ágon, dá-

nos a entender que Meleto é inverossímel, não veraz, não digno de fé, já que Sócrates o acusa

de ser “insolente e desenfreado (26e:  u(bristh_v kai a)ko/lastov)” e de ter escrito a  graphé

simplesmente “por alguma insolência, desenfreio e impetuosidade juvenil (26e: u#brei tini_ kai_

a)kolasi/a| kai_ neo/thti)”. 

Ou seja, novamente Sócrates coloca em questão os pressupostos do discurso de seu

acusador: a verdade, a correção e a veracidade da retórica de seu interlocutor são contestadas

como  estratégia  de  auto-defesa.  Mas,  neste  contexto,  não  apenas  este  sentido  pode  ser

subentendido do termo  ápistos,  pois,  se  Sócrates  não pode acusar formalmente Meleto de

impiedade ou de ateísmo, pode ao menos implicitamente acusá-lo de ser infiel,  incrédulo.

Afinal, se este não conhece de fato os assuntos em juízo, quem pode assegurar se ele educa ou

corrompe,  ou  se  reconhece  ou  não  os  deuses  da  cidade?  Sócrates  parece,  todo  o  tempo,

manejando o discurso com maestria e ironia, querer dizer sem de fato dizer: quem é Meleto146?

Quem é este que lhe acusa? O que ele afirma é digno de fé? Sócrates quer provar que não.

Afirma  que  Meleto  coloca  um  enigma  (27a:  ai!nigma  suntiqe/nti).  Como  se  disesse:

“Sócrates, o sábio, compreenderá que estou gracejando e que contradigo a mim mesmo ou o

enganarei completamente e também aos outros ouvintes? (27a:  !Ara gnw/setai Swkra/thv o(

sofo_v dh_ e)mou~ xarientizome/nou kai_ e)nanti/  e)mautw~| le/gontov h@ e)capath/sw au)to_n kai_

tou_v a!llouv tou_v a)kou/ontav;)”.  Pois,  a  Sócrates,  parece que Meleto  se contradiz,  diz

coisas  opostas  (27a: ta_  e)nanti/a  le/gein),  como  se  dissesse  (27a:  w#sper  a@n  ei)  ei!poi:):

146Pergunta,  aliás,  feita  por  inúmeros  comentadores.  Alguns  deles,  como  Zeller,  Burnet,  Taylor  e  Reeve
concordam que o Meleto da Apologia provavelmente não é o poeta mencionado por Aristófanes na comédia As
Rãs, mas o filho deste poeta; e seria provavelmente o mesmo Meleto que acusou Andócides de impiedade no
mesmo ano  de  julgamento de Sócrates.  Se for  o  mesmo Meleto  do caso de Andócides,  segue-se daí  que
participou da prisão e morte de Leão de Salamina; evento que Sócrates narra na Apologia, mas sem nenhuma
menção a Meleto. O discurso deste Meleto no processo de Andócides foi preservado em uma coleção atribuída
a Lísias; discurso cujo conteúdo e tom é de um fanático religioso. Portanto, se este for o mesmo homem que
acusou Sócrates, isto explicaria porque a impiedade foi selecionada como uma das acusações formais. Assim
sendo, como Ânito, geralmente reconhecido como mentor intelectual da acusação,  não teria este  propósito
religioso, teria se utilizado de Meleto como acusador formal e aceitado esta acusação de impiedade, que não lhe
preocupava, mas que era um tema caro para Meleto, em nome de um propósito maior: defender a democracia
contra  a  figura perniciosa de Sócrates.  REEVE,  1989,  p.97,98.  Contudo,  Brickhouse e  Smith  descartam a
hipótese de serem o mesmo Meleto, por várias razões: (1) parece implausível que uma personagem envolvida
em  um  processo  recente  e  no  escândalo  acerca  de  Leon  de  Salamina,  escândalo  este  que  diz  respeito
diretamente a Sócrates, tenha sido descrito por Platão, tanto na Apologia, quanto no diálogo Eutífron (2b) como
um desconhecido; (2) qualquer que seja a ordem cronológica destes dois julgamentos, isto é, de Andócides e de
Sócrates, parece improvável que este Meleto que acusou Sócrates em acordo com Ânito, possa ser o mesmo
Meleto que acusou Andócides, que tinha Ânito a seu favor (como aponta o discurso atribuído a Lísias). Assim,
haveria apenas dois indícios, insuficientes na interpretação de Brickhouse e Smith, para se supor que sejam o
mesmo Meleto: (1) a semelhança dos nomes e (2) dois processos de  asébeia movidos contra dois diferentes
homens por um acusador de mesmo nome. BRCIKHOUSE e SMITH, 1992, p.19.
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“Sócrates  comete  injustiça  não  reconhecendo  deuses,  porém  reconhecendo  deuses. (27a:

)Adikei~ Swkra/thv qeou_v ou) nomi/zwn, a)lla_ qeou_v nomi/zwn)”. E, para Sócrates, isto é estar

brincando  (27a:  tou~to/  e)sti  pai/zontov).  A  acusação  de  Meleto  culminara  em  uma

contradição lógica e este é o contra-argumento de Sócrates. Assim, pela terceira vez, ele fará

uso de uma analogia entre homens e cavalos, no intuito de generalizar o argumento e revelar o

absurdo de tal afirmação. Contudo, desta vez não se detém na comparação entre homens e

cavalos,  mas  a  insere  na  progressão  de  quatro  argumentos  praticamente  idênticos,  tanto

semântica quanto sintaticamente. Analisemos então estes argumentos que Sócrates oferece, a

seu modo e medida, por meio de perguntas:

     !Estin o#stiv a0nqrw/pwn...  a)nqrw/peiaa)nqrw/peiaa)nqrw/peiaa)nqrw/peia me_n nomi/zei pra/gmat 0ei}nai,    a)nqrw/pouva)nqrw/pouva)nqrw/pouva)nqrw/pouv de__ __ ou) nom/izei;

!Esq 0 o#stiv                              i#ppouvi#ppouvi#ppouvi#ppouv me_n ou) nomi/zei,                               i(ppikai(ppikai(ppikai(ppika_  de_ pra/gmata;

h@                                           au)leta_vau)leta_vau)leta_vau)leta_v me_n ou_) nomi/zei ei]nai,                  au)lehtikaau)lehtikaau)lehtikaau)lehtika_ de_ pra/gmata;

e!sq 0 o#stiv                            daimo/niadaimo/niadaimo/niadaimo/nia me_n nomi/zei pra/gmat 0ei]nai,         dai/monavdai/monavdai/monavdai/monav de_ ou) nom/izei;

Respectivamente: “Há quem quer que, por um lado, não reconhece cavalos; por outro

lado, <reconhece> coisas relativas aos cavalos? Ou que, por um lado, não reconhece que há

flautistas; por outro lado <reconhece> coisas relativas aos flautistas? (...) há quem quer que,

por um lado, reconhece que há coisas relativas às divindades;  por outro lado, não reconhece

divindades? (27b)” 

Novamente nos defrontamos com o termo prâgma. Contudo, certamente este vocábulo

não apresenta  aqui  o  sentido retórico-jurídico que inferimos a partir  da pergunta proposta

anteriormente pelo próprio Sócrates: “tò sòn tí esti prâgma? (20c: to_ so_n ti/ e0sti pra~gma;)”.

Neste  novo  contexto,  parece-nos  que  o  substantivo,  agora  no  neutro  plural  -prágmata

(pra/gmata)- designa as coisas que estão em relação a cada ser que foi posto em questão;

coisas que estão estreitamente relacionadas a cada um destes seres, à medida que manifestam

suas existências, mas que, ainda assim, não são o próprio ser. Assim, à medida que o Sócrates

platônico os contrapõe, os prágmata são apresentados como os diversos apareceres dos seres,

mas não os seres. E o que Sócrates quer provar é que esta relação é inequívoca, pois não há

como reconhecer  um  aparecer,  sem reconhecer  o  ser  que  se  manifestou  através  daquelas

“coisas” que lhe são ou estão relacionadas.   A conclusão desta exposição, como ficará ainda

mais claro adiante, é que não há como reconhecer as aparências de um ser e não reconhecer o

ser destas aparências. 

Sócrates não nos oferece exemplos do que seriam estes prágmata. Mas, na falta destes,
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tentemos  nós,  então,  destrinchar  as  sentenças  propostas  com  exemplos  próprios  para

compreendermos melhor esta relação entre o ser e seu aparecer. Há como reconhecer que há

flauta, ou o som da flauta e não reconhecer que há flautista? Não, porque a flauta ou o som

desta são justamente os apareceres deste ser que é o flautista. Ou ainda: há como reconhecer

que há estribo, sela e arreio; ou, há como reconhecer que há pêlos e excrementos de cavalo e

não  reconhecer  que  há  cavalo?  Novamente:  não,  pois  estas  coisas  relativas  ao  cavalo

manifestam sua existência. Enfim, inúmeros seriam os exemplos para o homem, para o cavalo,

para o flautista. Porém, que exemplos propor para os  daimónia prágmata,  isto é, para “as

coisas  relativas  à  divindade”?  Quais  são  as  manifestações,  ou  os  apareceres,  de  uma

divindade, que tornam inequívoco o reconhecimento de sua existência? Neste momento de sua

defesa, Sócrates não nos dá uma pista sequer sobre quais daimónia prágmata reconhece. Mas

não deixa dúvidas de que as reconhece, pois ele próprio conclui: “se reconheço coisas relativas

às divindades; também, certamente, muito forçosamente, reconheço que há divindades (27c:

Ei)  de_  daimo/nia  nomi/zw,  kai_  dai/monav dh/pou  pollh_  a)na/gkh  nomi/zein  me/  e)stin)”.  O

silêncio  de  Meleto  responde  por  ele.  No  entanto,  resta  saber  quais  seriam,  então,  estes

daimónia prágmata que não são explicitados, mas cujo reconhecimento está fora de questão.

Reeve tece considerações interessantes acerca destes  daimónia prágmata  em relação

ao daimónion de Sócrates147, que só será introduzido na parte do discurso que consideramos o

momento  positivo  da  defesa  contra  as  acusações  recentes.  Naquele  momento,  o  próprio

Sócrates  sugere  uma  relação  entre  seu  daimónion  e  a  acusação  de  introdução  de  novas

divindades. Diz ele que algo divino (31d: qei~o/n ti) ou um ser daimônico, uma divindade (31d:

kai_ daimo/nion) do qual ele só ouve a voz (31d:  fwnh/), seria aquilo sobre o  que, 'fazendo

comédia', isto é, ridicularizando, Meleto teria escrito na graphé (31d: o4 dh_ kai_ e0n th~| grafh~|

e0pikwmodw~n Me/lhtov e0gra/yato). Comparando essa afirmação de Sócrates (31d) com o

texto da graphé (24b,c), Reeve observa que a acusação de introdução de novas divindades é

colocada  no  neutro  plural,  daimónia  kainá,  enquanto  nesta  afirmação  se  sugere,  com um

substantivo singular, daimónion, a introdução de um único novo ser. Ora, por que tal distinção,

se falavam, como propõe Sócrates, do mesmo assunto, ou melhor, da mesma acusação? Reeve

sugere,  então,  que  a  verdadeira  razão  do  neutro  plural  ser  usado  na  graphé  é  porque  a

expressão  daimónia kainá  se refere aos  daimónia prágmata. Nesta perspectiva, Meleto não

estaria acusando Sócrates de introduzir novas divindades, mas novas coisas ou manifestações

daimônicas,  isto é, nas palavras de Reeve: “as expressões, visitações e pronunciamentos do

147 REEVE, 1989, p.75-78.
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daimónion”148. E, o que tornaria o reconhecimento e a introdução destes daimónia prágmata

motivo para a acusação seria o fato de que Sócrates confere primazia a estas manifestações do

daimónion, e não aos deuses da cidade. Concluindo, ainda segundo Reeve, a graphé poderia

ser lida deste modo: “Sócrates não acredita nos deuses que a cidade acredita, mas, em lugar

disso,  naquelas  estranhas  ações  daimônicas  das  quais  ele  está  sempre  falando”149.  Os

argumentos de Reeve nos parecem consistentes. No entanto, resta-nos, ainda, compreender por

que Sócrates não fez menção ao seu daimónion no momento em que se referia aos daimónia

prágmata.  Talvez  não  o  tenha  mencionado  porque,  como  ele  atesta  em  31d,  os

pronunciamentos  do  seu  daimónion  eram  de  conhecimento  geral  e  também  porque  era

evidente que Meleto se referia a esta divindade. 

Interessante observar como Xenofonte deixa claro que “corria um boato”, propagado

pelo  próprio  Sócrates,  acerca  dos  sinais  do  seu  daimónion  e  que  estas  manifestações

daimônicas  seriam  a  causa  da  acusação  de  introdução  de  novas  divindades.  Diz  ele:

“Propagava-se  como Sócrates  diz  que  o  daimónion  se manifesta  a  ele  por  sinais,  donde,

certamente, parece-me que vêm a acusá-lo de introduzir novas divindades (Memoráveis I,I,2:

dieteqru/lhto  ga_r  w(v  fai/h  Swkra/thv to_  daimo/nion e9autw~|  shmai/nein:  o3qen  dh_  kai_

ma/lista  moi  dokou~sin  au0to?_n  ai0tia/sasqai  kaina_  daimo/nia  ei0sfe/rein)”.  Enfim,  nesta

perspectiva, neste momento de sua defesa Sócrates teria se concentrado apenas em demonstrar

que não é possível reconhecer as prágmata de uma divindade e não reconhecer esta divindade,

mas estaria implícito que tais prágmata seriam as manifestações do seu daimónion. 

Mas, como este argumento poderia se prestar à sua defesa? Ao admitir que reconhece

as  prágmata  do  daimónion,  não estaria Sócrates, automaticamente,  admitindo que introduz

uma nova divindade? Sim, mas ao mesmo tempo ele prova também que reconhece os deuses.

Isto porque, como ele argumenta, as divindades (27d: ída monav) seriam, elas mesmas, deuses

(27d:  qeou/v) ou filhos dos deuses (27d: qew~n pai~dav). Se as divindades são deuses, então,

caso encerrado, pois Sócrates reconhece as divindades,  logo reconhece deuses. Mas e se as

divindades forem filhos de deuses? Para dar esta resposta Sócrates segue a mesma linha de

raciocínio que utilizara em relação aos prágmata, também na forma de pergunta: “quem dentre

os  homens  julgaria  que  há  filhos  de  deuses,  mas  que  não  <há>  deuses?  (27d:  ti/v  a@n

a)nqrw/pwn qew~n me_n pai~dav h(goi~to ei}nai, qeou_v de_ mh/;).” Ora, isto seria  atópico (27e:

a!topon), algo extraordinário, extravagante, uma colocação sem lugar. Nesta perspectiva, se

Sócrates admite que reconhece os daimónia prágmata é para provar que reconhece daímonas;
148 REEVE, 1989, p.75.
149 REEVE, 1989, p.78.
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e  se  prova  que  reconhece  daímonas é  para  provar  que  reconhece  deuses.  Portanto,  sua

argumentação se presta à sua defesa à medida que refuta a acusação de ateísmo em que Meleto

incorrera durante o interrogatório. 

No entanto, parece-nos que, se a progressão dos argumentos de Sócrates prova que ele

não é ateu simplesmente porque reconhece as divindades, “quer novas, quer antigas (27c: ei1t

0ou]n kaina_ ei1te palaia/)”, então, ele simplesmente reforça a acusação de introduzir novas

divindades e se omite em relação à acusação de não reconhecer os deuses da pólis. Ele nega a

acusação  de  ateísmo  que  partira  do  interrogatório  de  Meleto,  é  certo;  mas  não  nega  as

acusações  escritas  na  graphé.  Após refutar  a  acusação de ateísmo,  Sócrates  simplesmente

conclui  sua  defesa  contra  o  segundo  ponto  da  acusação.  Tendo  comprovado  lógica  e

discursivamente  a  inconsistência  da  proposição  de  Meleto,  conclui  que  este  escreveu  tal

acusação ou para colocá-los, Sócrates e os ouvintes, à prova (27e: a)popeirw/menov), ou por

estar, ele próprio, em aporía (27e: a0porw~n), em dificuldades para acusar a Sócrates de uma

injustiça verdadeira (27e:  a)lhqe_v a)di/khma).  Por isso, diz ele: “não cometo injustiça (28a:

e)gw_ ou)k a)dikw~), no que diz respeito à queixa-crime de Meleto (28a:  kata_ th_n Melh/tou

grafh/n)”. E é com este argumento que Sócrates conclui não apenas o seu interrogatório a

Meleto, mas também a sua defesa contra as acusações recentes. Pois, para ele,  isto não lhe

parece ser de maior defesa (28a:  ou) pollh~v moi dokei~  ei}nai a0pologi/av), mas que estas

coisas  são  suficientes  (28a:  a)lla  i(kana_  kai_  tau~ta).  Suficientes?  Sócrates  partiu  da

contradição intrínseca do argumento do acusador e refutou, pela lógica, estes argumentos, mas

não afirmou, nem uma única vez, que reconhecia os deuses da cidade e também não negou,

nem uma única vez, que introduzia novas divindades. Por isso, concordamos com Duhot, que

é preciso levar em consideração o caráter apofático desta defesa. Em suas palavras:

É notável o caráter negativo da argumentação: Sócrates demonstra que
não pode ser acusado de não crer nos deuses, mesmo conseguindo não
afirmar  positivamente  que  acredita  neles.  (...)  Justifica-se
simplesmente  mostrando  que  sua  posição  é  incompatível  com  o
ateísmo  de  que  o  acusam;  mas  que  deus  (ou  deuses)  admite?  A
resposta não está na Apologia.150

Concordamos com Duhot: a resposta não está na Apologia. Em razão disto, Burnyeat

alega  que,  na  Apologia,  Platão  revela  um  Sócrates  realmente  culpado  da  acusação  de

impiedade, no que tange ao fato de que não reconhece os deuses da cidade e de que introduz

novas divindades151. Discordamos desta interpretação, pois se o Sócrates da Apologia não se

150 DUHOT, 2004, p.95.
151 BURNYEAT, 1997, p.7.
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defende abertamente, também está longe de se considerar culpado das acusações que lhe são

imputadas. Parece-nos claro, no entanto, que a piedade de Sócrates difere em alguns pontos da

piedade  tradicional.  Sócrates  permanece  fiel  à  uma  missão  que  considera  divinamente

inspirada, inspirada pelo oráculo de um deus reconhecido pela pólis, Apolo. No entanto, se sua

obediência e fidelidade ao deus é sempre reiterada; ao mesmo tempo, não podemos deixar de

observar que sua piedade, na Apologia, é solitária, particular, interiorizada, principalmente no

que diz respeito à sua relação com seu daimónion, como ainda analisaremos em profundidade.

Enfim, o Sócrates platônico é piedoso, mas não nos moldes da tradição. 

Parece-nos  que,  na  Apologia,  Platão revela Sócrates não apenas no positivo de seu

discurso de defesa, mas também no negativo, como em um filme fotográfico, sempre duas

possibilidades, dois tons, duas cores, preto e branco. O que é só aparece em relação ao que não

é. Quem é Sócrates até este momento da Apologia? O que afirmou sobre si mesmo? Além da

origem e  método de  seu  filosofar,  expostos  na  parte  positiva  da  defesa  contra  as  antigas

acusações,  o  que  é  mais  patente  em  seu  discurso  não  são  afirmações,  mas  perguntas  e

negações. Até este momento, manifesto é quem ele não é, apesar de parecer; o que não é sua

sabedoria,  o  que não é sua piedade, e tudo isto sempre aparece à medida que se defende

refutando, negando. O Sócrates da Apologia de Platão é o Sócrates em conflito, em oposição

aos acusadores,  interlocutores,  antagonistas  e  até  mesmo em relação a  si  próprio.  Todo o

tempo, ser e parecer, e os apareceres de ambos, positivo e negativo como duas possibilidades

de um único retrato, figura de um, sob o fundo de muitos. 

Vimos que as antigas acusações dividem-se claramente em duas partes, uma negativa:

destinada a refutar as imagens de um Sócrates naturalista e sofista, e outra positiva: destinada

a  desvelar  a  arkhé  e  o  caráter  do  prâgma  socrático  como  uma  ocupação  ou  missão

divinamente inspirada. Assim também nos parece estar dividida a defesa contra as acusações

recentes,  em  duas  partes:  uma  negativa:  destinada  a  refutar  a  imagem  de  um  Sócrates

corruptor  e  ateu,  imagens  ainda  relacionadas  à  comédia  aristofânica;  e  outra  positiva:

destinada  a  desvelar  um  Sócrates  philópolis,  philósophos,  philótheos.  Assim,  a  parte  do

segundo discurso que alguns comentadores, como Brisson152, consideram ser uma “digressão”,

nós,  em contrapartida  consideramos  ser  a  parte  positiva  da  defesa  de  Sócrates  contra  as

acusações recentes, como veremos a seguir.

152 BRISSON, 2005, p.76.
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4.2    Parte positiva

Após alegar que já falara o suficiente acerca das acusações recentes, após se considerar

e se declarar inocente, Sócrates reitera que sobre ele veio muito ódio e de muitos (28a: pollh/

moi a)pe/xqeia ge/gone kai_ pro_v pollou/v). Ódio que parecia evidente aos ouvintes, à medida

que ele declara:  “bem sabeis que é verdade (28a:  e]u i1ste o3ti a(lhqe/v e)stin)”.  Ódio que,

aliado à calúnia e à inveja (28a: diabolh/ te kai_ fqo/nov), "não de Meleto, nem de Ânito, mas

de muitos (28a: ou) Me/lhtov ou)de_  1Anutov, a)ll 0h( tw~n pollw~n)", é o que o condenará, se é

que condenará (28a: ai)rh/sei, e)a/nper ai(rh~|), pois, certamente, ainda segundo ele, foi isto que

já condenou muitos e outros bons homens (28a:  a# dh_ pollou_v kai_ a!llouv kai_ a)gaqou_v

a!ndrav h#|rhken, oi]mai de_ kai_ ai(rh/sein). 

Assim, Sócrates continua sua defesa acusando, usando de uma estratégia que, como

bem coloca Nunes, serve para alertar os juízes a não incidirem em um erro de julgamento

como os já cometidos no passado153. Pensamos que esta fala de Sócrates, como explicaremos

ao tratar  do fracasso factual  da  apología  socrática,  remete-nos ao  pedido de Sócrates,  no

exórdio, para que os juízes julguem segundo a justiça, e que, assim, Platão prepara desde já o

leitor para atribuir tal fracasso não a Sócrates, mas à inabilidade ou corrupção dos juízes que

os impede de julgar segundo a justiça. Exortando os juízes a julgarem segundo a justiça e

aludindo às injustiças já cometidas em julgamentos anteriores, Sócrates está argumentando, ou

melhor, Platão está denunciando, portanto, desde lá e também agora, que o juízo justo não é

algo corrente na Atenas de sua época. Seriam os democratas que julgam Sócrates realmente

diferentes dos tiranos de um passado recente? E que bons homens seriam estes que foram

condenados por causa do ódio, da inveja e da calúnia? A que homens e a que situações Platão

se referia? Platão estaria se referindo aqui a personagens políticas de um passado político

recente e conturbado, e que lhe eram caras? Seriam estes bons homens seus dois parentes,

Cármides e Crítias, personagens que ocuparam um lugar de destaque no governo oligárquico

que tomou posse após o golpe de 404? Ou ele estaria se referindo aos intelectuais que foram,

supostamente como Sócrates, acusados de impiedade e revelando assim o perigo que rondava

os filósofos em sua época154? Perguntas sem resposta na Apologia. Mas, no caso de Sócrates,

Platão nos oferecerá algumas pistas do que, em sua concepção, condenou o filósofo. Respostas

que partem,  assim como na parte  positiva da defesa contra as  antigas  acusações,  de  uma

pergunta acerca da ocupação de Sócrates. 

153 NUNES, 1973, p.91.
154 Cf. Notas 46,47 e 48.
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4.2.1    O princípio da não-ponderação da justiça

“Talvez, então,  alguém pudesse dizer:  (28b:  1Iswv d 0a!n ou]n ei1poi tiv:)”, simula o

Sócrates de Platão: “Ora, não te envergonhas, oh Sócrates, de ocupar-se de tal ocupação, pela

qual  agora  corres  o  risco  de  morrer? (28b:  Ei]t 0ou0k  ai0sxu/nh|,  w}  Sw/kratev,  toiou~ton

e0pith/deuma  e0pithdeu/sav  e0c  ou[  kinduneu/eiv  nuni_  a0poqanei~n;)”.  Por  que  o  Sócrates

platônico  simularia  uma  pergunta  assim  tão  capciosa?  Consideramos  que  a  chave  de

interpretação para esta questão parte da análise do termo epitédeuma.

Após nossa longa discussão sobre o termo  prâgma  (pra~gma), temos aqui mais um

termo  de  rico  campo  semântico. O  substantivo  epitédeuma (e)pith/deuma) assume  os

significados de ocupação, gênero de vida, costumes. Trindade oculta o substantivo e o deixa

implícito no verbo comportar-se155,  Brisson adota o termo conduta156,  Fowler o traduz por

curso de vida157 e Pievatolo assume o sentido de atividade para  epitédeuma158.  Todos estes

termos adotados estão muito próximos da carga semântica deste vocábulo, portanto parecem-

nos todas boas traduções. Contudo, também neste caso,  assim como concluimos em nossa

análise do substantivo prâgma, não cremos que seja o caso de omitir o termo, nem de escolher,

menos ainda de impor, um destes significados para a interpretação desta passagem, mas de

concebê-lo neste conjunto semântico. Nesta perspectiva, este termo abarcaria os três sentidos e

a  pergunta  que  o  Sócrates  de  Platão  simula  relacionaria,  intimamente,  em  uma  única

expressão, estas três possibilidades. Isto é, a questão que agora se impõe seria justamente se

Sócrates não se envergonha de se ocupar de tal ocupação, de se aplicar a tal gênero de vida ou,

ainda, de praticar tais costumes. Enfim, Platão põe novamente em questão o modo de vida e a

ocupação socrática. 

Contudo,  se  na  pergunta  acerca  do  prâgma -também simulada  por  Sócrates  como

sendo objeto de inquietação por parte de seus acusadores e ouvintes- o cerne da questão era a

natureza desta ocupação, neste momento o foco se encontra nas consequências desta mesma

ocupação ou gênero de vida. Assim como Sócrates precisou responder sobre  como e  porque

deu  início  a  seu  prâgma  e  que  prâgma  era  este,  agora  precisava  responder  sobre  as

consequências deste  mesmo  prâgma.  Responder,  em juízo,  à  seguinte  pergunta:  por  que,

155 “Ou talvez alguém diga: 'Não te envergonhas, Sócrates, de te comportares de tal maneira, agora que corres o
risco de ser morto?'(Apol.28b)”

156 “Peut-être  bien  me  dira-t-on:  'N’as-tu  pas  honte,  Socrate,  d’avoir  adopté  une  conduite,  qui  aujourd’hui
t’expose à a mort?'(Apol.28b)”

157 “Someone will say: 'And are you not ashamed, Socrates, of a course of life which is likely to bring you to an
ultimely end?'(Apol.28b)”

158 “Ma forse qualcuno potrebbe di esserti  dedicato ad una attività per la quale sei  ora esposto al rischio di
morire? (Apol.28b)”
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sabendo do risco que corria, ele continuou fazendo o que fazia? À medida que ele próprio

assume,  reiteradas  vezes,  que lhe  sobrevieram invejas,  ódios  e  calúnias  por  causa  de seu

prâgma; por que, então, continuar com esta ocupação, com este gênero de vida, com estes

costumes? Não sentia vergonha por ter angariado tantas inimizades? Não sentia vergonha de

estar sendo julgado por causa de suas atividades? Por que correr risco de morrer em nome de

tal ocupação e gênero de vida? Estas são as questões que se impõem e, para todas elas, uma

única resposta: um argumento justo (28b:  di/kaion lo/gon). Para o Sócrates da  Apologia,  ao

contrário do Sócrates das =uvens,  não há dois argumentos a se apresentar porque ele jamais

faz uso de  ádikos  lógos.  Então, o  que diz o seu solitário  díkaios lógos? Daremos a ele  a

palavra:

Não falas bem, oh homem, se supões que um homem que é de algum
valor, ainda que pequeno, deve ponderar o risco de viver ou morrer, e
não apenas examinar somente isto, sempre que aja: de qual dos modos
age, justo ou injusto, e se <pratica> obras de um homem bom ou mau.
(28b:  ou0  kalw~v  le/geiv,  w}  a1nqrwpe,  ei0  oi1ei  dei~n  ki/ndunon
u9pologi/zesqai tou~  zh~n  h2  teqna/nai a1ndra o3tou ti kai_  smikro_n
o1felo/v  e0stin,  a0ll  0ou0k  e0kei~no  mo/non  skopei~n  o3tan  pra/tth|,
po/teron di/kaia h2  a0dika pra/ttei,  kai_  a0ndro_v  a0gaqou~  e1rga h2
kakou~). 

Sendo esta uma passagem de extrema importância para compreendermos não só as

consequências do  prâgma  socrático, mas também como Sócrates respondeu ao maior risco

acarretado por este prâgma, isto é, o risco de morte; torna-se necessário analisar atentamente

seu  conteúdo.  Principiemos,  novamente,  pela  análise  de  um  termo  chave  exposto  nesta

sentença, agora um verbo:  hüpologízomai. Trindade traduz não apenas o verbo, mas toda a

expressão deîn kíndünon hüpologízesthai por “se deve preocupar”159; Brisson traduz o verbo

por “colocar na balança”160;  Fowler traduz por “calcular”161 e Pievatolo traduz por “ter em

conta”162. Parece-nos que a tradução de Trindade desconsidera um certo sentido de cálculo que

este verbo apresenta; as traduções de Brisson, Fowler e Pievatolo nos parecem todas bastante

apropriadas. Contudo, a tradução que nos parece a mais interessante não provém destas que

cotejamos desde o início de nosso estudo, mas de Vlastos, renomado estudioso da filosofia

socrática.  Analisando  esta  passagem  da  Apologia, Vlastos  traduz  este  verbo  por  “give

159 “não falas bem, se pensares que um homem que valha alguma coisa se deve preocupar com viver ou morrer...
(Apol.28b)”

160 “ce n'est parler comme il faut que d'imaginer, qu'un homme qui vaut quelque chose, si peu que ce soit doive,
lorsqu'il pose une action, mettre dans la balance ses chances de vie et de mort. (Apol.28b)”

161 “a man who is good for anything ought not to calculate the chance of living or dying... (Apol.28b)”
162 “non ragioni correttamente, se pensi che un hommo, anche di valore modesto, debba tener conto di essere

vivo o morto... (Apol.28b)”
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countervailing weight”163, que entendemos por “dar um peso compensatório”, sugerindo assim

um sentido forte  de contrabalançar,  contrapesar,  expressão bastante próxima à de Brisson.

Encontramo-nos neste mesmo horizonte hermenêutico, porém preferimos traduzir este verbo

por  ponderar, pelo  fato  de  considerarmos  que  este  vocábulo  carrega  tanto  o  sentido  de

examinar, considerar,  quanto o de  calcular, medir, pesar, assim como nos parece também o

vocábulo grego. Além disto ponderar tem um significado matemático bastante interessante: o

de atribuir pesos a algumas grandezas para a extração de uma média. Demoremo-nos, então,

um pouco mais no significado matemático deste termo, pois, ainda que não tenha sido este o

propósito  de  Platão,  certamente  não  o  desagradaria  explicarmos  a  ética  por  meio  da

matemática, ainda que não seja pela geometria.

Nos  cálculos  envolvendo  média  ponderada,  as  ocorrências  têm pesos  diferentes  e,

nestes casos, o cálculo da média deve levar em conta esta importância ou peso relativo. Assim,

para se calcular uma média ponderada, multiplica-se cada valor do conjunto ( x1, x2, x3, ..., xn)

por seu respectivo peso relativo (p1, p2, p3, ..., pn) e divide-se este valor pela soma dos pesos.

Tentemos um exemplo apenas para ilustrar a fórmula. Sócrates participou de três combates:

em  Potidéia  (432-429),  em  Anfípolis  (424)  e  em  Délion  (422).  Consideremos,  então

-hipoteticamente,  é  óbvio-  que  cada  uma  dessas  pelejas  tinha  um valor  no  conjunto  das

batalhas que configuraram a Guerra do Peloponeso. Atribuíremos, aleatoriamente, os seguintes

valores: Xpot= 3, Xanf= 3 e Xdel= 2. Bem, considerando também que Sócrates foi um hoplíta164

valoroso e se saiu muito bem nestas batalhas, digamos que foi premiado em cada uma delas,

de acordo com o “peso” ou “importância” relativa à sua participação. Por ter salvo Alcibíades

em Potidéia, digamos que recebeu o prêmio de 8 minas; por ter salvo Xenofonte em Anfípolis,

o prêmio de 7,5 minas e 5 minas simplesmente por ter lutado em Délion, pois, já então com

quase 50 anos, consideraram que em ter se salvado já fez muito. Assim, assumiremos que cada

prêmio corrresponde aos pesos relativos atribuídos a Sócrates por seus concidadãos, a saber:

Ppot= 8, Panf= 7,5 e Pdel= 5.  Pois bem, qual é a média ponderada do “peso” ou “importância”

política de Sócrates? Aplicando os valores na fórmula acima, temos a seguinte equação: (8x3

+ 7,5x3 + 5x2) / (3 + 3 + 2); e, como resultado, temos que a média ponderada do “valor

político” de Sócrates seria de 7,625. 

Ora, é óbvio que nosso exemplo esdrúxulo tem o intuito apenas de tornar mais claro o

163  VLASTOS, 1992, p.210.
164 Sócrates serviu como  hoplíta durante a Guerra do Peloponeso, isto é, como cidadão filiado a uma das três

primeiras classes do censo. Platão faz menção as campanhas militares das quais Sócrates participou também
em mais três diálogos: Cármides 153a-d, Laques 181b e Banquete 219-221c.
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que é uma ponderação matemática, isto é: atribuir pesos diferentes a cada valor do conjunto

para calcular um resultado. Parece-nos que, quando Sócrates afirma que não se deve ponderar

entre o risco de viver ou morrer, é como se dissesse que não há “p1, p2, p3, ..., pn”, e que para

todo “x”, seja qual for, só deve ser atribuído um peso, uma importância, a saber P = Justiça.

Sócrates não nega que cada x, isto é, cada situação da vida, pode admitir um peso relativo;

portanto, também não nega que possam ser ponderados -desnecessário salientar que não neste

sentido da matemática moderna, mas no sentido de considerar e pesar- pelo contrário, sabe que

o  são,  mas  afirma  que  não  devem  ser  ponderados,  isto  é,  não  devem  ser  considerados,

calculados e relacionados cada qual por seu peso relativo. Para Sócrates, os atos devem ser

sempre considerados em relação ao princípio da justiça, este é o peso absoluto, a importância

maior que confere sentido a todos os atos independente de seus resultados: salvar alguém,

salvar a si próprio, ou até mesmo morrer. Nada disto seria bom em si, mas apenas em relação

ao que é justo. Por isso, esteja em campo de batalha, esteja na cidade, o homem não deve

considerar  a importância/peso relativo de cada ato  em uma dada situação; o  homem deve

considerar apenas se o ato é justo ou injusto e deliberar sempre pelo que é justo, a despeito até

mesmo da própria morte.  Não se deve ponderar porque uma ponderação pressupõe que as

variáveis tenham pesos diferentes e para Sócrates todas as coisas estão em relação com uma

mesma grandeza, peso ou importância: a justiça. Isto que chamamos aqui de princípio da não-

ponderação da justiça parece-nos justamente o que Vlastos denomina “princípio socrático da

soberania da virtude”, a saber: 

Quando quer que tenhamos que escolher entre alternativas exclusivas e
exaustivas as quais venhamos a perceber como, respectivamente, justa
e injusta ou, mais geralmente, como virtuosa e viciosa, esta mesma
percepção  deve  definir  nossa  escolha.  Deliberação  adicional  seria
inútil,  pois  nenhum  dos  bens  não-morais  que  poderíamos  ganhar,
tomados em particular  ou combinados,  poderia  nos compensar  pela
perda  do  bem  moral.  Sendo  a  virtude  o  bem  soberano  em  nosso
domínio de valores, sua reivindicação sobre nós é sempre decisiva.165

Ora, se considerarmos que o que Vlastos denomina reinvindicação da virtude pode ser

compreendido  como  o  peso  ou  a  importância  absoluta  da  virtude,  e  que  virtude  -que

preferimos  denominar  excelência  em  nossa  tradução-  no  contexto  da  Apologia  pode  ser

compreendida, sem qualquer prejuízo conceitual, como justiça; podemos concluir, assim, que

o princípio da soberania da virtude aparece na Apologia como a determinação de não ponderar

os atos em detrimento da justiça, isto é, de não deliberar uma ação por meio do peso relativo

165 VLASTOS, 1992, p.210,211.
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que cada situação oferece, mas de deliberar apenas em relação a um peso único, a justiça.

Sendo assim,  mesmo que as  duas  alternativas  sejam a própria  vida ou a  morte,  nenhuma

deliberação é necessária além daquela que parte da reflexão de em qual delas se encontra a

justiça. Afirmar que a virtude é soberana é, portanto, afirmar que a justiça é o peso absoluto

para qualquer ação. Daí advém o paradoxo socrático de ser preferível sofrer injustiça, do que

cometê-la166,  exatamente  porque  não  há  qualquer  peso  relativo  que  seja  superior  ao  peso

absoluto da justiça que deva ser "contabilizado" para deliberar um ato. Este é um princípio, de

vida, que não se curva a qualquer circunstância, nem a qualquer risco, seja este o risco de

sofrer injustiça, seja este até mesmo o risco de morrer. 

Contudo, não podemos nos furtar a uma pergunta essencial: a que justiça Sócrates se

refere? E ainda; quem dita esta justiça? As leis, os deuses ou a razão? Como reconhecer se um

ato é justo? Como distinguir um ato justo de um ato injusto? Pois, se Sócrates não pondera

entre  o  risco  de  viver  ou  morrer,  mas  age  somente  conforme  o  que  é  justo,  significa,

consequentemente, que ele sabe o que é justo. Sabe, mas não explica. Sócrates tem a justiça

como peso absoluto, mas não explica que justiça é esta, não a define e menos ainda teoriza

sobre ela. No entanto, temos algumas pistas do que seja a justiça para o Sócrates da Apologia:

(1) como sugerimos ao analisar o exórdio, Sócrates estabelece uma equivalência entre justiça e

verdade, e (2) como sugerimos ao analisar o exame movido pelo dito, Sócrates busca uma

verdade que se encontra por meio do exame. Portanto, se  justiça ≈  verdade, e se a verdade

advém pelo exame, então agir conforme o que é justo equivale a agir conforme a verdade a

que  se  chegou  por  meio  do  exame.  Não  se  pondera  -nem  no  sentido  de  examinar

profundamente, nem no sentido de pesar- após saber o que é justo ou não; porém, só se chega

a esta resposta pelo exame. 

Examina-se para se chegar à verdade e à justiça; chegada à conclusão do que é ou não

justo, já não é mais tempo de se ponderar, mas de agir,  sempre e somente conforme o que é

justo; independente de que este ato traga sofrimento ao agente, independente até de que lhe

conduza à morte. Age-se conforme o que é justo, simplesmente porque é justo. Assim, esta

justiça que tem peso absoluto para Sócrates não pode ser estabelecida em última instância por

quem dita as leis da cidade, como veremos mais adiante; nem tampouco pode ser estabelecida

por um dito divino, daí a proposta inicial de refutar o oráculo não ser considerada injusta por

parte de Sócrates. Agir conforme a justiça é a consequência do exame em busca da verdade,

pois só este exame pode distinguir entre o que  é  verdadeiro e justo, e o que apenas  parece

166 Este paradoxo não é formulado na Apologia, mas em outras obras de Platão: Críton 49a-50a, e Górgias, 475e.
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verdadeiro e justo. Por isso, para Sócrates, ocupar-se do que se ocupou, assumir o gênero de

vida que assumiu, mesmo que lhe tenha trazido ao tribunal, não lhe traz nenhuma vergonha;

pois, para ele, ocupava-se com algo justo, e se assim o considerava era porque chegou a esta

verdade pelo exame. Desde já fica claro que,  vergonha, para Sócrates, é  cometer injustiça.

Mas, sobre esta relação, ele mesmo discursará logo em seguida.

4.2.2    O reverso do princípio da não-ponderação

Logo  após  enunciar  o  que  chamamos  de  princípio  da  não-ponderação  da  justiça,

Sócrates faz uso de uma comparação entre sua própria missão que, como vimos, considerava

divinamente inspirada, e a missão dos heróis homéricos, dos semideuses que morreram em

Troía  (28c:  tw~n h(miqe/wn o#soi  e0n  Troi/a|  teteleuth/kasin).  Citando,  livremente,  o  canto

XVIII da  Ilíada  (96-98), Sócrates toma Aquiles como paradigma do ideal heróico que, em

suas palavras:  “fez  pouco caso da  morte  e  do perigo, (28c,d:  tou~  me_n  qana/tou kai_  tou~

kindu/nou w)ligw/rhse), temendo muito mais viver sendo mau e não vingar aos amigos (28c,d:

polu_ de_ ma~llon dei/sav to_ zh~n kako_v w!n kai_ toi~v fi/loiv mh_ timwrei~n)”. Assim, nas belas

palavras de Friedlander:  “A virilidade do filósofo encontra seu protótipo na vida do herói.

Amor fati no caso de Aquiles e no caso de Sócrates é forjado no mesmo molde”167. 

Mas, da verdade deste particular, Sócrates parte para a verdade do universal, isto é, do

princípio moral de Aquiles parte para um princípio universal de conduta. Percebemos isto à

medida que, para introduzir tal princípio, ele adverte: “Pois assim é, oh varões atenienses, na

verdade (28d: Ou#tw ga_r e!xei, w} a1ndrev  0Aqhnai~oi, th~| a)lhqei/a|)”. Que verdade?

que onde quer que alguém se ponha, julgando ser o melhor, ou que
seja posto pelo chefe, ali mesmo permanecendo, deve, assim como me
parece, correr riscos; nada ponderando, nem morte, nem outra coisa
antes  da  vergonha  (28d:  ou{  a!n  tiv  e(auto_n  ta/ch|  h(ghsa/menov
be/ltiston  ei]nai  h2  u(p 0a1rxontov  taxqh~|, e0ntau~qa  dei~,  w(v  e0moi_
dokei~, me/nonta kinduneu/ein, mhde_n u(pologizo/menon mh/te qa/naton
mh/te a!llo mhde_n pro_ tou~ a)isxrou~). 

Temos aqui várias chaves de leitura: (1) o lugar em que se põe ou se é posto;   (2) o

retorno de um conceito-chave na  Apologia,  a vergonha, (3) novamente o princípio da não

ponderação, e (4) o risco da morte. Analisemos cada um em particular.

Primeiramente, devemos nos perguntar: qual é o lugar de Sócrates? E ainda: quem o

colocou neste lugar? Concordamos com Adorno que este lugar de Sócrates é o lugar que lhe

167 FRIEDLANDER, 1964, p.165.
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fora confiado pelo deus, mas ao qual ele só chegou após longa reflexão e voluntariamente168. A

partir desta afirmação de Adorno, podemos pensar a peculiaridade deste lugar: (i) é um lugar

imposto e escolhido, pois Sócrates poderia abdicar desta posição, mas considerava que nele

deveria permanecer a despeito de qualquer risco, mesmo o risco de morte; (ii) é um  lugar

divino  e  humano,  pois  lhe  fora  confiado  pelo  deus,  mas  realizava-se  no  meio  de  seus

concidadãos em Atenas, e, por fim, (iii) é um lugar piedoso e trágico, piedoso porque tem por

objetivo servir ao deus; trágico, porque justamente este serviço lhe acarretava ódio, calúnia,

inveja e mesmo o risco de morte. Mas, nenhum destes perigos ou riscos o demoveriam deste

lugar, pois a deserção do posto seria uma vergonha, o que nos conduz à nossa segunda chave

de leitura.

A vergonha, aiskhúne, é mencionada reiteradamente na Apologia (17b, 22b, 24d, 28b,

28c,  28d, 29d, 35a) e,  se aparece agora em um exemplo explícito de  agón,  é exatamente

porque tem grande relevância para a compreensão do próprio julgamento de Sócrates como

conflito.  Belfiore, em um estudo muito interessante, sugere que, na  Apologia, as metáforas

militares e,  em especial, esta alusão a Aquiles indicam que Sócrates assume o lugar do herói

homérico que repreende o antagonista  com a intenção de suscitar  vergonha e ira  e  assim

provocar  o  adversário  para  a  luta,  no  caso  de  Sócrates  um  agón  pela  própria  virtude169.

Também Medrano empreende uma longa e interessante comparação entre Sócrates e Aquiles,

sustentando  que  a  repulsa  da  vergonha  é  o  eixo  central  desta  analogia170.  Ora,  mas  se  é

evidente que Sócrates é análogo a Aquiles e que a vergonha é, portanto, para ambos, o maior

mal a ser evitado; e, se antes analisamos que era necessário não ponderar, pois o único valor a

ser considerado era o valor absoluto da justiça, como compreender, agora, a afirmação de  que

não  se  deve  ponderar  nada  antes  da  vergonha?  Como  fica  então  o  que  denominamos

anteriormente  princípio da não-ponderação da justiça? Passemos então,  ao nosso terceiro

ponto de análise.

Continuamos a sustentar a tese de que o peso absoluto para qualquer deliberação é

somente  a  justiça,  sendo esta  como vimos  anteriormente,  entendida  na  equação  justiça ≈

verdade. E, se agora a repulsa da vergonha aparece como determinante para a deliberação, não

é porque seja um outro peso, mas apenas o reverso do único e mesmo peso, isto é, da justiça.

Esta relação injustiça ≈ vergonha só será explicitada mais adiante, mas podemos antecipar esta

fala  de  Sócrates  para  comprovarmos  nossa  equação,  principalmente  porque  esta  é,

168 ADORNO, 1986, p.102.
169 BELFIORE, 2008.
170 MEDRANO, 1998, p.109-113.
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indubitavelmente, a conclusão de sua analogia com Aquiles. Após citar suas participações nas

batalhas, Sócrates conclui: “cometer injustiça e desobedecer ao melhor, ao deus ou ao homem

(29b:  a0dikei~n  kai_  a0peiqei~n  tw~|  belti/oni  kai_  qew|~  kai_  a0nqrw/pw|),  sei  que  é  mau  e

vergonhoso (29b: o3ti kako_n kai_ ai0sxro/n e0stin oi]da)”. Temos assim que justiça ≈ verdade e

injustiça ≈ vergonha. A justiça é o peso absoluto para toda e qualquer deliberação, seja em sua

forma positiva, isto é: agir conforme o que é justo, ou conforme a verdade a que se chegou por

meio do exame; seja em sua forma negativa: não agir conforme o que é injusto ou vergonhoso.

Em ambos os casos, em última instância, a justiça continua sendo o peso absoluto; portanto,

permanece  o  que  denominamos  princípio  da  não-ponderação  da  justiça,  ainda  que  seja

apresentado, agora, em seu reverso. No entanto, estabelecendo estas equações, impõe-se-nos

duas novas relações, sendo a primeira óbvia, mas a segunda, nem tanto, a saber: (1) a injustiça

é o reverso da justiça, e (2) a vergonha é o reverso da verdade. Ora, mas esta segunda relação

se sustenta? Parece-nos que sim, se e somente se, compreendermos verdade como aidós. Para

tanto, deixemos a palavra com Grimaldi que defende esta relação com maestria:

... o que é próprio da verdade é jamais desmentir a si mesma, e o que é
próprio de um homem verdadeiro é jamais faltar com sua palavra. Para
um antigo grego, há no fato de jamais negar o que se afirmou algo
como  uma  rudimentar  exigência  de  decência  e  de  veracidade,  de
constância e de lealdade, de honra e de probidade. Para designar essa
forma altiva de respeito de si, do que um homem bem nascido deve a
si mesmo, os gregos possuíam uma única palavra: ai0dw/v. Parecia-lhes
tão essencial essa exigência que eles a consideravam constitutiva da
humanidade.  (...)  Sem isso,  não  pode  mais  haver  entre  os  homens
unidade ou comunidade, pois não há mais nenhuma confiança. O que é
um homem honesto? Um homem em quem se pode confiar.  Como
confiar nele? Com a condição de que ele seja o que parece, de que seus
atos não desmintam suas palavras e de que ele não negue no futuro as
promessas feitas no passado. (...) Essa mistura de decência, de honra e
de orgulho (ai0dw/v) obriga pois todo homem honesto a pensar sobre o
que diz e a viver de acordo com o que pensa. Ao contrário de todos os
impostores que maquiam o que são para parecer o que não são, essa
rudimentar honestidade é a primeira virtude filosófica.171

Nesta perspectiva,  se considerarmos a verdade como equivalente a  aidós,  podemos

também  considerar  que  a  vergonha,  aiskhúne,  poderia  sim  ser  considerada  o  oposto  de

verdade;  seja  para  Aquiles,  seja  para  Sócrates,  seja  para  qualquer  outro grego  no  mundo

antigo. Aidós é honra, verdade, decência, justiça. Aischúne é vergonha, desonra, injustiça. Por

isso, Sócrates, seja por meio de seus próprios exemplos de  agón,  seja por meio do  agón de

Aquiles,  reitera  que  toda  e  qualquer  deliberação  deve  ser  feita  pesando  apenas  a

justiça/verdade, ou, em outras palavras, evitando a injustiça/vergonha. Mas, para isso, para
171 GRIMALDI, 2006, p.17,18.
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distinguir justiça de injustiça é preciso saber distinguir entre ser e parecer, e não basta fazer tal

distinção no exemplo de Aquiles, nem basta erigir um princípio de ação, é preciso aplicá-lo na

vida. Assim, Sócrates  volta do universal para o particular, isto é, do alto daquele princípio

universal de conduta desce a aplicação moral do princípio para sua própria vida. Não bastava

recorrer  aos  mitos  e  fazer  uso do exemplo de um herói  (Aquiles),  não bastava recorrer  à

retórica e discursar sobre como alguém indeterminado (tiv) deveria agir; era preciso recorrer

à vida. Pensar o universal só fazia sentido se o fim, o télos deste raciocínio fosse a vida ética.

E é assim, e por isso, pensamos nós, que Sócrates parte para os exemplos da própria vida. 

Segundo  ele,  teria  feito  coisas  terríveis,  isto  é,  dignas  de  vergonha,  se  tivesse

permanecido nas batalhas das quais participou, apesar do risco de morte, e em contrapartida,

abandonasse o posto (29a:  li/poimi th_n ta/cin) em que o deus o colocou (28e:  tou~ de_ qeou~

ta/ttontov).  Posto  este  que,  como ele  supôs  e  presumiu  (28e:  w(v  e0gw_  w)|h/qhn  te  kai_

u9pe/labon)  -isto  é,  que  alcançou  pelo  entendimento,  e  não  expressamente  pelo  dito  do

oráculo- era o de viver filosofando, tanto examinando a si mesmo quanto aos outros (28e:

filosofou~nta/ me dei~n zh~n kai_ e)ceta/zonta e)mauto_n kai_ tou_v a!llouv). Deste posto, ele

não poderia fugir, aterrado pela morte ou por outra coisa qualquer (28e: fobhqei_v h@ qa/naton

h@  a!llo  o(tiou~n  pra~gma).  Novamente,  o  que  fica  claro  é  que  um homem  justo  deve

permanecer  onde  foi  colocado  apesar  do  medo  da  morte,  pois  maior  é  sua  repulsa  da

vergonha.  Para  o  Sócrates  da  Apologia,  seria  vergonhoso  permanecer  em  um  campo  de

batalha,  mas fugir de uma missão divina; seria vergonhoso aceitar as armas, mas fugir do

élenkhos. 

Neste horizonte e, se relembrarmos a pergunta simulada por Sócrates no início desta

parte de sua defesa, compreenderemos como sua resposta é pertinente. Perguntava ele então:

“não te envergonhas, oh Sócrates, de ocupar-se de tal ocupação, pela qual agora corres o risco

de morrer? (28b)” Ou seja, a pergunta colocava em xeque sua honra, seu aidós, e imputava-lhe

a aiskhúne, a vergonha, por ter se conduzido de tal modo que chegara à julgamento, ao risco

de ser condenado, ao perigo da morte. Mas Sócrates refuta este argumento colocando aidós e

aiskhúne  no horizonte de distinção entre  ser  e  parecer, isto é, mostrando que o que parece

vergonhoso aos seus concidadãos, é para ele, na verdade, uma honra. Pois, se não só não é

uma vergonha, mas uma honra morrer exercendo uma ocupação ou ocupando um posto dado

por homens, que dirá morrer exercendo uma ocupação ou ocupando um posto dado pelo deus!

E assim, refutando esta aparente desonra, Platão salva a honra do prâgma socrático.

E  que  melhor  exemplo  de  honra  Platão  poderia  oferecer  a  seus  contemporâneos
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atenienses do que exemplos de combates, exemplos de agón (a0gw/n)? Como poderia contestar

a honra de morrer em combate, um povo que se formara sob a areté (a)reth/) dos guerreiros,

um povo que se educara sob os cantos de Homero e sob os atos das tragédias de Ésquilo e

Sófocles?  Como poderia  contestar  a  honra de morrer  em combate  um povo que exultava

diante dos jogos? Enfim, como poderia contestar a honra de morrer em combate um povo que

saía de  uma longa guerra?  Assim,  fazendo uma analogia entre  Sócrates  e  Aquiles,  Platão

escreve mais do que o que teria sido a apología de Sócrates, escreve um encómion ao filósofo

guerreiro: o filósofo agonistés que combate tanto nos campos de batalha, quanto no tribunal e

que, em ambos, prefere morrer a fugir. Este discurso de Sócrates  coloca mais uma vez em

evidência que a Apologia é uma obra dramática que encena o agón do filósofo, um agón que

mais e mais se encaminha para seu final trágico. Aqui, se Platão resgata Homero, também o

transcende, apresentando à cidade um novo herói trágico: Sócrates, um herói consciente de seu

agón, mas também um herói indiferente à morte. Não porque ele fosse indiferente à vida, mas

porque preferia uma morte honrosa a  uma vida vergonhosa,  ainda que,  aos  olhos de seus

concidadãos, parecesse exatamente o contrário, o que coloca não só  aidós  e  aiskhúne,  mas

também thánatos no horizonte de distinção entre ser e parecer, como analisaremos a seguir.

4.2.3    Thánatos no horizonte de distinção entre ser e parecer

Para  defender  seu  modo  de  vida  e  sua  ocupação,  o  Sócrates  da  Apologia não  se

contenta em argumentar sobre a morte digna, isto é, sobre a honra de se morrer em combate.

Se examinar e exortar é seu prâgma e se morrer por ele é uma honra, cumpriria sua missão até

os últimos momentos de sua vida. Construindo assim o discurso de defesa de Sócrates, Platão

nos apresenta mais do que uma apología, apresenta-nos uma reflexão filosófica acerca de um

dos objetos mais caros ao filósofo: a reflexão acerca da morte. E, também este problema será

escrutinado  no  mesmo horizonte  de  reflexão  que  percebemos  em momentos  anteriores:  o

horizonte da distinção entre ser e parecer. 

Percebemos esta relação quando Sócrates afirma que terrível seria se (29a: Deino/n ta@n

ei!h),  alguém pudesse trazê-lo ao tribunal por motivos justos (29a:  me dikai/wv ei)sa/goi tiv

ei)v dikasth/rion), isto é, porque ele não reconhece que há deuses (29a: o#ti ou) nomi/zw qeou_v

ei]nai),  desobedece  ao oráculo  (29a:  a)peiqw~n  th~|  mantei/a|),  receia  a  morte (29a:  dediw_v

qa/naton)  e  supõe  ser  sábio,  não  sendo  (29a:  oi0o/menov  sofo_v  ei]nai  ou0k  w1n). “Pois,

seguramente, recear a morte, oh homens, nada mais é do que parecer ser sábio, não sendo;

pois, é parecer saber as <coisas> que não se sabe (29a: To_ ga/r toi qa/naton dedie/nai, w}

104



a1ndrev, ou0den a1llo e0sti_n h2 dokei~n sofo_n ei]nai mh_ o1nta: dokei~n ga_r ei0de/nai e0sti_n a$ ou)k

oi]den)”,  conclui.  Temos  aqui  belas  construções  com nuances  veritativas,  construções  que,

novamente, colocam nossa reflexão no horizonte da distinção entre ser e parecer. 

Nesta perspectiva, os que receam a morte são aparentes sophoí, à medida que julgam

saber algo que não sabem; ao passo que os verdadeiros sophoí, como Sócrates, sabem que sua

sabedoria não sustenta um conhecimento acerca de  thánatos  (qa/natov). Assim, o que teria

sido a conclusão dos exames de Sócrates, torna-se agora novamente o critério de Platão para

distinguir Sócrates  dos demais e  demonstrar a  superioridade da sabedoria socrática.  Esta

superioridade fica evidente  quando ele afirma que em uma coisa talvez ele se distinga da

maioria dos homens (29b: tou/tw| kai_ e0ntau~qa i1swv diafe/rw tw~n pollw~n a0nqrw/pwn), e

que, se pudesse afirmar que era o mais sábio em algo (29b:  kai_ ei0 dh/ tw~| sofw/tero/v tou

fai/hn ei]nai), seria nisto (29b: tou/tw| a1n): “não sabendo suficientemente acerca das coisas no

Hades,  desse  modo  também  não  suponho  saber  (29b:  ou0k  ei0dw_v  i(kanw~v  peri_  tw~n  e0n

 3Aidou, ou3tw kai_ oi1omai ou0k ei0de/nai).”  Mas o que os outros supõem saber sobre a morte

que Sócrates nega saber e, por isso, seria mais sábio que aqueles? Aqueles receam a morte

como se bem soubessem que ela é o maior dos males (29b:  dedi/asi d 0w(v eu] ei0do/tev o3ti

me/giston tw~n kakw~n e0sti). Ao passo que ele tem consciência de que sua sabedoria não

alcança o que ocorre após a morte. Socrates sabe apenas que, “ninguém sabe <o que é> a

morte (29a: oi]de me_n ga_r ou0dei_v to_n qa/naton)”.

Portanto, são duas as questões que Sócrates traz à luz: (1) quem sabe e quem apenas

aparenta saber  o que é a morte, e (2) o que parece ser a morte e o que, de fato,  é a morte.

Sócrates não está preocupado em revelar qualquer sabedoria acerca da morte, menos ainda de

dar uma resposta sobre o que ela seria, nem a si mesmo, menos ainda aos ouvintes. Ele não

teme  a  morte não  por  saber  o  que  isto  é,  mas  pelo  oposto:  Sócrates  não  teme  a  morte

justamente porque sabe que não sabe o que é a morte. Portanto, se não sabe nem se ela é “o

maior de todos os bens (29a: pa/ntw~n me/giston o2 tw~n a0gaqw~n)”, nem se ela é “o maior dos

males (29b: me/giston tw~n kakw~n e0sti)”, porque, então, temê-la? Por que tentaria fugir dela?

Sendo assim, o que lhe dá confiança e coragem frente ao risco de morrer -ao menos nesta

parte de sua defesa, pois, como veremos adiante,  este tema sofrerá evoluções ao longo da

Apologia-  não é a crença de que a morte seja uma boa coisa, nem qualquer tipo de sabedoria

acerca da morte, mas justamente sua ignorância acerca dela. 

Mas  não  seria  óbvio  que  todos  são  ignorantes  acerca  da  morte,  mesmo  os  que

aparentam  certa  sabedoria  acerca  deste  assunto?  Certamente.  Contudo,  são  ignorâncias
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distintas: a ignorância de Sócrates é uma ignorância proclamada ou, em outras palavras, uma

sabedoria conhecedora e reveladora de suas limitações; ao passo que a ignorância dos demais

é uma  ignorância dissimulada,  uma aparente sabedoria,  ou por não conhecer de fato seus

limites,  ou por conhecê-los,  mas escondê-los em nome de uma pretensa sabedoria.  E esta

ignorância oculta sob uma aparente sabedoria, a ignorância de “supor saber as coisas que não

se sabe (29b: h9 tou~ oi1esqai ei0de/nai a4 ou0k oi]den)”, é, para Sócrates “a mais repreensível das

ignorâncias” (29b: a0maqi/a e0sti_n au3th h9 e0ponei/distov). 

Parece-nos que ele  a  tem assim por repreensível,  ignominiosa,  porque aqueles  que

supõem saber sobre a morte, sem saber de fato, tanto erram acerca da morte, quanto erram

acerca da vida. Erram acerca da morte porque não é possível  saber nada sobre ela;  erram

acerca da vida porque temendo-na como o maior dos males, vinculam sua conduta ao medo de

morrer, não agindo ou agindo injusta ou vergonhosamente para fugir da morte.  Como nos

versos de Eurípedes nas Bacantes: 

esperteza não é sabedoria, nem o pensar <sobre> coisas não mortais;
os  anos  são  curtos;  nesta  condição,  alguém  que  persegue  coisas
grandes, não encontra as coisas presentes. Estes, na minha <opinião>,
são modos de homens loucos ou mal aconselhados (395:  to_ sofo_n
d 0ou0 sofi/a to/ te mh_ qnhta_ fronei~n. braxu_v ai0w/n: e0pi_ tou/tw| de/
tiv a2n mega/la diw/kwn ta_ paro/nt 0ou0xi_ fe/roi. mainome/nwn oi3de
tro/poi kai_ kakobou/lwn par 0e1moige fwtw~n).

Sócrates não buscava um conhecimento sobre coisas grandes,  não mortais;  não era

louco, nem tolo. A preocupação de Sócrates era com a vida, por isto não estava preocupado em

elocubrar sobre a morte, mas sim em refletir sobre a vida justa para viver uma vida justa. Pois,

como já vimos anteriormente, uma coisa Sócrates sabe e não nega que sabe: “cometer injustiça

e  desobedecer  ao  melhor,  ao  deus  ou  ao  homem, (29b),  isto,  diz  ele:  “sei  que  é  mau e

vergonhoso” (29b: o3ti kako_n kai_ ai0sxro/n e0stin oi]da). Enfim, Sócrates não sabe nada sobre

a morte, ao menos até agora. Mas ele sabe, no entanto, que uma vida honrada é uma vida justa,

justa porque verdadeira, verdadeira porque examinada, e é exatamente sobre este amor, sobre

a philía por esta vida de exames que ele discursará agora.

4.2.4    O que é philía para um pode parecer hübris para outros

O Sócrates da  Apologia  não estava preocupado com o risco de morrer,  nem estava

preocupado em saber ou discursar sobre a morte; o que lhe importava era cumprir sua missão.

Percebemos isto com clareza quando ele simula uma proposta por parte de seus acusadores

que  impunha  como  condição  para  sua  absolvição:  “não  mais  passar  o  tempo  nesta
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investigação,  nem  filosofar. (29c:  mhke/ti  e0n  tau/th|  th~|  zhth/sei  diatri/bein  mhde_

filosofei~n)”. Mas, se fosse surpreendido ainda fazendo isto (29c:  e0a_n de_ a(lw~| e1ti tou~to

pra/ttwn),  morreria  (29c:  a0poqanh|~).  Uma  proposta  que  recusa  com  diplomacia,  mas

também com determinação: “Eu, oh varões atenienses, vos acolho e amo (29d: 0Egw_ u(mav, w}

a1ndrev  0Aqhnai~oi, a0spa/zomai me_n kai_ filw~), porém obedecerei mais ao deus do que a vós

(29d:  pei/somai  de_  ma~llon  tw~|  qew~|  h2  u)mi~n).  E,  enquanto  respirar  e  for  disso  capaz,

absolutamente não cessarei  de filosofar  (29d:  e3wsper a2n e0mpne/w kai_  oi[ov te w}, ou0  mh_

pau/swmai filosofw~n).” Analisemos, então, esta asserção tão impactante.

Primeiramente,  é necessário questionar  se haveria nesta proposição de Sócrates um

desafio  à  lei,  uma  assunção  de  desobediência.  Ou,  como  pergunta  Kraut:  “Sócrates  está

certamente ameaçando desobedecer -mas estaria ele violando um comando legal?”172.  Este

estudioso propõe duas hipóteses: (i) se considerarmos o caso de Sócrates do ponto de vista

puramente legal, então, ele não estava ameaçando desobedecer porque a imposição de uma

condição  para  a  absolvição  do  acusado  não  tinha  qualquer  suporte  legal173,  e  (ii)  se

considerarmos que Sócrates deixa claro que não deixará de filosofar enquanto viver, e que,

portanto, seu comprometimento com a filosofia é superior a qualquer comando legal, então

Sócrates  estaria,  de  fato,  ameaçando  desobedecer.  Nesta  última  perspectiva,  caso  a

constituição  ateniense  formulasse  uma  tal  proibição  por  lei  escrita,  ainda  assim  Sócrates

desobedeceria a lei em favor da filosofia. Portanto, a conclusão de Kraut é que “Sócrates está

preparado para desobedecer até mesmo decretos legais que proíbam a filosofia”174. Até aqui

concordamos com Kraut, o Sócrates da  Apologia está, de fato, preparado para desobedecer

comandos legais em nome de seus princípios e de sua missão de filosofar, o que ele mesmo

comprovará mais adiante com o relato de suas experiências políticas. Contudo, resta saber por

que Sócrates expressaria, durante seu próprio julgamento, esta predisposição a desobedecer

uma ordem do tribunal. E a resposta de Kraut é o que nos parece um tanto fantasiosa. Sócrates

teria percebido que alguns juízes ficaram consternados com a proposição de Ânito, segundo o

qual, Sócrates não deveria ter ido ao tribunal, mas que, tendo ido, não seria possível não matá-

lo (29c) e,  percebendo a ambivalência dos sentimentos da audiência e uma tendência dos
172 KRAUT, 1984, p.13.
173 Este argumento repousa sobre algumas particularidades das leis  atenienses: (1) como já vimos,  o caso de

Sócrates era de  agón timetós,  isto é, um processo sem pena previamente fixada pela lei e no qual os juízes
deveriam julgar sua inocência ou culpa antes de estabelecer uma pena, (2) caso considerado inocente, o réu
não  poderia  receber  qualquer  pena,  nem mesmo  uma  condição  para  ser  absolvido,  (3)  caso  considerado
culpado, os juízes deveriam escolher entre a pena proposta pelo acusado e a pena proposta pelo acusador; não
lhes sendo lícito propor uma pena alternativa. Portanto, esta condição que Sócrates simula não teria qualquer
suporte legal. KRAUT, p.13,14.

174 KRAUT, 1984, p.14.
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juízes em absolvê-lo sob a condição de que deixasse de perturbar e, portanto, que deixasse de

filosofar, Sócrates, então, teria feito questão de deixar evidente que não aceitaria ser absolvido

sob tais condições. Ora, acreditamos que tal tese é uma ingerência na interpretação do texto

pois este, em momento algum, revela tal ambiguidade de sentimentos por parte dos juízes e

nem mesmo que esta condição expressa por Sócrates tenha, de fato. partido de algum deles.

Enfim, o que percebemos nesta passagem, ao contrário do que propõe Kraut, e em

consonância  com  Jaeger,  é,  nas  palavras  deste,  uma  “emocionante  profissão  de  fé  na

filosofia”175.  Concordamos  com a  idéia  que  fundamenta  esta  proposição  de  Jaeger,  porém

fazemos uma ressalva: utilizar o termo fé, neste caso de Sócrates, nos parece incorreto porque

é anacrônico, impregnado com uma concepção mais cristã do que grega. Por isso, parece-nos

mais adequado falar em uma “profissão de  philía  à  sophía”, ainda que também nesta nossa

proposição esteja embutida um sentimento piedoso, piedade que não pode, de forma alguma,

ser desconsiderada. Isto porque, no caso do Sócrates da Apologia, uma declaração de philía à

sophía  é equivalente à uma declaração de  philía  ao deus, pois, como já vimos, a  sophía  é

apanágio  do  divino.  No contexto  da  Apologia,  podemos  afirmar  que,  sendo  philósophos,

Sócrates  é,  necessariamente,  também  philótheos,  por  isso  ele  diz,  ao  mesmo tempo,  que

obedecerá  ao  deus  e  que  não  cessará  de  filosofar.  Bem,  é  nesta  perspectiva  que

compreendemos  a  declaração  do  Sócrates  platônico:  como  uma  profissão  de  phília  e  de

obediência ao deus, isto é, como eusébeia.  No entanto, será que a declaração de Sócrates só

pode ser compreendida neste horizonte? Bem, para compreendermos melhor a profundidade e

as  implicações  desta  declaração  de Sócrates  e,  assim,  tentarmos responder  a  esta  questão

faremos primeiro uma pequena digressão. 

Para  compreendermos  a  particularidade  da  eusébeia  de  Sócrates,  precisamos,

primeiramente, compreender o que era eusébeia para o grego antigo. Assim, com este intuito,

faremos  um exame em paralelo  de  Hipólito,  tragédia  de  Eurípedes,  e  da  Apologia,  quiçá

tragédia, de Platão, a fim de compararmos o zelo piedoso de Sócrates para com Apolo e de

Hipólito  para  com  Ártemis.  Para  tanto,  tomaremos  como  ponto  de  partida  algumas

interessantes considerações que Vernant tece acerca das posições religiosas de Hipólito e de

Teseu. 

175Jaeger sugere que Platão, conscientemente, modela esta “profissão de fé na filosofia” de Sócrates, baseado na
famosa profissão de fé exposta na tragédia Héracles, de Eurípides, na qual se proclama a consagração do poeta
ao serviço das musas. JAEGER, 2003, p.525. Com efeito, até a estutura dos versos é semelhante. Enquanto o
Sócrates  de  Platão  diz:  e3wsper a2n e0mpne/w kai_ oi[ov te w}, ou0 mh_ pau/swmai filosofw~n  (Apologia,29d:
enquanto respirar e for disso capaz, não cessarei de filosofar); Eurípedes diz: ou) pau/somai ta_v xa/ritav tai~v
Mou/saisin  sugkatameignu/v  h9di/stan  suzugi/an  (Héracles,673ss:  não  cessarei  de  misturar  as  Cárites  às
Musas, agradável conjunção).
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Segundo Vernant, Teseu reprova o zelo de seu filho Hipólito para com a deusa Ártemis,

por três razões: (1) porque a philía (fili/a) do filho para com a deusa resulta em uma áskesis

(a1skhsiv), em um desejo de ser puro, mas de uma pureza que está mais à altura de um deus

do que de um homem; (2) porque esta áskesis excessiva, sinal da intimidade e do zelo piedoso

de Hipólito para com a deusa, é, em contrapartida, aos olhos de seu pai, nada mais que um

“culto a si mesmo” (sauto_n se/bein) e, finalmente, (3) porque sua relação “pessoal” com a

deusa o faz voltar-se contra a verdadeira piedade, que seria a submissão à ordem tradicional

dos valores, neste caso, especialmente, a submissão de um filho para com o pai176. Assim, o

que para Hipólito era um signo de piedade (eu0se/beia), para Teseu não passava de sinal de

orgulho, vaidade e desmedida, enfim, de hübris (u1briv). Ora, perguntamos: não poderiam os

ouvintes perceber estes mesmos traços na eusébeia do Sócrates da Apologia? A relação pessoal

de Sócrates para com o deus e seu desejo de cumprir uma missão divina conferida apenas a ele

não  podem  ser  compreendidas  neste  horizonte:  philía  para  Sócrates,  hübris  para  seus

contemporâneos? Eusébeia para Sócrates, asébeia para os acusadores? Pois se a declaração de

Sócrates atestava piedade, certamente não era a piedade tradicionalmente reconhecida pela

pólis;  pelo  contrário,  a  piedade  particular  de  Sócrates  poderia  ser  considerada  por  seus

contemporâneos justamente como impiedade para a pólis, à medida que, se aquele reconhecia

os valores cívicos e religiosos, se é que os reconhecia, não os reconhecia como superiores aos

próprios  valores,  à  própria  razão e à  própria  piedade,  como fica bem claro pela asserção

socrática que nos trouxe a estas reflexões. 

Assim, na contramão da tese de Reeve que aponta o Sócrates da  Apologia  como o

filósofo que denuncia a  húbris177, levantamos a hipótese de que este Sócrates pode ser visto

como um grande hübristés, pois seu excesso de confiança, a desmedida de sua philía à sophía

e  ao  deus,  este  seu  amor  e  obediência  que  não  se  curva  às  leis, denotam  hübris.  Mas

176VERNANT, 1990. p.425-427.
177 Em seu comentário da  Apologia, Reeve levanta a hipótese de que a missão de Sócrates seria, de fato, a de

ajudar o deus a levar os atenienses a perceberem que o indicado como o mais sábio teria uma sabedoria de
pouco valor, meramente humana, diante da sabedoria divina. Até aí, sua tese está em perfeita consonância com
a própria Apologia. E, diríamos, também com a nossa leitura dessa obra, à medida que tomamos esta distinção
entre a  verdadeira sabedoria  e a  sabedoria aparente  como um dos principais focos deste conflito. Contudo,
Reeve assume que o propósito da missão socrática seria não apenas mostrar tal distinção, mas mostrar qual o
erro concernente à sabedoria humana, um erro condenado pelo deus do templo em Delfos, isto é, por Apolo; e
este erro nada mais seria que o da  húbris.  Para assumir esta tese Reeve remonta às inscrições do templo,
tomadas como máximas de sabedoria para os gregos. Cf.: REEVE, 1989. p.28-32. Com efeito, estes princípios
estão relacionados ao culto a Apolo e, também de fato, alertam, todos eles,  contra o perigo da  húbris.  No
entanto, discordamos deste autor por considerarmos que não se pode inferir que, porque Sócrates serve ao deus
do oráculo, necessariamente ele acolha também todos estes princípios como lema de sua missão, menos ainda
partindo  da  interpretação  da  Apologia,  à  medida  que,  nesta  obra,  nem  mesmo  a  inscrição  délfica  mais
relacionada à Sócrates -o gnothí sautón- é mencionada, nem uma única vez.
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certamente, para Platão, não foi por húbris que Sócrates se recusou a parar de filosofar, mas

por philía à sophía, consequentemente philía ao deus. Nesta perspectiva, temos aqui mais uma

faceta deste complexo jogo que se dá no horizonte de distinção entre ser e parecer: o Sócrates

histórico  foi  levado a julgamento por  meio de uma acusação de  asébeia,  mas Platão nos

mostra que o que parece asébeia, é, na verdade, eusébeia; no entanto, ao defender a particular

eusébeia de Sócrates, Platão também nos deixa entrever também uma desmedida, um excesso,

e, assim, o que é phília, também parece hübris. Enfim, “o que é e o que parece ser” continua

sendo a grande questão que subjaz na  Apologia.  Questão que é respondida à medida que

Platão desvela quem é seu Sócrates, a despeito de quem ele aparenta ser. 

4.2.5    Psükhés epimeleîsthai no horizonte de distinção entre ser e parecer

Sócrates passa da profissão de philía à uma exortação, e, para tanto, faz uso novamente

de um apelo à  aiskhúne. Mas, para compreendermos não só sua exortação, mas também o

trajeto  que  percorreu  até  esta,  relembremos  a  pergunta  que  o  próprio  Sócrates  simulara

anteriormente:  “não te  envergonhas,  oh Sócrates,  de ocupar-se de tal  ocupação,  pela qual

agora corres o risco de morrer?” (28b). Já analisamos longamente a resposta de Sócrates a esta

questão;  contudo,  agora,  deparamo-nos não mais com uma resposta,  mas com um contra-

ataque de Sócrates, à medida que, repetindo o que fala de costume, a quem quer que encontre

(29d), isto mesmo propõe como pergunta aos que agora o ouvem durante seu julgamento: 

Oh melhor dentre os homens, tu que és de Atenas, da cidade maior e
mais  bem reputada  pela  sabedoria  e  força,  não  te  envergonhas  de
cuidares das posses, de modo que te sejam tantas quanto possível, e
também da glória e da honra; mas não cuidares, nem te preocupares
com a  sensatez,  a  verdade  e  a  alma,  de  modo  que  seja  o  melhor
possível? (29d,e:  ]W a1riste a0ndrw~n,  0Aqhnai~ov w1n, po/lewv th~v
megi/sthv kai_  eu0dokimwt/athv ei0v sofi/an kai_  i0sxu/n, xrhma/twn
me_n ou0k ai0sxu/nh| e0pimelou/menov o3pwv soi e1stai w9v plei~sta, kai_
do/chv  kai_  timh~v,  fronh/sewv de_  kai_  a0lhqei/av  kai_  th~v  yuxh~v
o3pwv w(v belti/sth e1stai ou0k e0pimelh~| ou)de_ fronti/zeiv;)

Assim, mais uma vez, Sócrates se defende acusando e, se já havia defendido a honra de

sua ocupação e descartado qualquer vergonha de por isto morrer, agora coloca em xeque a

ocupação de seus concidadãos. Se aqueles aludiam à vergonha de Sócrates correr o risco de

morrer por se ocupar do que se ocupava; Sócrates, em contrapartida, alude agora à vergonha

destes viverem assim como vivem ou ocuparem-se com o que se ocupam.

Interessante observar, novamente, o apelo à vergonha como uma estratégia de  agón.

Sócrates parece querer provocar seus ouvintes ao exame da distinção não mais apenas entre
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uma  morte  honrosa  e  uma  vida  vergonhosa,  como  fizera  anteriormente;  mas,  agora,  da

distinção entre uma vida honrosa e uma vida vergonhosa. Mas, então, em que residiria, para o

Sócrates da  Apologia, a distinção entre  estes dois tipos de vida? Certamente não no destino

final que uma vida alcançava, pois nem seu próprio modo de viver era vergonhoso por tê-lo

conduzido  a  julgamento  e  ao  risco  de  morte,  nem  o  modo  de  viver  de  alguns  de  seus

concidadãos seria honrado se os levassem a uma velhice serena e a uma morte natural. Pelo

contrário, apesar do fim que seu modo de vida alcançara, Sócrates deixa implícito que, ele

sim,  levara  uma  vida  honrada,  ao  passo  que  seus  concidadãos,  apesar  de  nenhum  risco

correrem, levavam uma vida vergonhosa.  Isto  porque  aqueles  valorizavam as  coisas  mais

vulgares (29e:  ta_ de_  faulo/tera peri_  plei/onov), isto é, as posses (xrhma/twn), a glória

(do/chv) e a honra (timh/), e menosprezavam as coisas de maior valor (29e: ta_ plei/stou a1cia

peri_ e0laxi/stou poiei~tai): a sensatez (fronh/siv), a verdade (a0lh/qeia) e a alma (yuxh/). Ao

passo que Sócrates, não só cuidava das coisas de maior valor, levando, portanto, uma vida

honrada e nenhum motivo tendo de que se envergonhar, mas também, cumprindo sua missão

divinamente inspirada -ele reitera que o deus o impele a fazer estas coisas (30a: Tau~ta ga_r

keleu/ei o9 qeo/v)- também se dedica a persuadir (30a:  pei/qwn) seus concidadãos a cuidarem

primeiro das  coisas  de verdadeiro valor para que assim, também eles,  levassem uma vida

honrada. Em suma, a distinção entre a vida honrada e a vida vergonhosa, consequentemente, a

distinção entre o homem excelente e o não excelente, reside no objeto de seu cuidado. 

Por  isso  Sócrates  interroga  (29e:  e1romai),  examina  (29e:  e0ceta/zw),  refuta  (29e:

e0le/gxw) e repreende (29e:  o0nei/dizw), tanto ao mais jovem (30a:  kai_ newte/rw|) quanto ao

mais  velho  (30a:  kai_  presbute/rw),  tanto  ao  estrangeiro  (30a:  kai_  ce/nw|)  quanto  ao

concidadão (30a:  kai_ a0stw~|),  “a não cuidar primeiro nem do corpo, nem das posses (30b:

mh/te swma/twn e0pimelei~sqai mh/te xrhma/twn pro/teron) não assim tão veementemente

quanto <deve cuidar> da alma, a fim de que seja o melhor possível (30b: mhde_ ou3tw sfo/dra

w(v th~v yuxh~v o3pwv w(v a0ri/sth e1stai)”. Assim, Platão introduz o que é considerado por

muitos  estudiosos  como  sendo  o  núcleo  da  filosofia  socrática:  o  conceito  de  psükhês

epimeleîsthai  (yuxh~v  e0pimelei~sqai).  E,  por  meio  deste  conceito  introduz  também  várias

distinções que só se tornam claras no horizonte de distinção entre ser e parecer: (1) a distinção

entre coisas de menor e de maior valor, da qual se depreende também uma distinção entre bens

aparentes e bens verdadeiros; (2) a distinção de quem afirma e aparenta cuidar dos verdadeiros

bens e quem realmente cuida dos verdadeiros bens; (3) a distinção entre quem aparenta ter

excelência  e  quem,  verdadeiramente,  possui  excelência.  Compreenderemos  todas  estas
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distinções  e  suas  correlações  se  compreendermos,  primeiramente,  o  núcleo  filosófico  que

confere sentido a todas estas elas: o conceito de psükhês epimeleîsthai. 

Na Apologia, tamanha é a importância deste conceito para compreensão da filosofia de

Sócrates que Reale chega a afirmar que, 

Se tomássemos em consideração só a  Apologia  como documento do
pensamento de Sócrates, seríamos capazes de entender precisamente a
sua mensagem filosófica de fundo, que todas as outras fontes apenas
confirmam: Sócrates apresenta o 'cuidado da alma' como o núcleo da
sua  mensagem  ética  e,  portanto,  como  o  núcleo  essencial  do  seu
pensamento filosófico.178

Concordamos plenamente com Reale sobre a importância deste conceito na economia

da  Apologia e, como parece, até mesmo no pensamento do Sócrates histórico. Mas fazemos

uma ressalva em relação à apresentação deste conceito sob a fórmula “cuidado” da alma. O

substantivo epiméleia não aparece nesta obra, temos ocorrências, reiteradas, apenas do verbo

epimeléomai  (3 vezes em 29e; 30b; 31b; e 3 vezes em 36c). Preferível falar, então, de um

“cuidar” da alma, não simplesmente por não haver ocorrências do substantivo  epiméleia  na

Apologia,  mas principalmente porque substituindo o verbo pelo substantivo, parece-nos que

nos distanciamos do conceito de  ação que fica mais  evidente quando se opta pelo verbo.

Contudo,  nem sempre  esta  construção  verbal  é  possível  ou  adequada,  por  essa  razão  nós

mesmos optaremos pelo substantivo em outras partes de nossa análise. Esta é apenas uma das

dificuldades da apresentação deste conceito, cuja tradução, nas palavras de Huisman, “é uma

verdadeira cruz, e um equívoco pode fazer com que se perca logo de início o que há de mais

claro  no  pensamento  socrático”179.  Com  efeito,  recorrendo  às  traduções  que  tanto  nos

auxiliam, percebemos ainda com mais clareza esta dificuldade que Huisman aponta com tanta

ênfase.

Neste momento cotejamos apenas as três primeiras ocorrências do verbo em 29e e sua

ocorrência  em 30b,  pois  são  as  passagens  relevantes  para  a  nossa  análise  desta  parte  do

discurso de Sócrates. Nestas passagens, Trindade assume dois significados diferentes para o

verbo: traduz as duas primeiras ocorrências por  considerar  e as outras duas por  cuidar180;
178 REALE, 2002, p.155. O cuidado da alma como fulcro da filosofia socrática aparece em Platão, na Apologia,

29d-30b, em Xenofonte, em suas  Memoráveis,  I 2,2-8; IV 2,24-25,34-35 e em fragmentos dos socráticos
menores como Aristipo, Fr. IV A 124 e Ésquines, Fr III A 2. 

179   HUISMAN, 2006, p.94.
180 “Não vos envergonhais por isso de considerar as riquezas, a reputação e a honra, como se fossem mais que a

inteligência, a verdade e a alma? E, se algum de vós discordasse e dissesse que considerava, não o deixaria ir
embora  ...  E,  se  me  parecesse  que  não  tinha  alcançado  a  excelência,  embora  o  afirmasse,  havia  de
envergonhá-lo, por dar mais valor ao que menos tem e mais  cuidar do que menos presta  (Apol.29d,e). (...)
Nada mais faço do que andar pelas ruas a persuadir-vos, jovens ou velhos, a cuidardes mais da alma que do
corpo e das riquezas, de modo a que vos torneis homens excelentes (Apol.30b)”. Grifos nossos.
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também Fowler assume dois significados, os mesmos que Trindade, porém não na mesma

ordem181; já Brisson traduz a primeira e a terceira ocorrências por preocupar e as outras duas

por preocupação182; Pievatolo, enfim, traduz a primeira e a quarta ocorrências por preocupar, e

as outras duas por  cuidar183.  Enfim, esta é uma pequena amostra da dificuldade de tradução

deste conceito.

Que conclusões tirar, então, desta mistura de significados? Cuidar, cuidado, considerar,

preocupar, preocupação; qual seria o termo mais adequado para representar este conceito na

filosofia de Sócrates? Não nos parece que se refira a uma consideração ou preocupação, que

tingiria o termo com uma matiz demasiado intelectual; parece-nos mais um cuidado diligente,

isto é, uma ação sempre atenta, zelosa, aplicada; um esforço dirigido. Parece-nos ainda que, à

medida que Sócrates utiliza o mesmo verbo tanto em relação a bens materiais e físicos, quanto

em relação a bens intelectivos, e à medida que o introduz ao mesmo tempo que estabelece uma

distinção  entre  duas  categorias  de bens -divididos  e  contrapostos  como bens vulgares  (tà

phaulótera) e bens de maior valor (tà pleístou áksia)- parece-nos que aponta também para um

deixar,  um  desapegar-se  dos  demais  bens  para  cuidar  da  alma,  o  que  implica  em  ação

constante, contínua, diária. Certamente a dimensão também intelectiva deste cuidar é inegável,

afinal estamos falando de um objeto imaterial: a psükhé. No entanto, e isso é o que queremos

reforçar,  esta dimensão intelectiva do cuidar  da alma começa, na prática,  com um “certo”

desapego, pois aquele que cuida, diligentemente, das posses, das honras e do corpo, ocupando-

se destes bens aparentes, não pode cuidar dos verdadeiros bens, isto é, da verdade, da sensatez

e da alma; e disto tem de que se envergonhar.  Inversamente,  aquele que se desapega dos

demais bens a fim de cuidar, diligentemente, da própria alma, torna-se excelente. Importante

181 “O my friend, why do you who are a citizen of the great and mighty and wise city of Athens, care so much
about laying up the greatest amount of money and honor and reputation, and so little about wisdom and truth
and the greatest improvement of the soul, which you never regard or heed at all? Are you not ashamed of this?
And if the person with whom I am arguing says: Yes, but I do care; I do not depart or let him go at once...
(Apol.29d,e). (...) For I do nothing but go about persuading you all, old and young alike, not to take thought
for your persons and your properties, but first and chiefly to care about the greatest improvement of the soul
(Apol.30b)”. Grifos nossos.

182 “n'as-tu pas honte de te  soucier de la façon d'augmenter le plus possible richesses, réputation et honneurs,
alors que tu n'as aucun souci de la pensée, de la verité et de l'amélioration de ton âme, et que tu n'y songes
même pas? Et si, parmi vous, il en est un pour contester cette affirmation et pour prétendre qu'il se soucie de
l'amélioration de son âme, je ne vais ni partir ni le laisser partir... (Apol.29d,e). (...) Ma seule affaire est d'aller
et de venir  pour vous persuader, jeunes et vieux, de n'avoir pour votre corps et pour votre fortune de souci
supérieur ou égal à celui que vous devez avoir concernant la façon de rendre votre âme la meilleure possible...
(Apol.30b)”. Grifos nossos.

183 “O ottimo uomo, tu che sei Ateniese, della città più grande e famosa per sapienza e forza, non ti vergogni di
preocuparti dei  soldi,  per  averne  più  che  puoi,  della  reputazione  e  dell'onore,  senza  però  curarti e  darti
pensiero della saggeza, della verità e dell'anima, perché sia la migliore possibile? E se qualcuno di voi mi
contesta, affermando di  prendersene cura, non lo lascerò subito andare né me andrò io...  (Apol.29d,e). (...)
Infatti io me ne vado in giro senza fare altro se non persuadervi, giovani e vecchi, a non preoccuparvi né del
corpo né dei soldi più che dell'anima, perché sia quanto migliore possibile... (Apol.30b)”. Grifos nossos.
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notar que aqui sustentamos um deixar, um desapegar-se, mas não um total desprezo destes

bens, pois Sócrates não nos parece falar em renúncia dos bens materiais. Mesmo quando ele

fala de sua própria pobreza, esta nos parece ser mais um sinal distintivo de seu estilo de vida

do que uma condição que deveria ser buscada; enfim, sua pobreza é como seu  daimónion,

signo da condição particular de Sócrates perante os demais. No entanto, chegará ainda a hora

de analisarmos o  daimónion  de Sócrates. Por hora, retornemos à  grande novidade socrática,

que reside não apenas no sentido deste cuidar, mas no principal objeto deste cuidar: a psükhé. 

A questão de saber se esta novidade foi realmente introduzida por Sócrates já mereceu,

e ainda merece, grande atenção por parte dos estudiosos184, mas já é comumente aceito que

esta concepção socrática que convoca a um “cuidar da alma”, de fato introduziu um novo

sentido de  psükhé185, sentido este que transforma radicalmente a relação do homem com os

bens e com a excelência. Com efeito, se considerarmos a concepção de  psükhé em Homero

podemos compreender como esta exortação socrática de cuidar da alma é inovadora.  Já em

Homero, o homem reconhecia que tinha uma psükhé, porém ignorava a sua natureza e sabia

apenas que,  no momento da morte,  ela  abandonava o corpo e vagava,  como uma sombra

184 A identificação de Sócrates como a personagem que impôs à cultura ocidental o conceito de  psükhé  como
consciência intelectual e moral do homem é proposta, pela primeira vez, por Burnet e por Taylor. Mas suas
teses foram, inicialmente, rejeitadas maciçamente pelos estudiosos, por duas razões: (1) porque invertia uma
interpretação tradicional e muito difundida, na qual Sócrates não ocupava um lugar de destaque na formação
de uma nova concepção da alma, (2) porque se sustentava sobre uma outra tese, segundo a qual os escritos de
Platão até a República, seriam essencialmente de cunho historiográfico, isto é, de testemunho do pensamento
socrático e não de próprio cunho; consequentemente, a teoria das Idéias e mesmo o projeto da República ideal
seriam de autoria de Sócrates. Posteriormente os dois autores declararam que as duas teses eram distintas uma
da outra, mas ainda assim não gerou maior aceitabilidade da primeira. REALE, 2002, p.137-142. Com Jaeger
e Havelock, apoiados em Burnet, ocorre uma reabilitação da tese da descoberta socrática da alma. Parece-nos
que Havelock reabilita tal tese com mais moderação, pois apesar de assumir que Sócrates ocupa um lugar de
destaque  nesta  revolução  conceitual  acerca  da  psükhé,  coloca-o  na  esteira  de Heráclito  e  de  Demócrito.
Parece-nos interessante a metodologia de Havelock que, partindo de um estudo da mudança radical de termos
e conceitos  no período  em que  a  cultura  helênica  passava  da oralidade à  escrita,  consegue vislumbrar  a
transformação do conceito de  psükhé.  HAVELOCK, 1996, p.214. Já a reabilitação da tese por Jaeger nos
parece um tanto contaminada por uma cosmovisão cristã, pois, para este helenista, a nova concepção socrática
de alma assume, pela primeira vez na história, uma conotação ético-espiritual, primeiro para o homem grego,
em seguida, com o advento do Cristianismo, entra para a história do pensamento ocidental como um valor
definitvamente espiritual. JAEGER, 2003, p.530-534. Citamos apenas alguns marcos teóricos na interpretação
da concepção socrática da alma, mas o tema, obviamente, é estudado por inúmero estudiosos.  

185 Reale nos oferece três argumentos para demonstrar que foi Sócrates que “descobriu” esta dimensão da alma:
“a) se antes de Sócrates psyché tinha um significado diferente, que se tornou progressivamente desfocado; b)
se a partir do final do século quinto assume um novo significado e vem a identificar-se com a personalidade
intelectual e moral do homem; c) e se pelas nossas fontes Sócrates foi, se não o criador em sentido absoluto,
pelo menos o sistematizador daquele conceito de alma como capacidade de entender e de querer, então toda
reserva hipercrítica deve cair,  e devemos concluir, com um elevado grau de probabilidade histórica ou até
mesmo com certeza, que o eixo de sustentação do pensamento socrático atuado pela sua atividade protrética
e pela sua dialética foi, justamente, o novo conceito de psyché.” REALE, 2002, p.152. Também Sarri, na
esteira de Reale, sustenta que “toda a economia da  Apologia teria sido escrita por Platão precisamente para
transmitir o núcleo do pensamento socrático, i.é, sua concepção de alma”, mas o aluno é um pouco mais
moderado que seu mestre e faz a ressalva de que isto “não significa que tudo na Apologia seja histórico ou
relativo ao Sócrates histórico.” No que concordamos com Sarri. SARRI, 1997, p.183,184.
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inconsistente, pelas regiões sombrias do Hades. Esta concepção fica bastante clara na Ilíada

(XXIII, 65-100) quando a psükhé de Pátroclo (65: yuxh/ Patroklh~ov), isto é, o seu fantasma,

pois  Pátroclo  já  estava  morto,  aproxima-se  de  Aquiles  enquanto  este  dorme  e  lhe  diz:

“Dormes, Aquiles, e te esqueces de mim. Quando vivo não descuidavas deste amigo morto.

Sepulta-me, de pronto, para que eu penetre, enfim, às portas do Hades”186.  Então, Aquiles

acorda e estende as mãos para tocar Pátroclo, mas “nada, a psiquê se esvaiu, sibilo de fumaça

sobre  a  terra”187.  Aquiles,  atônito,  exclama:  “Céus!  No  Hades  há  psiquês  e  ícones,  mas

inânimes, sem vida”188.  Por estes versos se percebe a concepção de  psükhé  como ícone ou

simulacro  (ei1dwlon),  parte  do  homem  que  sobrevive  à  morte  e  vai  ao  Hades.  Nesta

concepção,  a  vida não era identificada com a  psükhé,  mas com o corpo vivo, enquanto a

psükhé não passava de uma sombra sem o corpo. É certo que de Homero a Platão, o conceito

de  psükhé  percorre  um  longo  percurso189,  mas  aqui  não  nos  importa  refazer  o  percurso

histórico e filosófico deste conceito. Importa-nos compreender como a concepção de psükhé

do Sócrates da Apologia difere radicalmente de todas as concepções anteriores a Sócrates, mas

em particular da concepção homérica.

Ora, o que defende o Sócrates da Apologia platônica? Simplesmente que se deve cuidar

da alma antes que do corpo e das posses190, pois só assim o homem se torna o melhor possível.

Assim, se o cuidar da alma é o que torna o homem excelente, este passa a ser identificado não

mais com seu corpo, mas com sua psükhé e a areté passa a ser identificada não mais com a

nobreza, a honra e a força191, mas com o aperfeiçoamento da alma. Sócrates opera, assim, uma

186 HOMERO, Ilíada, XXIII, 65-70. Tradução de Haroldo de Campos, 2002, p.393.
187 HOMERO, Ilíada, XXIII, 100. Tradução de Haroldo de Campos, 2002, p.395.
188 HOMERO, Ilíada, XXIII, 100. Tradução de Haroldo de Campos, 2002, p.395.
189 Já no orfismo ocorre uma inversão radical do conceito de psükhé que passa a ser identificada com o daímon

( ída mwn),  gênio  de caráter  divino e  imortal,  que está  presente  no corpo vivo para expiar uma culpa. Um
fragmento de Píndaro exprime com clareza esta crença órfica: “O corpo de todos obedece à poderosa morte,
em seguida permanece ainda viva uma imagem da vida, pois só esta vem dos deuses: ela dorme enquanto os
membros agem, mas em muitos sonhos mostra aos que dormem o que é furtivamente destinado de prazer e
sofrimento (fr.131 b Snell = 4 A 9 Colli)”. REALE, 2002, p.113. E com os filósofos naturalistas, o conceito de
psükhé ganha ainda novos e diversos sentidos, todos intimamente relacionados ao conceito de phúsis (fu/siv),
natureza. Para Pitágoras e Filolau, a alma é harmonia (a9rmoni/a); para Tales está ligada ao princípio (a)rxh/);
em Heráclito, relaciona-se ao fogo (pu=r), e em Anaxágoras a psükhé está ligada ao ar (a0h/r). Se nestes, a alma
é  incorpórea,  em  Demócrito,  contemporâneo  de  Sócrates,  encontramos  uma  alma  material,  composta  de
partículas mínimas e indivisíveis: os átomos. Estas são linhas brevíssimas acerca das concepções de  psükhé
anteriores, e até mesmo contemporâneas, a Sócrates, porque um estudo detalhado destas concepções foge do
escopo de nosso estudo,  mas  para um estudo especifíco da  psükhé  nos filósofos pré-socráticos  é  possível
consultar vasta bibliografia. Em nossa lista de referências bibliográficas apresentamos ao menos três destas
fontes: SARRI, 1997, REALE, 2002 e SPINELLI, 2003.

190A novidade socrática da  alma  como bem superior aos bens materiais  e físicos reaparece em vários outros
diálogos: Críton 48a; Cármides 156d-157c; Alcibíades 129b-132c; Protágoras 313a-b; Górgias 512a, Fédon,
Timeu. 

191  Em Homero, como sustenta Jaeger, a areté designa “a força e a destreza dos guerreiros ou lutadores e, acima
de  tudo,  a  heroicidade,  considerada  não  no  nosso  sentido  de  ação  moral  e  separado  da  força,  mas  sim
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inversão radical e total em relação à concepção homérica de homem192. Para mostrar como

esta escala de valores proposta por Sócrates está distante da escala de valor vigente entre os

gregos e ilustrar o “abismo” que separa esta nova escala socrática da escala popular, Jaeger

nos remete a uma canção báquica antiga, que diz: “O bem supremo do mortal é a saúde; o

segundo,  a  formosura  do  corpo;  o  terceiro,  uma fortuna  adquirida  sem mácula;  o  quarto,

desfrutar  entre  amigos  o  esplendor  da  juventude”193.  Enfim,  o  Sócrates  da  Apologia  está,

conscientemente,  apelando  a  seus  concidadãos  para  que  deixem  de  cuidar  dos  bens  que

passaram toda  uma vida  aprendendo  a  valorizar  e  que  passem a  cuidar  do  que,  também

durante toda a vida, aprenderam que era apenas um simulacro: a alma. 

Pois  bem,  resta-nos,  então,  analisar  as  consequências  desta  novidade  para

compreendermos  como  esta  concepção  contribuiu  para  o  conflito  entre  Sócrates  e  seus

contemporâneos, um agón que teve como ápice este julgamento que analisamos pela ótica de

Platão. Vimos que, ao longo de toda a Apologia, à medida que o Sócrates platônico explica sua

missão e seu modo de vida, à medida que dá suas razões por estar em julgamento, também

convoca seus ouvintes a refletirem sobre como vivem, como agem, o que pensam, em que

crêem, de quê e como falam; convoca seus contemporâneos a refletirem se sua sabedoria, seus

costumes, seus valores, enfim, se seu modo de vida é de fato excelente, ou se apenas aparenta

ser excelente. Em suma, o exame socrático se dá no horizonte de distinção entre ser e parecer

e  é  neste  horizonte  que o  Sócrates  platônico  resignifica  a  concepção  de  homem  e  de

excelência: um homem que se identifica com a psükhé e uma areté que advém do cuidar desta

psükhé. Ora, estas novidades alteram radicalmente a relação do homem com os bens do corpo

e com os bens materiais, pois os subordina ao cuidado da alma. E esta inversão de valores

altera  toda  a  compreensão  do  éthos,  pois,  o  que  até  então  era considerado  sabedoria,

excelência e bens, na concepção socrática, não passa de aparência. 

Nesta perspectiva, concordamos com Cornford, quando este sustenta que, ao introduzir

uma nova concepção de alma, Sócrates transcende uma “moralidade de submissão social”, de

obediência  aos  costumes  e  tradições,  e  a  substitui  por  uma  “moralidade  de  aspiração  à

perfeição espiritual”, isto é,  uma moralidade que tem por meio o cuidar da alma e por fim

intimamente unida a ela. (...) Só uma vez, nos livros finais, entende Homero por areté as qualidades morais ou
espirituais.” JAEGER, 2003, p.24.

192É fato que já no orfismo ocorre uma inversão radical, como apontamos na nota 197. No entanto, como bem
coloca Reale, “não foi obra do Orfismo a identificação da alma com a personalidade do homem que conhece e
quer”, “a alma-gênio do orfismo é totalmente distinta da consciência”.REALE, 2002, p.113. Analisaremos em
detalhes mais adiante (36c) que é o Sócrates platônico que estabelece esta nova relação entre psükhé e heautoû,
isto é, o si mesmo, o próprio homem.

193  Scol. Anon. 7; Ant. Lyr. Gr., Diehl, e BOWRA, Greek Lyric Poetry, p.394, apud JAEGER, 2003, p.529.
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tornar melhor esta própria alma194. Com efeito, o Sócrates da  Apologia critica tanto aqueles

que aceitam os valores do éthos sem questioná-los, transmitindo a tradição sem reflexão, como

nos mostra seu exame dos políticos, poetas e artífices; quanto aqueles que, ao modo de alguns

sofistas, desenvolvem juízos e argumentações para alcançar os mesmos fins tradicionalmente

valorizados, isto é, a riqueza, os cargos públicos, a reputação e a honra, sem se preocuparem

com a verdade, com a sabedoria e com a alma. No entanto, perguntamos: transcender a moral

não seria equivalente a corrompê-la? De uma certa forma sim e o próprio Sócrates parece ter

consciência desta ambivalência, como fica claro em seu discurso. 

Sócrates  afirma que  não  faz  outra  coisa  (30a:  ou0de_n  ga_r  a1llo pra/ttwn)  senão

cercar seus contemporâneos para os persuadir (30a) “a nem do corpo, nem das posses primeiro

cuidar,  não assim tão veementemente quanto da alma, a fim de que <esta> seja o melhor

possível  (30b)”,  dizendo-lhes  que:  “A excelência  não  vem das  posses,  mas da  excelência

<vêm> as posses e todos os outros bens aos homens, tanto ao particular quanto ao <homem>

público (30b:  Ou0k xrhma/twn a0reth_  gi/gnetai, a0ll 0e0c a0reth~v xrh/mata kai_  ta_  a1lla

a0gaqa_ toi~v a0nqrw/poiv a#panta kai_ i0di/a| kai_ dhmosi/a|).” Ou seja, Sócrates “não faz outra

coisa” que subverter os valores da sua comunidade. Ora, se a seus olhos, ou melhor, aos olhos

de Platão, este serviço que Sócrates presta ao deus (30a:  tw~| qew~| u9phresi/an) parece ser o

maior bem (30a: mei~zon a0gaqo_n) que já aconteceu à cidade (30a: gene/sqai e0n th~| po/lei); para

seus contemporâneos, em contrapartida, certamente isto parece corrupção. Por isso, ele diz:

“Se, então, dizendo estas coisas corrompo os jovens, estas coisas poderiam ser tidas como

prejudiciais  (30b:  ei0  me_n  ou]n  tau~ta  le/gwn  diafqei/rw  tou_v  ne/ouv,  tau~t  0a1n  ei1h

blabera/)”.  Anunciando estes novos valores,  Sócrates  parece corromper,  mas, para Platão,

Sócrates não só Sócrates não corrompe, como se torna o maior bem que já aconteceu à cidade.

Por  isso,  porque  tem esta  convicção,  seu  Sócrates  diz:  “Não  faria  outras  coisas  nem se

estivesse a ponto de morrer muitas vezes (30b:  ou0k a2n poih/sontov a1lla, ou0d 0ei0  me/llw

polla/kiv teqna/nai)”. Ora, entra novamente em cena a hübris deste Sócrates, seu excesso de

confiança,  ainda que transmitido por Platão sob a forma de um zelo piedoso. Certamente,

falando deste modo, aos olhos de seus contemporâneos, não só Sócrates corrompe, como tem

consciência  de  que  corrompe  e  ainda  desafia  as  autoridades  afirmando  que  continuará  a

corromper. 

E não termina aí sua hübris. Se afirma que não recuaria é porque não temia e se não

temia era porque considerava que ninguém poderia lhe prejudicar (30d:  0Eme_ me_n ga_r ou0de_n

194 CORNFORD, 2005, p.44.
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a2n bla/yeien), nem mesmo Meleto ou Ânito (30c), dado que, segundo ele, supõe que “não é

conforme à lei divina (30d: ou0 ga_r qemito_n ei]nai), um homem melhor ser prejudicado pelo

pior  (30d:  a0mei/noni  a0ndri_  u9po_  xei/ronov bla/ptesqai)”.  Já  analisamos  longamente  que

Sócrates tem uma concepção particular acerca do que é thémis e acreditamos que a presente

passagem  também  seja  um  eco  desta  concepção.  No  entanto,  o  que  nos  parece  mais

interessante  a  observar  nesta  sentença  é  como esta  concepção  piedosa  reforça  a  suposta

superioridade de Sócrates em relação aos demais. Pois fica claro que Sócrates se considerava

melhor: melhor do que aqueles que julgavam saber, mas não sabiam; melhor do que aqueles

que cuidavam das coisas de menor valor, julgando que assim cuidavam de coisas de grande

valor; e, agora, melhor do que aqueles que o acusavam e do que aqueles que o julgavam. Esta

superioridade,  novamente  fundamentada  em  uma  justiça  divina,  era  o  que  lhe  dava  a

convicção de que nenhum mal poderia sobrevir a ele.  Esta superioridade testemunhada pelo

deus e resguardada pela  thémis torna o Sócrates platônico nada menos que  um dom divino,

uma oferta do deus à cidade, como analisaremos a seguir.

4.2.6    Sócrates: dósin, miopós e polüprágmon

Ao  se  defender,  o  Sócrates  de  Platão  não  assume  somente  sua  própria  causa,  ou

melhor, assume também como causa sua, o bem da cidade. Ele supõe ser uma “dádiva do deus

(30e:  tou~ qeou~ do/sin)” e afirma que, caso o matassem (30e:   )Ea_n ga_r a0poktei/nhte), não

achariam facilmente outro tal como ele (30e: ou) r(a|di/wv a1llon toiou~ton eu(rh/sete). Logo

adiante repete: “Outro tal como eu não virá a vós facilmente, oh varões (31a: Toiou~tov ou]n

a1llov ou0  r9a|di/wv u(mi~n  genh/setai, w}  a1ndrev)”.  Mas,  porque seria  tão difícil  encontrar

outro tal como ele? Quem é este, que não se acha facilmente outro tal qual? Qual a diferença

entre este homem e os demais? Qual sua distinção, sua novidade, sua ocupação, de modo que

se distinga dos demais com tanta radicalidade? Novamente emerge a pergunta pelo  prâgma

socrático, contudo, agora, não mais para explicar apenas a natureza deste prâgma (20c), nem

também apenas suas  consequências (28b), mas principalmente sua relação intrínseca com a

pólis (31a). E, para tanto, o Sócrates de Platão recorrerá, pela quinta vez, a uma analogia entre

homens e cavalos.

Nesta analogia, Atenas seria “como um cavalo grande e de raça nobre (30e:  w#sper

i3ppw|  mega/lw|  me_n  kai_  gennai/w|)',  mas  que,  se  por  um  lado  tem  grande  força  (30e:

mege/qouv),  por outro lado, exatamente devido à tal porte, é mais pesado, mais preguiçoso

(30e:  nwqeste/rw)  e,  sendo  deste  modo  sonolento,  “necessita  ser  despertado  por  algum
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miopós  (30e: deome/nw|  e0gei/resqai u(po_  mu/wpo/v tinov)”.  Há dois  aspectos  importantes  a

serem analisados nesta analogia:  a comparação de Atenas a um cavalo e a comparação de

Sócrates a este miopós, termo que traduziremos e analisaremos a seguir. Mas, primeiramente,

concentremo-nos na figura do cavalo. Se Sócrates se refere a um “cavalo grande e de raça

nobre”, obviamente, no contexto da cultura grega, ele se refere a um cavalo de guerra, “signo

distintivo da nobreza”195, nas palavras de Glotz. Nesta perspectiva, seria possível pensar que,

aqui,  Sócrates  faça  uma  crítica  direcionada  a  uma  determinada  classe  de  atenienses.  No

entanto,  é  possível  pensar  também que faça  uso  desta  imagem em referência  a  todos  os

atenienses,  sendo  estes  nobres  simplesmente  por  pertencerem à  Atenas,  hipótese  que  nos

parece  mais  pertinente.  Isto  porque,  um pouco  antes  (29d),  vimos  que  Sócrates  havia  se

dirigido aos ouvintes nos seguintes termos: “Oh melhores dos homens, atenienses sendo, da

cidade maior e mais honrada, em sabedoria e força ... (29d)”. Portanto, se Atenas é a mais

nobre  das  cidades,  também  mais  nobres  seriam  todos  seus  cidadãos  em  relação  aos

estrangeiros.

Concentremo-nos,  então,  na  imagem do  miopós,  pois  se  esta  figura  corresponde a

Sócrates,  compreendendo  a  metáfora,  compreenderemos  também  mais  profundamente  o

prâgma socrático em sua relação com a pólis. Encontramos nos dicionários três significados

para  o  substantivo  müops (mu/wy):  (1)  aguilhão:  ponta  de  ferro  aguçada  utilizada  para

estimular ou ferir, causando sofrimento pungente, (2) espora: instrumento de metal que se põe

nos sapatos para se estimular, pelo sofrimento pungente, um animal a prosseguir, e (3) mosca:

pequeno  inseto  de  barulho  irritante  e  de  picada  dolorosa.  Apesar  de  ser  este  terceiro

significado a escolha unânime dos tradutores das edições que cotejamos196, e também a nossa,

compreendemos que o fato de a metáfora se referir a um cavalo, abre tanto a possibilidade de

assumir o termo como aguilhão ou espora, instrumentos para estimular o cavalo -opção de

tradução que só encontramos em Adorno197- quanto de inseto, a zunir, rodear e picar o animal.

E também ambos os significados levariam à mesma conclusão: Sócrates seria este aguilhão,

195 GLOTZ, 1979, p.54.
196 Este termo não apresenta variações nas traduções que cotejamos, mas ainda assim nos parece interessante que

apresentemos estas traduções. “Isto porque, se me matardes, não encontrareis com facilidade outro como eu
que – para falar gracejando- se agarre à cidade como um moscardo...” (Apol.30e; tradução de Trindade). “Si,
en effet, vous me condamnez à mort par votre vote, vous ne trouverez pas facilement un autre homme comme
moi, un homme somme toute _ et je le dis au risque de paraître ridicule_ attaché à la cité par le dieu, comme
le serait un taon...” (Apol.30e; tradução de Brisson). “For if you kill me you will not easily find another like
me, who, if I may use such a ludicrous figure of speech, am a sort of gadfly given to the State by the God…”
(Apol.30e; tradução de Fowler). “Infatti se mi condannate, non troverete facilmente un altro che _sia pu detto
in modo ridicolo _ venga assegnato dal dio alla città come a un cavallo grande e nobile, ma pigro a causa
della sua grandezza e bisognoso di essere svegliato da un qualche tafano” (Apol.30e; tradução de Pievatolo).

197 ADORNO, 1986, p.84.
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esta espora ou este inseto a causar um sofrimento pungente em seus contemporâneos para

levantá-los. Temos assim a imagem de um Sócrates que se confunde com a de um aguilhão,

uma espora ou um inseto; e, qualquer que, dentre estas possibilidades, tenha sido a intenção de

Platão, uma coisa é certa, a “ponta afiada”, a “espora” ou o “ferrão” de Sócrates é o élenkhos. 

Contudo, concentremo-nos um pouco na imagem da mosca, como propõem a maioria

dos  tradutores  e  comentadores  que  cotejamos.  Principiemos pela  análise  de  Medrano  que

percebe e esclarece bem a duplicidade de sentidos que esta imagem oferece:

Quando morde um animal não parece fazê-lo em favor do animal, mas
para obter sangue em seu próprio benefício. Sócrates,  portanto, tem
algo de parasita (e como tal será avaliado pela polis). Mas, enquanto
tal, é capaz de despertar o cavalo adormecido (assim o terá em conta
Platão).198

Com efeito, a imagem da mosca remete-nos a uma polaridade: é positiva para Platão,

mas negativa para os  ouvintes.  E,  mais  uma vez,  também esta  nova imagem de  Sócrates

precisa ser compreendida no horizonte de distinção entre ser e parecer: Sócrates, esta mosca,

parece apenas irritante, mas Sócrates é necessário, útil à cidade.  Platão tinha consciência de

que a missão de Sócrates era de despertar a cidade, e isto era um bem, mas sabia também que

seus contemporâneos não pensavam assim e que, por causa desta ignorância, iriam condená-

lo. Isto fica evidente quando seu Sócrates afirma: 

Vós,  porém,  irritados  talvez,  assim  como  os  que  são  despertados
quando  dormem,  repelindo-me,  persuadidos  por  Ânito,  facilmente
poderíeis me condenar a morte. Depois,  poderíeis passar o resto da
vida  dormindo,  se  o  deus,  afligindo-se  por  vós,  não  vos  enviasse
algum outro.  (31a:  (Umei~v  d 0i1swv  ta/x 0a2n  a0xqo/menoi,  w3sper  oi9
nusta/zontev e0geiro/menoi, krou/santev a1n me peiqo/menoi  0Anu/tw|
r9a|diwv  a2n  a0poktei/naite:  ei]ta  to_n  loipo_n  bi/on  kaqeu/dontev
diateloi~te  a!n,  ei0  mh/  tina  a1llon  o9  qeo_v  u9mi~n  e0pipe/myeien
khdo/menov u9mw~n). 

Em suma,  a  imagem do  miopós  representa o  mal-estar  que  o  filósofo  provoca  na

cidade.  Sócrates  perturba.  Perturba  quem se  sabia  forte,  de  raça  nobre,  de  grande  porte;

perturba quem dormia e não queria ser despertado. Nesta perspectiva, a imagem do  miopós

alerta também para um duplo risco: (i) o risco que corre o filósofo ao tentar despertar a cidade:

morrer,  e  (ii)  o  risco  que  corre  a  cidade  ao  desprezar  o  filósofo  que  tenta  despertá-la:

permanecer  adormecida.  Ora,  temos  aqui  a  mesma  conclusão  da  alegoria  da  caverna  da

República: nesta, quando o filósofo volta à caverna para esclarecer seus companheiros, ele os

irrita a tal ponto que “se fosse possível pôr as mãos <nele> e o matar, matariam (VII,517a: ei1

198  MEDRANO, 1998, p.116.
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pwv e0n tai~v xersi_ du/nainto labei~n kai_ a0poktei/nein, a0pokteinu/nai a1n)”. O fato é que, já

na  Apologia, Sócrates  é  o  filósofo “desperto” que tenta libertar homens “adormecidos”;  o

filósofo  que  enxerga  os  verdadeiros  bens,  além  dos  bens  aparentes;  o  filósofo  que  é

incompreendido pela cidade e que, por isso, corre o risco de morrer.

Enfim, parece-nos que, na Apologia, por meio desta alegoria do miopós, Platão revela

sua consciência acerca da ambivalência da presença e da ocupação de Sócrates em Atenas

pois, ao mesmo tempo que afirma que Sócrates é uma dádiva divina (30e: qeou~ do/sin), reitera

também  que  ele  cumpre  sua  missão  persuadindo  (30e:  pei/qwn)  e  repreendendo  (30e:

o0neidi/zwn), a cada um (30e:  e3na e2kaston), sem cessar (30e:  ou0de_n pau/omai), o dia todo

(30e: th_n h(me/ran o3lhn) e em todas as partes fazendo cerco (31a: pantaxou~ proskaqi/zwn).

Ora, de fato, este relato sugere uma presença perturbadora da ordem na e da cidade. Mas, se

Platão  tinha  consciência  de que Sócrates  era  uma presença perturbadora  e  irritante,  como

então poderia também considerá-lo um bem à cidade? E ainda, como explicar que uma mosca

irritante  era  uma  dádiva  do  deus  à  cidade?  Deixemos,  novamente,  que  seu  Sócrates  se

explique:

Que eu sou assim, como <alguém> dado à cidade pelo deus, poderíeis
compreender em razão disto: não parece humano que, por um lado, eu
descuide  de  todas  as  minhas  próprias  coisas  e  mantenha-me
descuidando dos assuntos de casa já há tantos anos; por outro lado, eu
me ocupe com o que é vosso, aproximando-me sempre de cada um,
em particular, como um pai ou irmão mais velho, persuadindo-os a
cuidar da excelência. (31a,b: ὅτι δ’ ἐγὼ τυγχάνω ὢν τοιοῦτος οἷος ὑπὸ
τοῦ  θεοῦ  τῇ  πόλει  δεδόσθαι,  ἐνθένδε  ἄν,  κατανοήσαιτε·  οὐ  γὰρ
ἀνθρωπίνῳ ἔοικε  τὸ  ἐµὲ τῶν µὲν  ἐµαυτοῦ πάντων  ἠµεληκέναι  καὶ
ἀνέχεσθαι  τῶν  οἰκείων  ἀµελουµένων  τοσαῦτα  ἤδη  ἔτη,  τὸ  δὲ
ὑµέτερον  πράττειν  ἀεί,  ἰδίᾳ  ἑκάστῳ  προσιόντα  ὥσπερ  πατέρα  ἢ
ἀδελφὸν πρεσβύτερον, πείθοντα ἐπιµελεῖσθαι ἀρετῆς).

Se antes analisamos o que seria uma profissão de phília à sophía, o que vemos agora é

nada menos que uma profissão de  philía  à  pólis.  E, também esta implica em piedade, pois

Sócrates faz esta profissão justamente para justificar que sua missão é divinamente inspirada.

Por  eusébeia,  Sócrates negligenciara sua própria vida e se oferecera integralmente à  pólis.

Para não deixar dúvidas, apresentava ainda uma testemunha suficiente de que falava a verdade

(31b:  e0gw_  pare/xomai  to_n  ma/rtura w9v  a0lhqh~  le/gw):  a  pobreza  (31b:  th_n  peni/an).

Ressurge  a  pobreza  de  Sócrates  como  sinal  exterior,  visível  a  todos,  signo  polivalente:

distingue Sócrates dos sofistas (19e,20a); representa a entrega de Sócrates à sua missão (23c);

seu  desapego  aos  bens  aparentes  e,  agora,  sua  dedicação  à  pólis  em detrimento  de  seus

negócios particulares (31b,c).  No entanto, e isto precisamos ressaltar,  esta sua dedicação à
121



pólis se apresenta como uma participação política atípica. Ele próprio reconhece que “poderia

parecer atópico (31c:  a@n ou]n do/ceien a1topon ei]nai)”, fora de lugar, que ele se intrometa

(31c:  polupragmonw~)  e  aconselhe  estas  coisas  em  particular  (31c:  i0di/a|  me_n  tau~ta

sumbouleu/w), mas que não se atreva a subir à Assembléia, para aconselhar a maioria, diante

da  cidade  (31c:  dhmosi/a|  de_  ou0  tolmw~  a0nabai/nwn  ei0v  to_  plh~qov  to_  u9me/teron

sumbouleu/ein  th~|  polei).  Enfim,  a  participação  política  de  Sócrates  era  átopon  porque

polüprágmon.

Explicaremos esta nossa sentença; porém, antes disso, analisemos em que consiste a

polüpragmosúne.  O verbo  polüpragmonéo assume tanto um significado de ocupar-se com

muitas coisas, portanto mais literal (polús + prágmon), quanto um significado menos literal e

com certo tom pejorativo de intrometer-se, meter-se em negócios alheios, principalmente em

questões políticas. Trindade o traduz por meter-se onde não é chamado199; Brisson o traduz

com a expressão misturar-se nos assuntos de todo o mundo200; Fowler. por ocupar-se com os

assuntos de outros201; e Pievatolo o traduz por empenhar-se a aconselhar no âmbito privado202.

Como vemos, todos os tradutores, com exceção de Pievatolo, optam pelo sentido pejorativo do

verbo, o que nos parece realmente ser o caso. Se optamos por traduzí-lo simplesmente por

intrometer-se é por considerarmos que este verbo na lígua portuguesa já carrega esta valoração

depreciativa.  A  polüpragmosúne  tinha,  de  fato,  uma  forte  carga  negativa  para  o  cidadão

ateninense. Por meio da exposição da obra de Plutarco, Perì polüpragmosúnes, que analisa as

desgraças acarretadas por este comportamento, Medrano demonstra como o comportamento

de Sócrates deve ter sido interpretado como nocivo à vida na  pólis203, e mostra como este

intrometer-se  nos  assuntos  dos  outros,  esta  ingerência nas  questões  alheias  é  criticada até

mesmo em outras obras de Platão204. 

Nesta perspectiva torna-se fácil compreender a nossa sentença anterior: a participação

199 “Mas talvez vos pareça absurdo que eu tenha andado entre vós a aconselhar cada um e a meter-me onde não
sou chamado e não me tenha atrevido a vir à Assembléia aconselhar a maioria, diante da cidade (Apol.31c).”

200 “Une chose toutefois pourra sembler étrange: alors que, bien sûr, je prodigue à tout vent mes conseils en privé
et que je me mêle des affairs de tout le monde, je n'ai pas l'audace de m'occuper des affaires publiques et de
monter à la tribune de 'Assemblée du peuple, dont vous êtes les membres, pour donner des conseils à la cité
(Apol.31c).”

201 “Someone may wonder why I go about in private, giving advice and busying myself with the concerns of
others, but do not venture to come forward in public and advise the State (Apol.31c).”

202 “Vi potrà forse sembrare strano che io me ne vada in giro e mi dia da fare (polypragmoneo) a consigliarvi in
privato, ma non abbia il coraggio di alzarmi a parlare pubblicamente ao popolo in assemblea per dar consiglio
alla città (Apol.31c).”

203  MEDRANO, 1998, p.117-119.
204 Na República (433a), na qual se considera que a justiça consiste em cada um fazer o que lhe corresponde e

não ser um polüprágmon; e no Górgias (526c), na qual se considera que uma vida piedosa é a do filósofo que
se preocupa com suas coisas e não é um polüprágmon.
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política de Sócrates era  átopon  porque  polüprágmon. Sócrates não tinha uma vida política

típica de sua época; pelo contrário, sua participação política era atípica porque, ao invés de

tratar os assuntos na assembléia, ele se intrometia nos assuntos dos particulares. Mas, resta

uma  questão:  por  que  Sócrates  usaria  um  argumento  desta  natureza  em  seu  próprio

julgamento?  Segundo  Platão  porque  era  a  verdade.  Ora,  e  não  é  este  seu  argumento,

irritantemente  recorrente  em  toda  parte  de  sua  defesa  que  gera  ruídos  nos  ouvintes

(thorubeîn)?  Pois  bem,  e  o  que  ele  disse  pouco  após  declarar  sua  atopía  política?

Simplesmente apresentou uma testemunha de que falava a verdade, sua pobreza (31c). Pois

bem,  consideremos  que,  mesmo  sendo  fora  de  lugar,  mesmo  sendo  um  argumento  que

depunha  contra  ele  próprio,  Sócrates  precisava  dizer  a  verdade;  ainda  assim,  resta  uma

questão: por que Sócrates, conscientemente, teria escolhido este tipo de participação política

na Atenas do século V? Por que não assumira uma participação política típica e esperada de

um ateniense de sua época? Esta resposta Platão só nos dará em seguida e, ainda que esta seja

tão “absurda” ou “fora de lugar” quanto seu comportamento,  será seu o argumento,  e não

nosso.

4.2.7    Daimónion socrático: voz que impede

Segundo  Sócrates,  a  causa  disto  (31c:  Tou/tou  de_  ai1tion  e0stin),  ou  seja,  de  sua

abstenção de subir à Assembléia e aconselhar publicamente, seria algo divino (31c: qei~o/n ti),

ou um daimónion (31c: daimo/nion)205, isto é, uma divindade que vem a ele (31c: gi/gnetai)206

desde criança (31d: e0k paido_v). O daimónion do Sócrates da Apologia é uma voz207 que vem

(31d: fwnh/ tiv gignome/nh) e sempre o demove do que esteja a ponto de fazer, mas jamais o

impele a fazer algo (31d: a0ei_ a0potre/pei me tou/tou o4 a2n me/llw pra/ttein, protre/pei de_

ou1pote). “Isto é o que se me opõe a fazer política (31d: Tou~t 0e1stin o3 moi e0nantiou~ntai ta_

205 Dorion nos alerta que Platão jamais se refere a esta divindade que acompanha Sócrates como um daimôn, isto
é, com um substantivo que implica um demônio, mas sempre como daimónion, um adjetivo que implica uma
divindade.  Segundo o estudioso, somente no século II  d.C.,  “à época do médio platonismo, que Plutarco,
Máximo de Tiro  e  Apuleio  assimilaram o sinal  divino de Sócrates  a  um 'demônio',  que  é  uma forma de
divindade intermediária entre os homens e os deuses.” DORION , 2006, p.58.

206 Duhot  faz  uma  observação  interessante  acerca  do  verbo  gígnomai  em  relação  ao  daimónion  socrático.
Segundo  ele:  “A formulação  platônica  é  sempre  a  mesma:  produz-se  (gi/gnetai)  para  Sócrates  algo  de
demônico  (daimo/nion).  A coisa  não  tem nome,  só  adjetivo,  que  indica  de  que  ordem é  e  que  pode  ser
substantivado, e diz-se somente que acontece, que se manifesta como ou por uma voz, que constitui um sinal.”
DUHOT, 2004, p.96.

207 No texto  Sobre os pitagóricos,  Aristóteles assimila a voz do  daimónion  ao som que sai do bronze batido,
como se nele estivesse presa a voz do demônio. Concebido de tal forma, segundo Huisman, o  daimónion
sugere mais o fazer-se ouvir do que o fazer-se ver. “Ele de bom grado, não possui representação visual, como
os heróis ou os deuses, pois não é objeto de culto, sob qualquer forma que seja. Ele pode se tornar visível nos
sonhos, nos quais se parece com o ser vivo do qual emana; vivo ou morto como único indício, quando é de
um vivo ele pisca o olho e faz sombra. É isso o que Plutarco relata.” HUISMAN, 2006, p.84.
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politika_ pra/ttein)”, conclui. Assim, o daimónion vem, demove, opõe-se, impede.

Mas, o que podemos depreender da introdução do daimónion nesta parte do discurso

de defesa de Sócrates? Primeiramente, chama-nos a atenção o fato de que, em um processo de

impiedade, Platão justifique tanto o que Sócrates faz, quanto o que não ele faz, por meio de

argumentos  piedosos.  Primeiro,  como  vimos  anteriormente,  explica  a  arkhé  do  prâgma

socrático, isto é, a origem e o porquê de Sócrates fazer o que faz, com o argumento do oráculo

de Delfos (20e, 21a); agora, explica a  arkhé  do  impedimento político do  prâgma  socrático,

isto é, a origem e o porquê de Sócrates não fazer no âmbito da política o que já faz no âmbito

particular, com o argumento do daimónion (31d,e). De fato um homem piedoso este Sócrates

da  Apologia. No  que  age  e  no  que  não  age,  em  ambos  os  casos,  reconhece  e  obedece

divindades.  Mas,  neste  caso  do  daimónion,  Sócrates  precisava  obedecer  cegamente?  O

impedimento foi assim tão claro e imperativo que ele não precisava, ou não queria, fazer uso

da razão para examinar tal ordem? Por que não tentou refutá-lo, assim como procedeu com o

oráculo? Bem, precisamos aguardar ainda um pouco para analisarmos qual é a relação que

Sócrates estabelece entre a própria razão e o seu daimónion, pois esta só ficará mais clara no

terceiro  discurso  quando,  novamente  -embora  em  perspectiva  bastante  distinta  desta  que

vemos agora- fará uso do argumento do daimónion para justificar suas ações.  Neste momento,

importa-nos  compreender  a  interpretação  que  o  Sócrates  platônico  conferiu  a  este

impedimento do daimónion. Analisemos, então, o entendimento a que Sócrates chegou: 

parece-me muito certo que ele se oponha. Pois bem sabeis, oh varões
atenienses, que se eu me pusesse a realizar as coisas relativas à cidade,
há muito teria perecido e nem teria beneficiado a vós, nem a mim
mesmo. (...) Pois não há qualquer homem que se mantenha à salvo,
opondo-se legitimamente, nem a vós, nem a nenhuma outra maioria, e
impedindo  as  muitas  injustiças  e  ilegalidades  que  acontecem  na
cidade.  (31d-32a:  pagka/lwv ge/  moi dokei~  e0nantiou~sqai: eu}  ga_r
i1ste, w} a!ndrev  0Aqhnai~oi,  ei0  e0gw_ pa/lai e0pexei/rhsa pra/ttein
ta_  politika_ pra/gmata, pa/lai a2n a0polw/lh kai_  ou1t 0a@n u(ma~v
w0felh/kh  oude_n  ou1t  0a@n  e0mauto/n.  (...)  ou0  ga_r  e1stin  o3stiv
a0nqrw/pwn  swqh/setai  ou1te  u9mi~n  ou1te  a1llw|  plh/qei,  ou0deni_
gnhsi/wv  e0nantiou/menov  kai_  diakwlu/wn  polla_  a1dika  kai_
para/noma e0n th~| po/lei gi/gnesqai).

Ora, o argumento do  daimónion  para abstenção da vida pública parece-nos um tanto

oportunista, pois fica evidente que Platão se aproveita deste argumento para fazer uma crítica

ao governo da pólis. Concordamos com Brickhouse e Smith, que esta crítica ao “governo da

maioria” deixa transparecer  uma postura anti-democrática por parte do Sócrates  platônico,

assim como aparece também em outras obras208. No entanto, é preciso fazer duas ressalvas: (i)

208 Para Brickhouse & Smith, esta passagem da Apologia (31e-32a), analisada juntamente com outras passagens
124



esta  é  uma  questão  controversa,  extremamente  examinada  pelos  estudiosos,  mas  ainda

inconclusa209,  e  (ii)   na  Apologia  encontramos indícios  de uma crítica  tanto à  democracia

(32a,c), quanto ao Governo dos Trinta (32d), como veremos mais adiante quando trataremos

mais desta questão. Agora, o que nos parece mais interessante é compreender como, por meio

desta crítica, o Sócrates platônico justifica também a sua peculiar participação política que,

como vimos no tópico anterior, é polüprágmon. 

Segundo ele, “é forçoso que aquele que verdadeiramente luta em favor do que é justo

(32a:  a0ll 0a0nagkai~on e0sti to_n tw~| o1nti maxou/menon u9pe_r tou~ dikai/ou)”,  lute  “como

cidadão particular e não como homem público  (32a:  i0diwteu/ein, a0lla_ mh_ dhmosieu/ein)”.

Esta  passagem  -que  apresenta  uma  forte  construção  veritativa  propriamente  dita-  deixa

evidente,  como bem coloca  Medrano,  que  a  participação  política  de  Sócrates  é  a  de  um

idiótes210, de  um  particular.  Mas  também,  como  já  analisamos,  de  um  polüprágmon,

consequentemente,  de  um particular  que  se  intromete  nos  assuntos  de outros  particulares.

Assim,  o  daimónion  o  impede  de  fazer  as  coisas  relativas  à  pólis (31c:  ta_  politika_

pra/ttein;  31d:  pra/ttein  ta_  politika_  pra/gmata),  como  subir  à  Assembléia  para

conselhar publicamente (31c), mas não o impede de, ainda assim, ter uma participação política

na cidade. Nesta perspectiva, a justificativa do impedimento do  daimónion apenas reforça a

atopía política de Sócrates em Atenas. O deus lhe conferira uma missão que ele compreendeu

ser a missão de examinar a cada um em particular e o daimónion o impediu de participar da

vida pública. Assim, as divindades de Sócrates fizeram dele idiótes e polüprágmon e era assim

que ele deveria servir à cidade. 

Enfim, com estes relatos, do oráculo e do daimónion, Platão justifica o caráter divino e

(Críton,48c,49c-d; Górgias,471e-472d) revelariam que “Sócrates considera “a maioria” como comprometida
com um número de pontos de vista imorais e injustos. Estas passagens mostram que Sócrates pensava haver
uma oposição entre “os muitos”, por um lado, e, por outro lado, “os poucos” que aceitam a verdade e se
posicionam pela justiça e pela lei. (...) Então, a democracia _o governo “dos muitos”_ é, certamente, perigoso
para  “os  poucos”  homens  bons  cujos  pontos  de  vista  estão  em  oposição  às  “imoralidades”que  “os
muitos”aceitam. Este é não é um problema temporário: Sócrates obviamente pensa ser improvável que “os
muitos” sejam levados a aceitar a visão moral correta.” BRICKHOUSE & SMITH, 1994, p.158.

209 Alguns estudiosos, como Mosse, Stone, Guthrie e Vlastos levantam uma série de indícios a partir de algumas
passagens nos textos platônicos (Críton,  47a-48c, 49c-d;  Laques, 184c-e;  Protágoras,  319a-328d;  Mênon,
92d-94e, e Górgias, 471e-472d, 515c-517a.) para sustentar a tese de que Sócrates era contrário à democracia.
Cf.: MOSSE, 1990, p.94; STONE, 2005, p.149-162; GUTHRIE, 1971, p.61-64, e VLASTOS, 1983, p.495-
516. Em contrapartida, outros estudiosos, como Munn, Dorion, Duhot, Kraut e Brichouse & Smith levantam
uma outra série de indícios também nos textos platônicos (Apologia 32a-e; Górgias 489e-491e, 526a-b, 515c-
517a; Mênon 92d-e; Críton 51b-c) para sustentar a tese de que Sócrates que está pronto a obedecer, defender,
proteger  e,  até  mesmo reverenciar,  as leis  de Atenas,  independente de qual  seja  o regime que assuma o
governo. Cf.: MUNN, 2000, p.287; DORION, 2006, p.12; DUHOT, 2004, p.56; KRAUT, 1984, p.18. Como
se vê, esta é uma questão complexa e ainda em aberto, no entanto, nesta passagem parece-nos claro que o
Sócrates  platônico  faz  uma  crítica  ao governo  dos  muitos,  às  decisões  ilegais  da  maioria,  apresentando
portanto a postura, ao menos em certa medida, de ser contrário à democracia.

210 MEDRANO, p.127-135.
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imperativo do prâgma socrático, mas traça também o retrato de um philópolis211 às avessas.

Pois, para Platão, ao cumprir sua missão Sócrates estava, de fato, servindo à cidade. Ainda que

como  idiótes  e  polüprágmon  era assim que ele  se mostrava um  philópolis,  era assim que

Sócrates amava e se dedicava à cidade. No entanto, ele sabia que, para seus concidadãos, isto

era  átopon,  fora  de lugar,  absurdo;  então,  se  ele  era  um  philópolis,  era  um  philópolis  às

avessas,  pois  agia  contrariamente  ao  comportamento  político  esperado  de  um  cidadão

ateniense no século V. Mesmo quando Sócrates participa das decisões do Conselho e mesmo

quando participa de batalhas, seu comportamento político se mostra atípico, atópico, como

veremos a seguir.

4.2.8     Atos e discursos de um philópolis às avessas

Apesar de aludir ao risco de morte que correm aqueles que se metem em política,

Sócrates promete, logo em seguida, dar grandes provas (32a:  Mega/la tekmh/ria), não com

discursos (32a: ou0 lo/gouv), mas com atos (32a: e1rga), de que não cederia a ninguém contra

o que é justo (32a:  o3ti ou0d 0a2n e9ni_ u9peika/qoimi para_ to_ di/kaion) por temer a morte (32a:

dei/sav qa/naton). “Eu  não cederia mesmo que por isso perecesse (32a: mh_ u9pei/kw de_ a3ma

ka2n a0poloi/mhn)”, afirma, enfaticamente. Mais uma vez, portanto, emerge o princípio da não-

ponderação  da  justiça,  mesmo  em  casos  de  morte.  Contudo,  não  nos  deteremos  neste

princípio, ao menos por enquanto, pois ele reaparecerá logo adiante. Agora, parece-nos mais

importante analisar esta distinção, proposta pelo próprio Sócrates, entre atos e discursos.

Sócrates já havia utilizado no início de sua defesa esta estratégia de propor atos e não

discursos como prova de que diz a verdade, em uma oposição discursos  e atos  que também

nos parece ter como horizonte a distinção entre  ser  e  parecer. Como se ele declarasse,  na

esteira de Demócrito, que “a palavra é a sombra do ato (DK 68 B)”. Como se não quisesse ele

mesmo cair na armadilha de dizer fazer e parecer saber o que não sabe e o que não faz de fato.

Como se quisesse refutar  com atos  (17b:  e0xelengxqh/sontai e1rgw|)  a  acusação que pesa

sobre ele de fazer  forte,  os argumentos fracos.  Como se quisesse,  assim, se contrapor aos

discursos  de  seus  antagonistas  que  são  persuasivos  porque  usam  palavras  elegantes  e

sentenças embelezadas, mas que não proferem verdade nenhuma (17b). Enfim, como se os

atos  reforçassem  suas  palavras  revelando  a  verdade  que  invoca  durante  toda  sua  defesa.

211 Ressaltamos que, na Apologia, o termo philópolis, não é utilizado por Platão para Sócrates, mas para Meleto.
No entanto, Sócrates chama Meleto de "bom e amigo da cidade" com um tom que nos soa um tanto irônico.
Ao passo que Sócrates sim é apresentado como um bem à cidade, portanto, neste jogo que se apresenta entre
ser e parecer, sustentamos que Sócrates é o verdadeiro philópolis para Platão. Cf. Nossa análise na p.67.
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Contudo, se no início de sua apología ele se declara “inábil e estrangeiro em relação ao modo

de falar <do tribunal> (17d: a0texnw~v ou]n ce/nwv e1xw th~v e0nqa/de le/cewv)”, revelando que

não se preocupará com tal, mas apenas com que seu discurso seja verdadeiro e justo; agora,

por outro lado, ele se propõe a dizer “coisas usuais e próprias do tribunal (32a: fortika_ me_n

kai_ dikanika/), porém verdadeiras (32a:  a0lhqh~ de/)”. Note-se que Sócrates se contradiz por

alegar, inicialmente, desconhecer a retórica forense e agora admitir que falará coisas próprias

do tribunal, mas que continua coerente em sua crítica a este tipo de retórica, pois alega que

falará,  porém  a verdade. A verdade é reforçada, portanto, como o critério que distingue as

retóricas.  Mas,  passemos então a estas  provas,  aos  atos  que apesar  de atos  só podem ser

comunicados por palavras. E, não tendo nós como verificar o corpo destes atos, contentemo-

nos com suas sombras.

As provas que Sócrates oferece de que não teme nada, nem a morte, e de que não cede

contra o que é justo, são suas participações políticas. Segundo ele, em duas ocasiões teria se

oposto  voluntariamente  a  decisões  ilegais  e  injustas  por  parte  das  autoridades  vigentes  e,

justamente por ter se oposto, teria corrido risco de vida. Primeiro oferece como exemplo  um

episódio  que  teria  ocorrido  quando  ainda  vigorava  a  democracia  em  Atenas.  Sendo  ele

membro do Conselho, teria se oposto a uma decisão ilegal deste: não recolher os corpos dos

mortos no combate naval212, e, por isto quase teria sido denunciado e preso. Nesta situação, ele

afirma: “supus que mais devia me arriscar a tudo, de acordo com a lei e com o justo (32b:

meta_ tou~ no/mou kai_ tou~ dikai/ou w!|mhn ma~llo/n me dei~n diakinduneu/ein)  do que ficar do

vosso lado, deliberando coisas injustas (32c: h2 meq 0u9mw~n gene/sqai mh_ di/kaia bouleuom/nwn)

por temer cadeia ou morte (32c:  fobhqe/nta desmo_n h2 qa/naton)”. Em seguida, dá exemplo

de  um  episódio  que  teria  ocorrido  sob  o  Governo  dos  Trinta213.  Tendo  sido  ordenado,

212 Episódio ocorrido durante a Guerra do Peloponeso, logo após a batalha das Arginusas. Naquela ocasião, após
escapar do bloqueio imposto pelos espartanos, a frota ateniense encontrou ainda em mar uma tempestade que
dificultava o recolhimento dos náufragos e, por isto, os estrategos decidiram-se por retornar a Atenas sem
recolhê-los.  Entretanto,  ao  retornarem,  foram  intimados  a  prestar  contas  diante  da  Assembléia  por  tal
negligência. Xenofonte, nas Helênicas (I, 7, 12-15), narra este episódio e também a sessão da Assembléia que
julgou os estrategos acusados. Neste último relato é patente o clima passional que reinava então na cidade em
relação  a  tal  episódio.  Tanto  Platão,  na  Apologia  (32b,c),  quanto  Xenofonte,  nas  Helênicas  (I,7,15),
testemunham que Sócrates não coadunou com a decisão dos estrategos e ambos põem na boca de Sócrates a
mesma razão para sua conduta: agir em conformidade com a lei. Importante observar que esta lei que Sócrates
protege é extremamente piedosa pois se assentava na importância, religiosa, de oferecer um funeral digno aos
mortos. 

213 Em 404, após uma tentativa de golpe oligárquico, a Assembléia votou um decreto entregando a trinta cidadãos
a  tarefa  de  elaborar  uma  nova  constituição.  Este  que  passou  à  história  como  governo  dos  Trinta  se
caracterizou como um regime, uma ditadura de extrema violência durante o breve período em que esteve no
poder,  como  relatam:  Lísias  12.17,21,95-97;  Isócrates  18.17;  Xenofonte,  Helênicas  2.3.14,17,21,39-41;
Aristóteles, A Constituição dos Atenienses, 35.4; Diodoro da Sicília 14.4,2; e, obviamente, Platão, Apologia,
32c-e, Carta VII, 324e-325a.

127



juntamente  com mais  quatro  homens,  a  trazer  Leão  de Salamina  e  o  matar,  Sócrates  -ao

contrário dos demais- recusara-se a cometer tal ato214 e, segundo ele, se aquele governo não

tivesse sido rapidamente derrubado (32b-d), ele teria sido assassinado por causa desta excusa.

Mas, ainda assim, ele afirma: “aquele governo, sendo de tal maneira forte, não me intimidou

de modo a fazer algo injusto  (32d:  e0kei/nh h9  a0rxh_ ou0k e0ce/plhcen, ou3twv i0sxura_ ou]sa,

w#ste a1dikon ti e0rg/sasqai)”. Assim, no relato dos dois episódios, emerge novamente o que

chamamos  de  princípio  da  não-ponderação  da  justiça.  Para  Sócrates,  como já  analisamos

longamente,  todos  os  atos  devem  ser  deliberados  de  acordo  com  um  único  peso  ou

importância: a justiça, sejam estes atos privados ou públicos, preservem a vida ou conduzam à

morte. Justamente por isto ele conclui: “Certamente, então, não pelo discurso, mas pelos atos,

expus que a morte não me preocupa absolutamente nada (...) mas, não fazer nada injusto nem

sacrílego, isto <sim > me preocupa, completamente  (32c,d:  e0gw_ ou0  lo/gw|, a0ll 0e1rgw| au]

e0nedeica/mhn o3ti e0moi qana/tou me_n me/lei...ou0d 0 o(tiou~n, tou~ de_ mhde_n a1dikon mhd 0a0no/sion

e0rga/zesqai, tou~tou de_ to_ pa~v me/lei)”. 

De  fato,  tais  atos,  ou  ao  menos  o  discurso  acerca  de  tais  atos,  demonstram  que

Sócrates não considerou o perigo de morte; demonstram, também, que para ele a justiça tem,

de fato, o maior peso, superior à reputação, ao poder e, até mesmo à própria vida. Se era isto

que  Platão  queria  “provar”  com  estes  relatos,  então,  seus  argumentos  são  válidos  e

consistentes.  No entanto,  a  que  outras  conclusões  podemos  chegar  a  partir  do  relato  das

experiências políticas de Sócrates? Com efeito, elas revelam alguns traços peculiares: (1) uma

neutralidade de  posicionamento  em relação  ao  tipo  de  governo:  ele  serviu  à  cidade  tanto

durante a democracia, quanto durante o Governo dos Trinta e, também, critica decisões ilegais

tomadas em ambos os regimes; (2) uma abstenção voluntária de participar da vida política a

não  ser  quando foi  convocado para  batalha  ou sorteado  para  o  cargo  no  Conselho,  e  (3)

mesmo quando ocupa cargos públicos, ou quando está na guerra,  Sócrates não age como os

demais, não se ocupa com os assuntos da pólis  como os demais. Em suma: o relato de suas

participações nas batalhas e no Conselho apenas reforçam sua atopía política. 
214 Este fato parece ter afetado profundamente a visão política de Platão, pois na Carta VII, apesar de demonstrar

um inicial entusiasmo com a tomada de poder pelos oligarcas, dentre os quais havia alguns seus parentes e
conhecidos (324c-d), logo em seguida Platão justifica sua decepção com tal regime justamente por meio da
experiência de Sócrates durante o episódio de conspiração contra Leão de Salamina. Diz ele: “E logo vi que
esses homens em pouco tempo mostraram que a antiga constituição era como de ouro. Além disso, um amigo
meu, mais velho, Sócrates, que eu certamente não me envergonharia de dizer ser então o mais justo de todos,
mandaram-nos com outros contra um dos cidadãos, conduzindo-o à força para a morte, a fim de que fosse
cúmplice dos negócios deles, querendo ou não. Mas ele não se deixou persuadir e arriscou-se a suportar tudo,
em vez de se tornar cúmplice deles em atos ímpios. Considerando então todas essas coisas e ainda outras tais
não pequenas, desgostei-me e afastei-me dos males de então (324e-325a)”. PLATÃO, Carta VII, tradução de
José Trindade Santos e Juvino Maia Jr, 2008, p.49.
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No entanto, ainda assim, ou talvez exatamente por isso, para Platão, Sócrates é o maior

bem que já aconteceu à cidade (30a). Parece-nos, assim, que há um alargamento da concepção

do  que  seria  uma  genuína  participação  política,  ou  mais  precisamente,  do  que  seria,

verdadeiramente, cuidar da  pólis. Para os atenienses, cuidar da  pólis  significa participar na

Assembléia, no Conselho, nas batalhas; também para o Sócrates da Apologia,  como provam

seus atos. No entanto, ele assume um novo significado para o que seria, na verdade, “cuidar”

da  pólis,  significado que ele só deixará claro em seu segundo discurso. Até lá,  o que nos

importa é compreender que se Sócrates é  philópolis,  o é enquanto idiótes e polüprágmon.  E

também  compreender  que,  como  dissemos  anteriormente:  se  para  Platão,  Sócrates  é  um

philópolis,  para a cidade, ele é um corruptor dos jovens.  Se Platão relata  as participações

políticas de Sócrates com o fim de “provar” que ele não temia a morte e que não ponderava

em questões  de  justiça,  como dissemos,  sua  argumentação  é  suficiente.  No entanto,  seus

relatos também provam que Sócrates não obedecia aos que estavam no poder, qualquer que

fosse o governo, e que sua participação política era  átopon.  Por isso o Sócrates platônico

precisará responder não apenas sobre sua própria participação política, como acaba de fazer,

mas também por seu ensino, como fará em seguida. Pois, que Sócrates fosse,  ele próprio,

idiótes  e  polüprágmon  já  parecia  um mal  à  pólis; mas,  que  este  idiótes  e  polüprágmon

ensinasse aos jovens da cidade tudo isto que já analisamos, aí já não parecia somente um mal,

mas  um  terrível  perigo.  Vejamos,  então,  como  o  Sócrates  platônico  responde sobre  sua

paideía.

4.2.9    Uma paideía sem mestre nem discípulos

Após a narrativa de suas experiências políticas, Sócrates reitera que tudo que fez em

nome do Estado assim o fez em particular (33a) e que jamais foi conivente com ninguém em

fazer  nada  contra  o  que  é  justo  (33a:  ou0deni_  pw/pote  sugxwrh/sav  ou0de_n  para_  to_

di/kaion), nem mesmo com nenhum destes que os seus caluniadores dizem ser seus discípulos

(33a: ou2te tou/twn ou0deni_ ou4v oi9 diaba/llontev e0me/ fasin e0mou_v maqhta_v ei]nai). E logo

em seguida afirma categoricamente: “Eu jamais me tornei mestre de ninguém (33a: 0Egw_ de_

dida/skalov me_n ou0deno_v pw/pot 0e0geno/mhn)”. 

Como  compreender  esta  dupla  negação:  não  ter  discípulos  e  não  ser  mestre?  Os

estudiosos se dividem nas possíveis interpretações. Duhot afirma que o Sócrates de Platão faz

juz ao Sócrates histórico no tocante a não ter sido mestre, dado que a diversidade de seus

discípulos e de correntes que deles se formaram testemunham que o ensinamento de Sócrates
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não tinha, efetivamente, conteúdo dogmático215. Discordamos do argumento de Duhot, pois a

variedade  de  discípulos  e  de  correntes  originadas  do  núcleo  do  ensinamento  socrático,

demonstram apenas que, de fato, Sócrates não apresentava um conteúdo dogmático, mas não

que não ensinasse. Já Taylor interpreta esta afirmação como uma defesa velada a uma também

velada acusação do Sócrates corruptor, não dos jovens em geral, mas de discípulos famosos,

corrompidos e corruptores: Alcibíades, Cármides e Crítias.  Segundo Taylor, os que Sócrates

recusa como discípulos não poderiam ser nem o próprio Platão, nem os jovens que o ouviam,

pois estes não tinham causado nenhum dano à cidade, portanto não poderiam ser considerados

corrompidos,  menos  ainda  corruptores;  ao  contrário  daqueles  três  famosos  traidores  da

cidade216. Não descartamos a possibilidade desta referência,  mas consideramos uma falácia

explicar o todo pela parte, isto é, limitar todos os pretensos discípulos de Sócrates a estas três

figuras.  Além  do  mais,  os  jovens  que  ouviam  Sócrates  são  também  apontados  como

corrompidos e corruptores (23c). Enfim, nossa posição: sugerimos que esta dupla-negação,

longe de ser irônica, também longe de ser  apenas uma referência a Alcibíades, Cármides e

Crítias,  coloca  novamente  em cena  uma das  questões  centrais  da  Apologia,  a  questão  da

paideía, e novamente sob o horizonte de distinção entre ser  e parecer. O Sócrates que vai à

julgamento, de fato,  parece  ser mestre e ter discípulos, caso contrário não seria acusado de

corrupção dos jovens; no entanto, o Sócrates da  Apologia afirma que não é mestre, não tem

discípulos e, obviamente, não corrompe. Quem é Sócrates, a despeito de quem ele aparenta

ser? Esta é novamente a questão que Platão tenta responder. E, como este nos parece ser o

segundo ato da mesma encenação que analisamos quando tratamos da acusação de corrupção

dos  jovens,  recapitularemos,  brevemente,  o  primeiro ato  antes  de darmos  continuidade  ao

drama.

Vimos que, ainda na parte das antigas acusações, Sócrates nega tanto que se ponha a

educar homens (19d:  paideu/ein e)pixeirw~  a0nqtrw/pouv),  quanto que receba dinheiro por

qualquer ensino (19d). Em seguida, nega a suposta corrupção dos jovens, retirando de si toda

responsabilidade por qualquer influência voluntária sobre estes, afirmando que aqueles jovens

mais ociosos e mais ricos,  por si mesmos,  ou seja,  por vontade própria,  espontaneamente,

regozijavam-se em ouví-lo examinar os homens e frequentemente o imitavam, pondo-se a

examinar  outros  (23c).  Agora,  neste  segundo  ato,  percebemos  uma  argumentação  muito

semelhante. Primeiramente, como vimos, Sócrates nega que tenha sido mestre de quem quer

que seja (33a). No entanto, logo em seguida abranda esta sua afirmação, dizendo que jamais

215 DUHOT, 2004, p.130.
216 TAYLOR, 1932, p.113,114.
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rejeitou ninguém (33a: ou0deni_ pw/pote e0fqo/nhsa), “seja mais jovem, seja mais velho (33a:

ei1te new/terov ei1te presbu/terov)”, que desejasse ouví-lo falando e fazendo o que lhe é

próprio  (33a:  mou  le/gontov  kai_  ta_  e)mautou~  pra/ttontov  e0piqumoi~  a0kouei~n).  E  se

anteriormente  se  referiu  apenas  aos  mais  ricos,  neste  momento,  reitera  que,  sem recolher

dinheiro (33b: Ou0de_ xrh/mata me_n lamba/nwn ), ele se oferece para interrogar (33b: pare/xw

e0mauto_n  e0rwta~n),  semelhantemente,  tanto  ao  rico  quanto  ao  pobre  (33b:  o(moi/wv  kai_

plousi/w| kai_ pe/nhti), e para ouvir, caso alguém deseje lhe responder sobre as coisas que fala

(33b:  kai_ e0a_n tiv bou/lhtai a0pokrino/menouv a0kou/ein w{n a@n le/gw). Contudo, apesar de

afirmar que não os recusa, reitera que jamais prometeu a ninguém nenhuma instrução (33b:

mh/te  u(pesxo/mhn  mhdeni_  mhde_n  pw/pote  ma/qhma),  nem  ensinou  (33b:  mh/te  e0di/daca).

Portanto, não seria responsável por estes, “quer alguém se torne melhor, quer não (33b: ei2te

tiv xrhsto_v gi/gnetai ei1te mh/)”, e, se alguns de seus ouvintes se tornam bons e outros não,

não seria por ouvirem, em particular, coisas diferentes do que diz a todos os outros (33b).

Bem, antes de analisarmos a dupla negação de não ser mestre, nem ter discípulos, resta

ainda  compreendermos  por  que  então  os  jovens  seguiam  Sócrates.  Uma questão  que  ele

mesmo propõe: “Mas, por que,  então,  alguns se regozijam passando tanto tempo comigo?

(33c:   0Alla_  dia_  ti  /dh/  pote met 0e9mou~  xai/rousi tinev polu_n xro/non diatri/bontev;)”.

Aqueles se regozijavam -o verbo khaíro (xai/rw) aparece nos dois momentos analisados (32c,

33c)- “ouvindo serem examinados aqueles que supõem ser  sábios,  mas que não são  (33c:

a0kou/ontev  xai/rousin  e0cetazome/noiv  toi~v  oi0ome/noiv  me_n  ei]nai  sofoi~v,  ou]si  d 0ou1)”,

afirma  Sócrates.  Ora,  temos  aqui  duas  diferentes  perspectivas:  do  ponto  de  vista  dos

investigados, Sócrates era sim um mestre e tinha alunos ou  discípulos; porém, do ponto de

vista de Sócrates, ele teria apenas  akoúontes,  ouvintes,  pois como não se posicionava como

mestre daqueles, tampouco os assumia como discípulos. Mas se aqueles o seguiam, o ouviam,

o observavam e o imitavam, por que Sócrates se recusava a considerá-los discípulos? E, se

Sócrates não os impedia, nem os recusava, mas aceitava que o ouvissem, por que não admitir

ser mestre daqueles ouvintes? Seria apenas para se alijar do fardo que pesava sobre ele e assim

se isentar da responsabilidade perante seus acusadores? Ou haveria, de fato, para ele, uma

distinção mais profunda entre discípulos e ouvintes? Talvez não para outros pretensos mestres,

mas para Sócrates provavelmente sim. 

Duas considerações  nos conduzem a esta conclusão: (1)  Sócrates  caracterizava  sua

própria sabedoria justamente como um saber nem pouco, nem muito, e (2) o prâgma socrático

se realizava justamente por meio do  élenkhos,  isto é pelo exame e pela refutação. Por tais
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razões, seria de fato incoerente de sua parte que, afirmando pouco saber, reconhecesse ser

mestre  e  que,  examinando  e  refutando  o  conhecimento  de  outros,  ao  mesmo  tempo,

propusesse  seu próprio conhecimento  como conteúdo dogmático.  Assim,  Sócrates  não  era

mestre nem tinha discípulos porque não tinha conteúdo a oferecer, ele examinava os homens e

permitia que os jovens o ouvissem, apenas isto. Mas isto não é ensino? Não o ensino que se

tornava mais e mais conhecido em Atenas:  o ensino dos sofistas.  Assim, à medida que o

Sócrates de Platão afirma não ser mestre, não ter discípulos e não cobrar por ensinamento

algum, opõe-se  novamente àqueles  que  se julgavam exímios  mestres  da  areté a  ponto de

cobrar  altas quantias de seus discípulos: os sofistas. Bem, parece-nos que a imagem, ou a

sombra, do Sócrates sofista continua em cena, apesar de Platão não se referir aos sofistas neste

momento. Além disso, à medida que afirma que não é mestre, nem tem discípulos, à medida

que novamente tenta se desvencilhar  da imagem do Sócrates sofista,  Sócrates se defende,

obviamente da acusação de corrupção dos jovens que pesa sobre ele. Lembremos que ainda

estamos no primeiro discurso da Apologia, portanto Sócrates ainda não foi condenado. Nesta

perspectiva, a dupla negação serve também à economia da defesa. 

Por  isso  Sócrates  invoca  testemunhas  e  as  desafia  a  provarem o contrário  do que

afirma. Após reiterar que foi ordenado pelo deus a fazer estas coisas (33c: proste/taktai u9po_

tou~ qeou~ pra/ttein), tanto a partir de oráculos (33c:  kai_ e0k mantei/wn) quanto a partir de

sonhos (33c: kai_ e0c e0nupni/wn) -elemento novo em sua defesa217- alega que o que afirma tanto

é verdade (33c:  Tau~ta...kai_ a0lhqh~ e0stin) quanto fácil de provar (33c:  kai_ eu0e/legkta). E

para provar sua verdade, isto é que não ensina, não tem discípulos e, consequentemente não

corrompe, Sócrates lança, então, um desafio àqueles que estão presentes em seu julgamento

(33d): ou que os próprios jovens que supostamente ele teria corrompido, agora mais velhos,

recordem-se se ele lhes fez algum mal, apresentem-se como testemunhas e assim se vinguem

dele; ou, caso não queiram eles mesmos se apresentarem, que seus parentes e os que lhes são

próximos se  vinguem por  seus  jovens,  se  também estes  sofreram algum mal  da  parte  de

Sócrates.

Interessante observar aqui o significado subreptício do desafio lançado por Sócrates. À

medida que instiga os parentes de seus jovens ouvintes a deporem contra ele, Sócrates não

alude apenas ao mal que suposta e diretamente teria impingido a estes jovens, mas também, ao

217 Elemento novo na  Apologia,  porém recorrente em relação ao Sócrates de Platão em outros diálogos.  No
Fédon (60e), Sócrates relata um sonho recorrente que considerou um mandamento divino, apesar de aparente
ausência de razão. Também no Críton (44a), Sócrates afirma que foi advertido em sonho sobre o dia em que
sua execução ocorreria. 
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mal  que  indiretamente  teria  impingido  aos  mais  próximos  daqueles.  Pois,  se  ele  tivesse

corrompido os jovens, o mal teria grassado a partir destes, e seus parentes teriam motivos para

acusar Sócrates de corrupção não apenas por ter causado mal aos seus, mas indiretamente,

também a  si  mesmos.  Nesta  perspectiva,  parece-nos  que  o  desafio  lançado  se  torna  uma

oportunidade tanto para que ele se defenda da acusação de corrupção, quanto para que ele

comprove  sua  tese  de  que  niguém age  mal  voluntariamente.  Isto  porque:  (1)  se  nenhum

parente acusar Sócrates,  o desafio se torna uma prova de que ele não corrompeu, pois se

tivesse  corrompido  os  jovens,  não  só  estes,  mas  também  seus  parentes  teriam  sido

prejudicados  e,  um ou  outro,  aproveitaria  a  oportunidade  para  se  vingar,  e  (2)  se  algum

parente  acusar  Sócrates,  o  desafio  se  torna  uma  prova  de  que  ele  corrompeu  apenas

involuntariamente,  pois  não  os  teria  corrompido  voluntariamente,  sabendo  que  este  mal

poderia se voltar assim contra ele, com uma acusação e uma condenação. Ressurge, portanto, a

tese socrática,  agora  aplicada,  de que ninguém comete o mal voluntariamente. E  ninguém

certamente o inclui, por isso ele se faz exemplo de sua própria tese. 

Pois  bem, desafio  lançado,  alguns nomes citados  (33e,34a),  testemunhas presentes,

quem se levanta contra Sócrates? Ninguém, ao menos não na encenação platônica. Nem os

supostos corrompidos, nem os parentes daqueles. “<Não seria> porque compreenderam que

Meleto está mentindo, ao passo que eu estou dizendo a verdade? (34b: o3ti suni/sasi Melh/tw

me_n yeudome/nw|, e0moi_ de_ a0lhqeu/onti;)”, esta é a conclusão de Sócrates. Mas, se, em seguida

afirma que já falara o que tinha para falar (34b), “fala por falar”, pois ainda continua o agón.

O Sócrates de Platão ainda se defende.

4.2.10    Um apelo à excelência do dikastés no agón

Sócrates considera sua defesa concluída, as palavras com que se defendeu e os atos que

apresentou como provas de sua inocência são as armas que utilizou neste combate; se estas

não foram suficientes, foram ao menos justas e verdadeiras. Sócrates reconhece que poderia

ter feito uso de outras estratégias,  mas as considerava vergonhosas.  Reconhece que talvez

alguém  dentre  os  ouvintes  possa  ter  se  indignado  (34c:  Ta/xa  d 0a1n  tiv  u9mw~n

a0ganakth/seien),  recordando-se  de  si  mesmo  (34c:  a0namnhsqei_v  e(autou~)  de  como,  ao

pleitear um pleito menor do que este pleito (34c:  e0la/ttw toutoui6  tou~  a0gw~nov a0gw~na

a0gwnizo/menov)  que  ele  agora  travava,  usou  de  todas  as  estratégias  possíveis  para  ser

absolvido. “Eu, porém, nada disto farei (34c: e0gw_ de_ ou0de_n a1ra tou/tw~n poih/sw)”, afirma.

O Sócrates  da  Apologia protagonizava este  agón  de vida ou morte empunhando apenas o
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discurso que considerava justo e verdadeiro sem fazer uso de qualquer estratégia de apelação

que considerasse indigna. Estava em conflito,  em pleito, em combate,  se não físico,  ainda

assim de consequências radicais, um combate de vida ou morte, e sabia perfeitamente disto. Se

faz  seus  ouvintes  se  lembrarem  de  como  eles  próprios  “combateram  seu  combate”  ou

“pleitearam seu pleito” (a0gw~na a0gwnizo/menov), é porque ali também estava ele, a fazer o

mesmo, embora de maneira diferente daquela que já se tornara usual na Atenas do século V.

Bem,  precisamos,  então,  compreender  primeiramente  como  se  davam  os  julgamentos  na

Atenas de Sócrates, para podermos compreender em quê o comportamento do Sócrates da

Apologia difere do comportamento que era então usual. Precisamos compreender o que faziam

seus contemporâneos, para compreendermos o que o Sócrates da Apologia se recusava a fazer.

Principiemos  nossa  análise  pelo  exame  desta  construção  participial,  agôna

agonizómenos, que introduz o agón jurídico na trama da Apologia. Como traduzí-la de forma

que espelhe todo o conteúdo semântico que traz embutido? Trindade a traduz por “defender-se

de  uma  acusação”218;  Brisson,  por  “enfrentar  um  processo”219;  Fowler,  assume  toda  a

expressão  como  simplesmente  uma  “ocasião”220,  e  Pievatolo  por  “defender-se  de  um

processo”221. Com a exceção de Fowler, as demais traduções deixam claro o sentido correto

destra construção: enfrentar ou se defender de uma acusação ou processo. Contudo, parece-

nos que nenhuma das traduções,  nem mesmo a nossa,  consegue abranger a riqueza de tal

construção por não desvelar o sentido deste agón na cultura grega. Sendo assim, detenhamo-

nos ainda um pouco neste termo.

O termo  agón  (a0gw/n)222 na  Grécia  Antiga  designava,  inicialmente,  como se  pode

constatar na Ilíada, a assembléia dos deuses (VII,397-8; XVI,239; XVIII,376), e o lugar dos

jogos (XXIII,258; XXIV,1). O agón designava também os discursos de oposição presentes nos

poemas homéricos e nas obras históricas de Heródoto e de Tucídides.  No entanto, o termo

evolui,  com  mais  nitidez,  de  um  significado  de  jogos  físicos,  gêneros  de  luta,  para  o

significado de concursos e disputas verbais somente a partir das tragédias e comédias gregas

clássicas. Nestas obras, o  agón  é a parte da encenação na qual prevalecia um duelo verbal

entre o protagonista e o coro. Nas Suplicantes, de Eurípedes, quando o arauto de Crêon canta o

218 “Acaso algum de vós se ofenderá, ao recordar-se de como se defendeu de uma acusação menos grave ...
(Apol.34c).”

219 “Peut-être cependant y aurait-il  parmi vous quelq’un pou s’irriter parce qu’il  se souvient que, ayant eu à
affronter un procès beaucoup moins grave que celui auquel je suis confronté... (Apol.34c).”

220 “Perhaps ther may be someone who is offended at me, when he calls to mind how he himself, on a similar or
even a less serious occasion... (Apol.34c).”

221 “Forse qualcuno di voi potrà irritarsi al ricordo di se stesso, se, sostenendo un processo anche più modesto...
(Apol.34c).”

222 Conferir a extensa e rigorosa obra de Duchemin sobre o agón na tragédia grega. DUCHEMIN, 1968.
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elogio da monarquia, Teseu responde: “uma vez que tu começaste a combater este combate,

ouve, pois tu lançaste o conflito de palavras (427: e0pei_ d 0 a0gw~na kai_ su_ h)gwni/sw, a!kou 0:

a#millan ga_r su_ prou/qhkav lo/gwn)”. Nas comédias, um caso particularmente interessante

para nosso estudo se apresenta em  As  =uvens,  de Aristófanes,  citada na parte  das  antigas

acusações, na qual Sócrates, participa de vários momentos de agón. Ainda no âmbito literário

é  de  particular  importância  a  recitação  de  obras  literárias  nos  festivais,  em  particular  a

exibição  da  retórica  epidítica  dos  sofistas  nestes  eventos,  com  um caráter  marcadamente

agonístico,  devido à competição pelos prêmios e pelo reconhecimento223. No Hípias Menor,

Hípias  afirma  que  “compete  nas  Olímpiadas”  (364a:  0Olumpi/asin   a0gwni/zesqai)  e  que

“nunca  encontrou  ninguém mais  forte  que  ele  mesmo em nada”  (364a:  ou0deni_  pw/pote

krei/ttoni ei0v ou0de_n e0mautou~ e0ne/tuxon). Também Protágoras, no diálogo homônimo, afirma

que  sua  reputação  entre  os  gregos  (335a:  o1noma  e0n  toi~v  1Ellhsin)  se  deve  às  suas

participações nas competições de discursos (335a:  a0gw~na lo/gwn).  Enfim, estendendo-nos

além do âmbito literário,  na Atenas do século V a.C.,  isto é,  na Atenas do julgamento de

Sócrates, o agón se refere às disputas retóricas realizadas principalmente na ágora, na praça

pública, mas também no dikastérion, o tribunal. O agón jurídico se torna, para os gregos, tão

emocionante  quanto  os  jogos  e  assim,  as  chicanas,  expressão  de  Glotz,  tornam-se  uma

característica marcante da Atenas do século V224. 

Bem, a Apologia é, indubitavelmente, uma obra literária que retrata um agón jurídico.

Mas, como já vimos tantas vezes, este Sócrates não age como a maioria. Esta maioria, mesmo

pleiteando pleitos menores, suplica e implora aos juízes (34c:  e0deh/qh te kai_ i9ke/teuse tou_v

dikasta_v), com muitas lágrimas (34c: meta_ pollw~n dakru/wn) e faz subir ao tribunal suas

crianças (34c:  paidi/a te au9tou~  a0nabibasa/menov) e  também outros dentre os parentes e

muitos dentre os amigos (34c:  kai_  a1llouv tw~n oi0kei/wn kai_  fi/lwn pollou/v),  a fim de

despertar,  o máximo possível, a compaixão dos juízes (34c:  i3na o3  ti ma/lista e0lehqei/h).

Glotz  nos  chama  a  atenção  para  o  efeito  passional  desta  prática  comum  nos  tribunais

atenienses do século V:

Não era  difícil  para  litigantes  espertos,  para  logógrafos  hábeis  em
torcer as coisas, desviar o argumento para fora do assunto, citar  os
textos capciosamente, permitir-se interpretações falaciosas. Havia pior

223 GUTHRIE, 1995, p.43-46. 
224 “O que  mais  impressionava  os  contemporâneos  e  o  que  ainda  mais  nos  impressiona,  quando  lemos  os

arrazoados dos oradores, é a presença de um espírito de chicana que toca as raias da demasia, é um gosto, que
chega  a  ser  desagradável,  pela  contestação  jurídica.  Um  inimigo  da  democracia  <Pseudo-Xenofonte,
República dos Atenienses, 11,12> perguntava de si para consigo se havia tantos processos públicos e privados,
em todo o resto da Grécia, como na cidade de Atenas, tão somente.” GLOTZ, 1979, p.206.

135



do que isso.  Apelando para  o  ethos  e para  o  pathos,  a eloquência
procurava tocar no ponto fraco dos heliastas, excitar-lhes as paixões.
Alguns réus chamavam à tribuna os parentes, a mulher e os filhos em
pranto, para comover os juízes.225

Com efeito, também outros escritos antigos testemunham esta prática de apelação ao

páthos no tribunal, como o discurso Para Polüstratos (XX,34) de Lísias e o discurso Contra

Mídias  (XXI,  99,  186-188) de Demóstenes. Mas para ilustrarmos o efeito  passional  desta

prática,  convocaremos  novamente  Aristófanes,  presença  assídua  neste  julgamento.  Na

comédia Vespas, Aristófanes faz uma sátira ao sistema ateniense de tribunais de júri e ilustra

este costume e o efeito sobre os juízes. Filocleonte, um fanático pelas  chicanas,  é preso em

casa pelo próprio filho, Bdeliclêon, que tenta curar o pai de seu excesso. O pai, então, tentando

convencer o filho de como é boa a vida do juiz, argumenta que ele é escoltado até o tribunal

por homens importantes, é paparicado pelos acusados e se diverte assistindo os mais variados

truques  para  sensibilizá-lo,  como  quando  os  acusados  trazem  suas  crianças  pelas  mãos,

chorando,  para que o pai  possa  suplicar  em nome de seus  filhos  (550-575).  Diante  desta

prática, diz Filocleonte: “Então nós afrouxamos um pouco a corda da nossa ira (575: xh0mei~v

au0tw~| to/te th~v o0rgh~v o0li/gon to_n ko/llop 0 a0nei~men)”. Era assim que “se tocava a harpa”,

era assim que se conduzia os julgamentos na Atenas de Sócrates. Ora, certamente Sócrates

conhecia bem o efeito de tal estratagema sobre os juízes, mas tanto Platão quanto Xenofonte

(Apologia,23) atestam que ele se recusou terminantemente a fazer uso dele. 

O Sócrates  da  Apologia  platônica  não agia,  nem poderia  agir  de modo semelhante

porque, segundo ele,  não lhe parece ser belo (34e:  ou1  moi dokei~  kalo_n ei]nai) fazer nada

destas coisas (34e:  tou/twn ou0de_n poiei~n), sendo ele já desta idade e tendo esta reputação

(34e: kai_ thliko/nde o1nta kai_ tou~to tou1noma e1xonta). Mais uma vez, o renome, a fama, a

reputação (o1noma), e também uma imagem, um parecer  de Sócrates. Mas quer este  ónoma

seja verdade, quer seja mentira (34e:  ei1t 0ou]n a9lhqe_v ei2t 0ou]n yeu~dov), o fato é que parece

(35a:  dedogme/non)  que  “Sócrates  difere,  em  algo,  dos  demais  homens (35a:  Swkra/th

diafe/rein tini_  tw~n pollw~n a0nqrw/pwn)”. Então, se é voz corrente que Sócrates  difere,

distingue-se dos demais, em que, precisamente, ele difere? O Sócrates de Platão não revela, ao

menos não diretamente; porém, se nada afirma sobre sua própria diferença, em contrapartida

muito afirma sobre os que “parecem diferir, seja em sabedoria, seja em coragem, seja em outra

excelência  qualquer (35a:  oi9  dokou~ntev  diafe/rein  ei2te  sofi/a|  ei1te  a0ndrei/a|  ei1te  a1llh|

h(|tiniou~n a0reth~|)”. Temos assim mais um momento deste jogo de ocultamento e desvelamento
225 GLOTZ, 1979, p.206.  
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entre o ser e o parecer do próprio Sócrates. Falaria daqueles melhores, como se falasse dele

próprio? É o que nos parece, pois sendo estes melhores, excelentes, não deveriam agir do

modo que Sócrates se nega a agir, isto é, suplicando, chorando, fazendo subir os filhos ao

tribunal para provocar a compaixão dos juízes. 

Para Sócrates, seria vergonhoso (35a: ai0sxro_n a1n ei1h) da parte de homens excelentes

fazerem  coisas  espantosas  quando  são  julgados  (35a:  o3tan  kri/nwntai...qauma/sia  de_

e0rgazome/nouv) por suporem que sofreriam algo terrível se fossem mortos (35a: w9v deino/n ti

oi0ome/nouv pei/sesqai  ei0  a0poqanou~ntai),  ou,  como se  pudessem ser  imortais,  se  não  os

matassem (35a: w3sper a0qana/twn e0some/nwn a2n u9mei~v au0tou_v mh_ a0poktei/nhte). Movidos

pelo  temor  da  morte,  agiam  de  maneira  vergonhosa  no  tribunal,  “introduzindo  cenas

dramáticas  (35b:  ta_  e0leeinaa_  tau~ta  dra/mata  ei0sa/gontov)”,  “cingindo  a  cidade  de

vergonha (35a:  ai0sxu/nhn th~| po/lei peria/ptein)” e “fazendo da cidade objeto de zombaria

(35b:  katage/laston th_n po/lin poiou~ntov)” perante os estrangeiros (35b:  tw~n ce/nwn).

Assim, a aiskhúne é trazida novamente à cena, não mais apenas como um parâmetro negativo

de conduta para o indivíduo, mas revelando também as consequências negativas desta conduta

para a pólis, pois aquele que age vergonhosamente, por medo da morte, cinge não apenas a si

mesmo, mas a toda a cidade de vergonha. 

Ora, se isto não fica bem ao homem que se distingue pela sabedoria, pela coragem ou

por qualquer outra excelência, e se Sócrates se negou a agir assim alegando não temer a morte

e se preocupar com o bem da cidade; consequentemente, ele é este homem que se distingue

dos  demais  “pela  sabedoria,  pela  coragem  ou  por  qualquer  outra  excelência”;  é  ele  este

homem que  não  teme  a  morte  e  que  zela  pelo  bem e  pela  reputação  da  cidade.  Assim,

desvendado o não ser de um homem excelente, chegamos ao ser de Sócrates. 

Mas, certamente, o ponto mais forte desta parte do discurso é a crítica que Platão tece

em  relação  aos  tribunais  e  juízes  de  seu  tempo.  E,  nesta  perspectiva,  torna-se  bastante

compreensível que a defesa de Sócrates tenha início (17b,c) e término (35c,d) com um apelo à

excelência do dikastés no agón dos tribunais. Por isso o Sócrates platônico pede aos juízes que

não se deixem persuadir por discursos embelezados ou estratégias vergonhosas e que julguem

segundo a verdade e a justiça. Por isso, tanto no exórdio quanto no término do discurso de

defesa, Sócrates lembra aos juízes qual sua areté.  No exórdio, Sócrates propunha a distinção

entre  a  areté  do  dikastés: julgar a justiça e a  areté  do  rhétor: dizer a verdade. Durante sua

apología,  reitera  diversas  vezes  que  fala  a  verdade,  exercendo,  portanto,  a  excelência  do

orador. Agora, no término de seu discurso de defesa, hora do orador se calar e hora do juiz
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julgar, cobra de seus juízes que ajam segundo a excelência que lhes é própria, assim como ele

procedeu em seu papel de orador.  Pois o juiz não deve ir ao tribunal “para conceder favores

em relação às  coisas  da justiça (35c:  kataxari/zesqai ta_  di/kaia),  mas para julgar  estas

coisas  (35c:  a0ll 0e0pi_  tw~|  kri/nein  tau~ta)”.  Por  isso  Sócrates  os  lembra  que  "prestaram

juramento não  para  favorecer  aos que  lhe parece <que devam ser  favorecidos> (35c:  kai_

o0mw/moken ou0 xariei~sqai oi[v a2n dokh~| au0tw|~), mas para julgar de acordo com as leis (35c:

a0lla_ dika/sein kata_ tou_v nomou_v)”. Mas este último apelo à excelência do  dikastés nos

tribunais não é ainda seu último argumento antes do veredicto de seus juízes. 

4.3    Conclusão da defesa aos novos acusadores 

Sócrates podia cobrar de seus juízes um justo juízo, mas nada mais poderia dizer ou

fazer além disto. Então, sábia ou astutamente, ciente de sua impotência diante do juízo que

cairia sobre ele, torna esta impotência mais um argumento a seu favor. Reitera que não fará

estas coisas que julga “nem serem belas, nem justas, nem piedosas (35c,d: kala_ ei]nai mh/te

di/kaia mh/te o4sia)”, pois, se os persuadisse e constrangesse por meio de súplicas (35d:  ei0

pei/qoimi u9ma~v kai_  tw~|  dei~sqai biazoi/mhn),  não só estaria ensinando a não julgar que há

deuses  (35d:  qeou_v  a2n  dida/skoimi  mh_  h9gei=sqai),  mas  inabilmente  se  defenderia  (35d:

a0texnw~v a0pologou/menov),  pois  acusaria a  si  mesmo,  como se não reconhecesse  deuses

(35d: kathgoroi/hn a2n e0mautou~ w9v qeou_v ou0 nomi/zw). Assim, a distinção entre Sócrates e

aqueles que agem vergonhosamente propicia a condição favorável para que ele proclame, mais

uma vez,  sua  piedade.  Diz  ele:  “eu  reconheço  <os  deuses>,  oh  varões  atenienses,  como

nenhum dos meus acusadores <reconhece> (35d: nomi/zw te ga_r, w} a1ndrev  0Aqhnai=oi, w9v

ou0dei_v tw~n e0mw~n kathgo/rwn)”. Com tanta piedade, pode, então, entregar-se ao juízo do

deus e daqueles (35d: kai_ u9mi~n e0pitre/pw kai_ qew|~ kri/nai peri_ e0mou~) para que julguem como

for melhor a ambos (35d). E assim, impotência se torna piedade.

Mas, que tipo de piedade seria esta? O que Sócrates quer, de fato, dizer por meio desta

proposição?  Segundo  Burnyeat  esta  declaração  de  Sócrates  pode ser  interpretada  de  duas

maneiras:  (1) Sócrates reconhece os deuses  mais  que seus acusadores,  portanto seria mais

piedoso  que  aqueles;  (2)  Sócrates  reconhece  os  deuses  de  maneira  diferente  de  seus

acusadores; o que poderia significar para os juízes que Sócrates não era ateu, pois reconhecia

os deuses, mas também que sua piedade não era a piedade da pólis226. Se sua declaração for

interpretada à segunda maneira, isto equivale à impiedade. A sentença é ambígua e, por isto,

226 BURNYEAT, 2007, p.6
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impossível saber como os juízes interpretaram esta asserção. No entanto, parece-nos que o

Sócrates platônico quer transmitir a mensagem da primeira alternativa. 

Ora,  como vimos, se Sócrates era,  em alguma medida, sábio,  o era justamente por

saber  que  só o  deus  é  sábio;  em contrapartida,  se  os  demais  não  eram sábios,  apesar  de

parecerem  ser,  o  eram  justamente  por  não  compreenderem  que  só  o  deus  é  sábio.

Consequentemente, se só quem reconhecia a superioridade da sabedoria divina era Sócrates,

então, ele era, também, mais piedoso que os demais. Além disso, ele cumpria uma missão

divinamente inspirada, trabalhava em prol do deus, vivia em função deste prâgma, cuidava e

exortava a cuidar da excelência e não ponderava em questões de justiça, mesmo que corresse

risco de vida. Os demais, em contrapartida, cuidavam apenas dos bens aparentes e agiam de

maneira vergonhosa por medo da morte. Se considerarmos que há, para Sócrates, uma relação

direta entre piedade e excelência,  consequentemente,  ele  se considerava mais piedoso que

aqueles. Poderíamos entender também esta declaração como hübris, mas parece-nos mais do

que isto:  parece-nos um tanto astuciosa.  De fato,  como já  analisamos  anteriormente,  não

podemos deixar de observar o caráter um tanto oportunista das manifestações de piedade do

Sócrates da  Apologia:  a origem de sua missão é divina,  sua abstenção da vida política se

justifica pelo impedimento do daimónion e, agora, seu destino não está em suas próprias mãos,

mas nas mãos do deus. Sim, pois ainda que afirme que se entrega ao juízo do deus  e dos

juízes, obviamente, para ele, o juízo último é o do deus, o que ficará ainda mais claro em seu

segundo e terceiro discursos.

Não o fizeram, mas bem poderiam os juízes julgarem também eles entre o  ser  e o

parecer  deste  discurso  e  questionarem  seu  réu  se  não  estava  ele  agora  a  fazer  de  um

argumento fraco, forte. Infelizmente Platão não nos regalou com a narrativa da sentença dos

juízes, denotando sua parcialidade nesta sua descrição do julgamento de Sócrates. Sabemos

apenas que deliberaram e aceitaram a tímesis, isto é, a pena proposta pelos acusadores. Assim

sendo, passemos, então, à antitímesis, a contra-proposta de pena por parte de Sócrates.
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SEGU�DO DISCURSO

1    As transgressões de Sócrates

Os juízes aceitam a  tímesis,  mas Sócrates não se sente indignado por terem votado

contra ele (36a:  mh_ a0ganaktei~n...o3ti mou kateyhfi/sasqe), muito mais se admira do que

veio a ser o número de ambos os votos227 (36a: a0lla_ polu_ ma~llon qauma/zw e9kate/rwn tw~n

yh/fwn to_n gegono/ta a0riqmo/n), contra e a favor, pois ele próprio não supunha que seria

condenado assim por pouco, mas por muito (36a: ou0 ga_r w0|o/mhn e1gwge ou3tw par 0o0li/gon

e1sesqai, a0lla_ para_ polu/). Isto porque se trinta unidades dos votos228 caíssem para o outro

lado, ele escaparia (36a:  ei0 tria/konta mo/nai mete/peson tw~n yh/fwn, a0pepefeu/gh a1n) e

Meleto seria multado em mil dracmas229. Contudo, hipóteses de nada lhe servem, por um ou

trinta, o fato é que foi condenado e à morte230 e agora só lhe restava propor a antitímesis, isto

é,  uma pena alternativa, como ditava a lei nos casos de agón atimetós. No entanto, antes de

propor a  antitímesis,  Sócrates cita o que identificamos como suas verdadeiras transgressões.

Acompanhemos seu discurso:

Pis bem! O que então eu vos proporei em troca, oh varões atenienses?
<Não é> evidente que <proporei> o merecido? O quê, então?  O que
sou merecedor de sofrer ou pagar por ter aprendido a não me conduzir
na vida com quietude, mas a descuidar do que precisamente a maioria
cuida:  das  posses,  da  administração  do  patrimônio,  dos  cargos
militares, das demagogias e de outras coisas, como as associações e as
facções políticas  que acontecem na cidade? (36b:  ei]en: e0gw_ de_ dh_
ti/nov u9mi~n a0ntitimh/somai, w} a1ndrev  0Aqhnai~oi; h2 dhlon o3ti th~v
a0ci/av; ti/ ou]n; ti/ a1cio/v ei0mi paqei~n h2 a0potei~sai, o3 ti maqw_n e0n
tw~| bi/w| ou0x h9suxi/an h]gon, a0ll 0a0melh/sav w{nper oi9 polloi/,
xrhmatismou~ te kai_ oi0konomi/av kai_ strathgiw~n kai_ dhmhgoriw~n
kai_ tw~n a1llwn kai_ sunwmosiw~n kai_ sta/sewn tw~n e0n th~| po/lei
gignome/nwn).

Pois bem, se no primeiro discurso encontramos as acusações imputadas à Sócrates, seja

na forma de  diabolé,  seja  na forma da  graphé,  encontramos agora as  transgressões que o

227 Traduz-se como o número dos votos, mas significa mais precisamente o número das pedras (tw~n yh/fwn...
a0riqmo/n), isto porque, ao fim do debate entre as partes litigantes, os juízes deveriam se pronunciar, contra ou
a favor da acusação, depositando uma pedra (pséphos) em uma das duas urnas colocadas sobre a mesa que
ficava diante da tribuna onde se instalava o  arconte.  De um lado ficava o escrivão e do outro o arauto que
proclamava os resultados da votação. Vencia a maioria simples. MOSSE, 1990, p.105; GLOTZ, 1979, p.202.

228 Considera-se o número de 280 votos contra e 221 votos a favor da inocência de Sócrates. Apesar de Sócrates
declarar sua surpresa com o número de votos contra, isto só demonstra que a animosidade contra ele era de
fato grande, pois ele próprio esperava uma número ainda maior. BURNYEAT, 1997, p.3.

229 Se o acusador não alcançasse um quinto dos votos teria de pagar uma multa. MOSSE, 1990, p.105. 
230 Apesar  do texto  não  deixar  ainda  explícita  a  pena de morte,  desde  já  era  esta  a  tímesis  proposta  pelos

acusadores e aceita pelos juízes; pois, como vimos o agón atímetos não tinha pena prevista por lei e os juízes
só podiam aceitar ou a tímesis ou a antitímesis, não podendo, por conta própria propor ou aceitar outra pena.
GLOTZ, 1979, p.203.
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Sócrates da Apologia imputa a si mesmo, ou que Platão imputa a Sócrates: não se conduzir na

vida  com tranquilidade  e  descuidar  do  que  a  maioria  cuida.  Mas  por  que  Sócrates  seria

merecedor de sofrer ou pagar algo por ter agido assim? Há uma ironia subjacente ao discurso

ou Sócrates reconhece,  de fato,  que seu comportamento transgride? Se há ironia,  não nos

parece que esta resida no conteúdo das transgressões, mas na condição de agora ter de pagar

por este comportamento, pois Sócrates assume que agiu de tal maneira, mas já vimos que ele

não  considera  ter  cometido  injustiça  ao  agir  assim.  Mas,  se  estas  transgressões  não  se

fundamentam em infrações legais, em que se fundamentam, então, estas transgressões que o

Sócrates da Apologia reconhece ter cometido? Fundamentam-se no éthos. Sócrates transgrediu

o éthos, violou a ordem e os costumes. 

O grego antigo tinha um termo para designar esta trangressão e, embora Platão não o

tenha utilizado nesta passagem, precisamos trazê-lo à discussão para explicarmos a que tipo de

transgressão nos referimos aqui. Referimo-nos ao verbo parabaíno (parabai/nw): passar ao

lado,  avançar,  violar  ou  transgredir  os  limites.  Parabaíno significa  atravessar,  exceder,

ultrapassar  noções  que  pressupõem  a  existência  de  uma  norma  ou  de  um  costume  que

estabelece e demarca limites. Conceito que surge pela necessidade geográfica de estender os

limites da terra para as águas do mar, mas que evolui para a esfera ética, do éthos, isto é, dos

limites  impostos  pelos  preceitos  morais,  religiosos  e  pelas  leis  da  cidade.  Assim,  o

parabánonte, o transgressor, não viola apenas uma lei, viola os princípios que estabeleceram

as leis e a conduta da comunidade. 

Aristófanes, na comédia  Aves,  mostra bem esta dimensão profunda da transgressão,

ainda que por meio da sátira. Nesta comédia, Euêlpides e Pistêtairo, saturados da vida política

em Atenas, consultam o rei Tereu acerca de um lugar melhor para morar. Insatisfeitos com as

propostas do rei, eles resolvem reunir todas as aves e construir uma nova cidade em pleno ar.

Tudo  ia  bem,  mas  em  determinado  momento,  Epops,  o  rei  Teseu  transformado  em ave,

comunica ao coro que deixou entrar na cidade dois homens e este  é o momento que nos

interessa. Ao receber esta notícia, o coro das aves exclama que  Epops,  até então amigo das

aves, “transgrediu os costumes mais antigos, transgrediu o juramento das aves (331,2: pare/bh

me_n qesmou_v a0rxai/ouv, pare/bh d 0o3rkouv o0rni/qwn)”. Em suma, isto é transgressão para os

gregos: violar os costumes antigos, as regras da comunidade, os princípios, os juramentos. Há

ainda outros exemplos do que seria esta transgressão para o grego231,  mas este nos parece

suficiente para mostrar que a transgressão não é simplesmente a violação de uma lei, mas a
231 Lísias, Do assassinato de Erastótenes, 1,26; Heródoto, Histórias,1,65,5; e Tucídides, Guerra do Peloponeso,

3,45,3. Ésquilo, Agamênon, 789.
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violação de um costume, de um princípio de conduta tacitamente acordado entre os membros

da  comunidade.  Agora,  neste  horizonte,  analisemos  o  que  consideramos  serem  as

transgressões do Sócrates da Apologia.

Sócrates aponta como sua primeira trangressão a de “hó ti  mathòn en tô bío oukh

hesükhián êgon (36b: o3 ti maqw_n e0n tw~| bi/w| ou0x h9suxi/an h]gon)”. Interpretamos e traduzimos

esta sentença de modo diferente das traduções que cotejamos. Tanto Trindade, quanto Brisson,

ligam a negação ao verbo mantháno, traduzindo a sentença, respectivamente, como “por não

ter aprendido a ficar quieto na vida”232 e “por não ter sabido permanecer quieto no curso da

minha vida”233; já Fowler, além de também ligar a negação ao verbo mantháno, dá a este uma

conotação mais livre e talvez irônica, traduzindo a sentença como “por não ter tido a presença

de espírito para ser ocioso durante toda sua vida”234; Pievatolo, enfim, inverte a ordem dos

verbos, traduzindo a sentença como “por na minha vida não ter sido tranquilo para estudar”235.

Neste  momento  nos  importa  observar  a  interpretação  dos  tradutores  sobre  a  posição  da

negação e a qual verbo esta se liga. Parece-nos, ao contrário daqueles, que a negação se liga ao

verbo ágo -conduzir, levar, guiar, passar o tempo- e não ao verbo mantháno -aprender, estudar,

discernir,  compreender236.  Daí  traduzirmos  a  sentença  como “por  ter  aprendido  a  não  me

conduzir  na  vida  com  quietude”.  À  primeira  vista,  parece  uma  observação  de  pouca

relevância, mas dependendo de como se interpreta a função sintática desta negação, muda-se

radicalmente  a  interpretação  da  sentença.  Afinal,  dizer  que  “aprendi  a  não  fazer  algo”  é

substancialmente diferente de afirmar que “não aprendi a fazer algo”. Parece-nos que Sócrates

aprendeu algo, aprendeu a  não  se manter quieto durante a vida. Seria talvez mais cômodo

aceitar simplesmente que Sócrates se desculpa por um comportamento involuntário, por não

ter aprendido a fazer algo que o livaria deste agón. Ou talvez pensar que haja aqui uma dose

de ironia. Mas não nos parece ser nem um caso, nem outro. Parece-nos que o ter aprendido a

não se  conduzir  em  hesükhía é  bastante  coerente  com  a  polüpragmosúne  anteriormente

revelada por Sócrates. Se a polüpragmosúne, apesar de ter um tom tão negativo, foi exposta,

assim o foi porque Platão tinha consciência deste caráter do prâgma socrático, assim como ele

232 “Que mereço eu pagar ou sofrer, por não ter aprendido a ficar quieto na vida...(Apol.36b)”.
233 “À quelle peine, à quelle amende ai-je mérité quón me condamne pour n'avoir pas su rester tranquille au cours

de ma vie... (Apol.36b)”.
234 “What shall be done to the man who has never had the wit to be idle during his whole life... (Apol.36b)”.
235 “Che  cosa  merito  di  subire  o  di  pagare,  perché nella  mia  vita  non me sono stato  tranquillo  a  studiare...

(Apol.36b)”.
236 Afinal, a posição do advérbio -e nesta sentença temos dois advérbios: um advérbio de negação (ou0x) e um

substantivo neutro singular que assume a função de advérbio de modo (h9suxi/an)- é, de todas as classes de
palavras  na frase grega,  a que  permanece mais invariável,  precedendo sistematicamente  o verbo que ele
modifica. Cf.: HUMBERT, p.96.
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tinha consciência de que Sócrates não se conduzira em  hesükhía  durante sua vida.  E só é

possível ter consciência daquilo que se aprendeu. Nesta perspectiva, o Sócrates da Apologia

aprendeu, de fato, a não se conduzir com quietude, aprendeu a se intrometer, em particular,

nos assuntos dos outros; e, nem ele agiu assim involuntariamente, nem se desculpa por ter

agido assim. Prova disso será a antitímesis que ele propõe, como veremos mais adiante.

Assim como Sócrates aprendeu a não se conduzir com quietude, aprendeu também a

cuidar dos bens que ele considera os maiores bens, mesmo que a maioria não os reconheça

como tais; por isso o Sócrates platônico assume como sua segunda trangressão a améleia, isto

é,  o  descuido,  a  negligência  em  relação  aos  bens  prezados  pela  maioria.  Sócrates  teria

descuidado  “das  posses  (36b:  xrhmatismou~),  da  administração  do  patrimônio  (36b:

oi0konomi/av), dos cargos militares (36b: strathgiw~n), das demagogias (36b: dhmhgoriw~n) e

de outras coisas, como as associações e as facções políticas que acontecem na cidade (36b:

kai_ tw~n a1llwn kai_ sunwmosiw~n kai_ sta/sewn tw~n e0n th~| po/lei gignome/nwn)”. Portanto,

tanto a  polüpragmosúne,  quanto o não  se conduzir  em  hesükhía  e  também a  améleia  em

relação aos bens que a maioria preza são diferentes lados de uma mesma transgressão: não

participar da vida política típica de um ateniense de sua época. Este é o caráter transgressor do

comportamento de Sócrates, pois agindo assim ele passa ao lado, avança, viola o que o éthos

grego estabelecera como ordem para a conduta, como costumes a serem adotados.

Nesta  perspectiva,  poderíamos  até  mesmo  reescrever  a  graphé  a  partir  destas

transgressões: “Sócrates comete injustiça não se conduzindo com quietude e descuidando do

que a maioria cuida”. Parece-nos, assim, que Platão coloca a própria graphé no horizonte de

distinção entre ser e parecer. Como se, neste segundo discurso dissesse: agora que Sócrates já

foi condenado, não é mais necessário perder tempo com aquelas aparentes acusações, falemos,

então, das acusações reais, dos reais motivos que o trouxeram ao tribunal. E, apontando estas

transgressões de seu Sócrates, Platão nos oferece pistas importantes acerca deste conflito: (1) a

inconsistência  da  acusação  de  impiedade  e  de  corrupção,  (2)  a  motivação  política  deste

processo, ainda que velada, e (3) a consciência de Sócrates ter, de fato, descuidado do bem

público ou político. Mas se ele reconhece que são estas as transgressões pelas quais Sócrates

foi levado à julgamento, nem por isso o considera, de fato, culpado. Revelar as transgressões

não equivale a declarar-se culpado, pois, como já vimos, a  polüpragmosúne de Sócrates era

um bem à cidade e, como veremos a seguir, este descuido, esta negligência em relação aos

assuntos da pólis, é apenas uma aparente améleia. 
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2    Póleos epimeleîsthai no horizonte de distinção entre ser e parecer

Como vimos anteriormente, Platão reconhece as motivações políticas que conduziram

Sócrates a julgamento e parece ter consciência de uma  améleia  de sua parte em relação às

coisas  da  pólis.  Porém,  se  encadearmos  o  trecho  anterior  com  o  que  se  segue  e  que

mostraremos agora, veremos que o que parece améleia para seus concidadãos, para o Sócrates

da Apologia é epiméleia. Percebemos isto à medida que Sócrates reitera que “ia a cada um em

particular (36c: to_ i0di/a| e3kaston i0w_n), para bem fazer a maior benfeitoria (36c:  eu0ergetei~n

th_n megi/sthn eu0ergesi/an)”. Mas o que seria esta euergesía? Ele mesmo responde: 

persuadir cada um de vós a não cuidar primeiro de nenhuma de suas
próprias coisas,  antes que cuide de si  mesmo,  a fim de que seja o
melhor  e  o  mais  sensato  possível;  nem <cuidar>  das  <coisas>  da
cidade  antes  que  da  própria  cidade,  e  cuidar  das  outras  coisas  do
mesmo modo (36c:  e3kaston u9mw~n pei/qein mh_ pro/teron mh/te tw~n
e9autou~ mhdeno_v e0pimelei~sqai pri_n e9autou~ e0pimelhqei/h o3pwv w9v
be/ltistov kai_ fronimw/tatov e1soito, mh/te tw~n th~v po/lewv
pri_n au0th~v th~v po/lewv tw~n te a1llwn ou3tw kata_ to_n au0to_n
tro/pon e0pimelei~sqai). 

Podemos inferir, da análise de cada parte desta sentença, algumas novas e interessantes

equações. Se agora Sócrates fala de “cuidar primeiro de si mesmo, antes que de suas coisas” e,

obviamente, este cuidado deve ser compreendido no mesmo horizonte do anterior cuidar da

alma, segue-se que: (i) heautôu ≈ psükhés, isto é, Sócrates identifica o homem com a própria

alma; consequentemente (ii) (heautôu epimeleîsthai) ≈ (psükhés epimeleîsthai), isto é: o cuidar

de si mesmo é equivalente ao cuidar da alma, e (iii) o  si mesmo,  ou a alma,  é superior aos

demais bens do homem, por isso deve-se cuidar primeiro dela. Mas, em relação à segunda

sentença:  “cuidar primeiro da pólis,  antes que das coisas da pólis”,  temos um problema a

resolver.  Está  claro  que as  “coisas  da pólis  (tw~n th~v po/lewv)”  são exatamente  aquelas

coisas  das  quais  Sócrates  descuidou:  as  posses,  a  administração  do  patrimônio,  os  cargos

militares, as demagogias e as associações e facções políticas que acontecem na cidade. Está

claro também que não se deve cuidar destas coisas “antes que da própria pólis  (pri_n au0th~v

th~v po/lewv)”.  No entanto,  o  que  seria  a  própria pólis  de  que  se  deve  cuidar?  Ora,  só

podemos pensar que Sócrates se refere aos cidadãos. Se o  si mesmo do homem é sua alma,

então, o si mesmo da pólis só pode ser o conjunto destes homens, destas almas. Assim como os

bens  do homem, sejam físicos ou materiais, não são o próprio homem, que é a sua alma;

tampouco os bens  da pólis  são a própria  pólis,  que seria seus cidadãos. Se Sócrates faz um

paralelo  entre  o  cuidar  de  si  mesmo  e  o  cuidar  da  própria  pólis  é porque  estes  estão
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intimamente relacionados. O homem se tornará excelente, se e somente se, cuidar primeiro de

si, isto é cuidar da própria alma; e a pólis se tornará excelente, se e somente se, cada um cuidar

primeiro  de  si  mesmo,  pois,  assim,  cada  um está,  necessariamente,  cuidando  também da

cidade, já que ela é, em si, o corpo de seus cidadãos. Segue daí que: (heautôu epimeleîsthai) ≈

(psükhés epimeleîsthai)  ≈ (póleos epimeleîsthai), pois aquele que cuida de si mesmo, ou da

própria alma, necessariamente cuida da cidade. Por isso, a  améleia  de Sócrates para com as

coisas da cidade é uma aparente améleia e uma real epiméleia. 

Também por isso, como já apontamos no primeiro discurso,  para Platão,  apesar de

idiótes  e  polüprágmon, Sócrates  -este  theoû  dósin,  dádiva  do  deus  à  cidade-  é  o  grande

philópolis de Atenas, ainda que às avessas. Sócrates não sobe à Assembléia para aconselhar o

povo, ele também não deseja os cargos públicos, apesar de exercê-los quando é necessário; ele

aconselha cada um em particular, ele se intromete nos assuntos dos particulares, mas isto é um

bem, porque se ele age assim é para persuadir a cada um a cuidar primeiro da alma, portanto, a

cuidar, também, primeiro da pólis. Este é o alargamento da concepção de pólis e de política a

que  aludimos  ainda  no  primeiro  discurso,  quando  analisávamos,  então,  as  experiências

políticas de Sócrates. A novidade da concepção socrática de psükhé tem implicações também

para a pólis. Sócrates examina, interroga, admoesta a cada um, em particular, a cuidar primeiro

da alma, cuidar para que se torne excelente, porque assim cuidará, necessariamente, também

da  pólis. Sócrates propõe que não basta  parecer  sábio e bom e belo e útil, nem a si, nem à

cidade, se não se  é,  de fato, sábio e bom e belo e útil, a si e à cidade. Mas, para tanto, é

necessário primeiro cuidar da verdade, da alma e da sensatez, antes que do corpo, da honra,

das posses e dos cargos públicos. Cuidar dos assuntos da pólis antes que de si mesmo parece

epiméleia  para com a  pólis,  mas  é,  na verdade e apenas,  améleia  para consigo mesmo e,

consequentemente,  para com a  pólis.  Em contrapartida,  cuidar,  diligentemente,  da  própria

excelência e exortar os outros a fazerem o mesmo, parece améleia para com a pólis, mas é, na

verdade, epiméleia para consigo mesmo e, consequentemente, para com a pólis. 

Só  quem cuida  primeiro  da  alma  e  da  própria  cidade  é,  para  esta,  um euergetés

(eu0ergeth/v),  um  benfeitor,  como  o  Sócrates  platônico  se  considera,  por  isto,  considera

também que não merece sofrer pena alguma, mas algum bem, um bem tal como o que lhe

convém (36d: a0gaqo_n toiou~ton o3 ti a2n pre/poi e0moi/). Mas, pergunta ele próprio: “O que,

então,  convém a um homem pobre, benfeitor e que necessita de tempo livre para o vosso

aconselhamento? (36d: Ti/ ou]n pre/pei a0ndri_ pe/nhti eu0erge/th deome/nw| a1gein sxolh_n e0pi_

u9mete/ra parakeleu/sei;)”. E ele mesmo responde: “  Não há algo que melhor convenha, oh
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varões atenienses, desse modo, a um tal homem  (36d:  Ou0k e1sq 0o3 ti ma~llon, w} a1ndrev 0

Aqhnaioi~, pre/pei ou3twv w9v to_n toiou~ton a1ndra), que ser alimentado no Pritaneu (36d:

e0n Prutanei/w| sitei~sqai)”. Não só ele merecia, como merecia muito mais do que alguém

que venceu corridas de cavalos nas Olímpiadas (36d). 

Ora, o Pritaneu era o edifício onde permanecia aceso o fogo sagrado da pólis e onde os

hóspedes oficiais faziam suas refeições com os magistrados,  às expensas da cidade237.  Ser

alimentado no Pritaneu era considerado uma recompensa suprema pois era concedida apenas

aos vencedores olímpicos ou àqueles reconhecidos publicamente pela pólis como merecedores

desta condição. O que podemos pensar, então, desta proposição de Sócrates? Hübris? Talvez.

Presunção, arrogância, desmedida que talvez lhe tenha custado bastante caro, pois  Diógenes

Laércio afirma que, após propor esta  pena,  Sócrates foi  condenado com uma maioria que

aumentou em oitenta votos (Vidas,II,41). Para Grimaldi, ao propor ser alimentado no Pritaneu,

“o orgulho de Sócrates fez mais por sua condenação que os argumentos de seus acusadores”238.

Também Duhot alude a esta guinada no processo, mas interpreta a atitude de Sócrates como

ironia.  Segundo ele,  o  júri,  por  ser  composto majoritariamente  por  cidadãos  mais  pobres,

menos favorecidos intelectualmente e, portanto, mais propenso a uma aversão aos ricos, aos

intelectuais e aos inovadores em relação às questões da tradição, teria sentido a proposição

como uma zombaria de Sócrates. “A ironia, e em um segundo tempo, o rigor de Sócrates

talvez  tenham  selado  um  destino  que  seus  inimigos  não  lhe  tinham  voluntariamente

preparado”, propõe Duhot239. Já Reeve desconsidera a facticidade do testemunho de Diógenes

Laércio  e  argumenta  que  não  há  nenhum  indício  na  Apologia de  que  os  juízes  que

anteriormente absolveram Sócrates tenham mudado seu voto para uma outra pena tão radical

quanto a morte; de modo que apenas os que votaram pela condenação teriam escolhido tal

pena240.  Pensamos  que  não  há  motivos  para  desconsiderarmos  o  testemunho de  Diógenes

Laércio, tampouco para desconsiderarmos a arrogância e a ironia que podem ter transparecido

na  proposição  de  Sócrates  e  afetado  seu  julgamento.  Contudo,  mais  importante  do  que

elocubrar se os juízes a interpretaram de tal modo, é interpretarmos nós, as razões do Sócrates

platônico ao propor esta “pena”. 

Primeiramente, é indubitável que o Sócrates platônico quer transmitir a convicção de

que nada fez de errado, mas que, pelo contrário, como euergetés, fez um grande bem à cidade.

237 GLOTZ, 1979, p.15,16. 
238 GRIMALDI, 2006, p.16.
239 DUHOT, 2004, p.74.
240 REEVE, 1989, p.175,176.
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Isto fica evidente logo mais adiante, quando ele próprio afirma que sabe que pode parecer

presunçoso, voluntarioso (37a: a0pauqadizo/menov), mas que fala assim por estar convencido

(37a: Pe/peismai) de que, voluntariamente, não cometeu nenhuma injustiça contra os homens

(37a:  e0gw_ e9kw_n ei]nai mhde/na a0dikei~n a0nqrw/pwn).  Em seguida, e o que nos parece mais

interessante  na  proposição  desta  pena,  Sócrates  parece  propor  a  comparação  entre  dois

diferentes tipos de agón: o agón travado nos jogos olímpicos e o seu agón travado no tribunal.

Consequentemente,  Sócrates  se  compara  aos  heróis  olímpicos.  Mas  esta  comparação  nos

oferece  ainda  mais,  pois  para  justificar  sua  proposição  de  pena,  Sócrates  conclui:  “Pois

<aquele> vos faz parecer serem felizes, ao passo que eu <vos> faço serem <felizes> (36d:  (O

me_n ga_r u(ma~v poiei~ eu0dai/monav doke~in ei]nai, e0gw_ de_ ei]nai)”.  Temos  aqui  uma  clara

construção com nuance veritativa. Uma construção que coloca a questão da  eudaimonía  no

horizonte de distinção entre ser e parecer. 

E o que o Sócrates platônico explica sobre  esta  contraposição entre uma  aparente

eudaimonía  e uma  verdadeira eudaimonía? Nada, nem mais uma palavra. Na verdade, este

tema tão  caro aos  antigos,  tem apenas três  ocorrências  na  Apologia:  (1)  em 25a,  quando

Sócrates afirma que seria uma grande felicidade para os jovens se muitos os beneficiassem e

apenas um os corrompesse; portanto uma proposição irônica e sem qualquer aprofundamento

teórico  sobre  o  tema da  eudaimonía,  (2)  agora,  em 36d,  esta  asserção  enfática,  mas  sem

qualquer  desenvolvimento  posterior,  e  (3)  em  41c,  primeiro  quando  Sócrates  alude  à

extraordinária felicidade que seria poder examinar os verdadeiros juízes que se encontram no

Hades,  investigando quem dentre eles é sábio e quem apenas aparenta ser;  e,  em seguida,

quando afirma que os que estão no Hades são mais felizes que os vivos. Como pensar, então,

esta relação? Parece-nos que a chave de interpretação reside na relação -implícita, é verdade-

entre eudaimonía e areté. Alguns estudiosos, como Reeve e Vlastos, recorrem a outras obras

platônicas para proporem a tese da unidade entre eudaimonía e areté241. Concordamos com a

tese,  mas  consideramos  que  é  possível  encontrar  esta  relação  aqui  mesmo na  Apologia  e

analisá-la também no horizonte hermenêutico de distinção entre ser e parecer. Mas, para tanto,

precisamos  compreender  primeiro  por  que  o  Sócrates  platônico  acredita  que  faz  seus

concidadãos felizes, realizados, afortunados.

Já vimos que Sócrates examina e exorta. Ele examina os que parecem ser sábios, mas

não  são;  os  que  parecem cuidar  dos  verdadeiros  bens,  mas  não  cuidam; os  que  parecem

possuir excelência, mas não possuem. Após este exame, ele exorta os homens a cuidarem da

241 REEVE, p.137-139; VLASTOS, 1992. p. 200-232.
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alma, da verdade e da sensatez, de modo que se tornem melhores. Se agindo assim Sócrates

proporciona o maior bem, não só a cada particular, mas, indiretamente, a toda cidade; então, é

por  isso  que  ele  os  faz  felizes.  Depreende-se  daí  que  a  verdadeira  eudaimonía  é  aquela

proveniente da epiméleia, sendo esta um cuidado diligente da alma a fim de se tornar o melhor

possível,  a fim de se tornar excelente.  Se,  para Sócrates,  os verdadeiros bens que exigem

cuidado são a alma (yuxh/), a verdade (a0lhqei/a) e a sensatez (fronh/siv); se é necessário

cuidar  destes  bens para  se  alcançar  a  excelência;  então,  deste  cuidado  e desta  excelência

advêm a verdadeira eudaimonía. Em contrapartida, se a força (i0sxu/v), a coragem (a0ndrei/a), a

honra (timh/), as posses (xrhma/twn) são considerados por ele como bens aparentes, segue-se

daí que só podem proporcionar uma felicidade também aparente. Nesta perspectiva, Sócrates

os faz felizes porque os incita à epiméleia, ao passo que os heróis os fazem apenas parecer ser

felizes  porque  personificam  uma  epiméleia  de  bens  aparentes,  consequentemente,  uma

améleia dos verdadeiros bens.  Por isto, do agón travado pelos heróis das Olimpíadas advém

apenas esta aparente felicidade, tanto para os próprios heróis, quanto para os que os assistem;

enquanto do  agón  travado por Sócrates, não apenas ali no tribunal, mas em cada exame e

exortação que empreende a cada dia, com cada um, advém a verdadeira felicidade, não apenas

ao próprio Sócrates, mas a cada particular e também a toda a cidade. 

No entanto, se o Sócrates platônico considerava que tornava os seus concidadãos de

fato  felizes;  se  ele  se  considerava  um  bem  à  cidade  a  ponto  de  propor  como  pena  ser

alimentado no Pritaneu, deste modo não o consideravam seus juízes. Sócrates está consciente

de que propõe uma pena absurda, mas se a propõe é para, mais uma vez, incitar seus ouvintes

ao  agón  pela  verdadeira  epiméleia,  pela  verdadeira  areté  e  pela  verdadeira  eudaimonía.

Quanto a ele, volta a seu próprio agón, pois dele se recusa a fugir. Não fugiu, nem fugirá, o

exílio não é uma opção para este que combate.

3    A recusa do exílio reforça o prâgma

Após propor ser alimentado no Pritaneu, Sócrates reitera: “Estou convencido de que,

voluntariamente, eu <não> cometi injustiça contra nenhum dos homens (37a: pe/peismai e0gw_

e9kw_n ei]nai mhde/na a0dikei~n a0nqrw/pwn)"242.  Mas não vos persuado disto, pois temos pouco

242 Trindade, Brisson, Fowler e Pievatolo traduzem esta sentença de maneira muito semelhante a nossa, isto é,
conjugando o infinitivo adikeîn na primeira pessoa, compreendendo, assim, "o não cometer injustiça" como
uma declaração de inocência por parte de Sócrates.  Ainda assim, é interessante observar a tradução desta
sentença por Murachco, que aparece como exemplo em sua gramática: "Eu estou convencido que nenhum
homem/nenhum dos homens comete injustiça voluntariamente". In: MURACHCO, vol.1, p.228. Com efeito,
considerando o pronome indefinido neutro singular como sujeito do infinitivo, torna-se possível traduzir o
infinitivo na terceira  pessoa e,  nesta  perspectiva,  esta  sentença  torna-se  mais  do que  uma  declaração de
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tempo para dialogarmos (37a: ía0lla_ u9ma~v tou~to ou0 pei/qw: o0l gon ga_r xro/non a0llh/loiv

dieile/gmeqa)”.  E  lamenta  que  o  sistema  jurídico  ateniense  não  seja  como  outros  que

estabeleciam mais do que um dia para julgar casos com pena de morte (37b), pois se tivesse

mais tempo, os juízes teriam sido persuadidos  (37b:  e0pei/sqhte a1n). Assim, Sócrates alega

como causa do rumo que vai tomando seu julgamento, isto é, do fracasso da sua defesa, o

pouco tempo para dialogar e persuadir. 

Com efeito, desde o exórdio, Platão cita o tempo como um fator decisivo para a defesa

de Sócrates, revelando uma contraposição entre o “muito tempo” (18c:  polu_n xro/non;  19a:

pollw~  xro/nw|) que seus acusadores tiveram para espalhar suas calúnias e o “pouco tempo”

(19a,  24a:  o0li/gw|  xro/nw|)  que  Sócrates  teria  para  “suprimir  estas  calúnias”  (18e,19a:

e0cele/sqai th_n diabolh_n; 24a: th_n diabolh_n e0cele/sqai). Concordamos com Freidlander que

a idéia que está por trás desta queixa de “pouco tempo” é que, se Sócrates tivesse tido mais

tempo para se defender, poderia ter feito uso mais efetivo do élenkhos243. Nesta perspectiva,

podemos pensar que esta queixa faria parte da justificativa platônica sobre o fracasso factual

da  apología  de Sócrates,  não a desculpa do tempo, mas a desculpa de que,  em tão pouco

tempo, ele não poderia usar o élenkhos de modo eficiente, isto é, persuasivo. Mas ainda não

chegou a hora de falarmos em fracasso, Sócrates ainda discute sua proposição de pena, ou, ao

menos inicialmente, sua não-proposição de pena.

Se Sócrates não propõe uma pena é, justamente, como dissemos, por estar convencido

de não ter cometido, voluntariamente, nenhuma injustiça contra os homens (37a), portanto não

pode  cometer  injustiça  contra  si  mesmo (37b:  e0mauto/n  ge  adikh/sein),  falando  contra  si

mesmo (37b: kat 0e0mautou~ e0rei~n), como se fosse merecedor de algum mal (37b: w9v a1cio/v

ei0mi/ tou~ kakou~). Ele não receia a pena proposta, mas também não pode propor nenhuma pena

a si mesmo, sob o risco de cometer injustiça contra si mesmo. Não receia a pena de morte

proposta por Meleto (37b) porque, reitera, não pode temer o que não sabe nem se é um bem,

nem se é um mau (37b: ou0k ei0de/nai ou1t 0ei0 a0gaqo_n ou2t 0ei0 kako/n e0stin). A morte não seria,

portanto, nem uma boa pena, nem má, ao menos por enquanto. Contudo também não pode

propor penas a si mesmo que bem sabe que são coisas más (37b: eu] oi]d 0o3ti kakw~n o1ntwn).

inocência por parte de Sócrates; torna-se um postulado. E ficamos, então, com a possibilidade de enxergar ,
também nesta passagem, mais uma expressão da tese socrática de que "ninguém age mal voluntariamente".

243 “No Górgias (455a), é dito ser uma lei básica da retórica que o orador não pode realmente ensinar nada “com
pouco tempo” à sua disposição, e por isto, precisava recorrer a táticas desonestas de persuasão. Ao mesmo
tempo, a consequência de um procedimento no tribunal é que ninguém pode examinar _e refutar (e0le/gxein)_
um oponente à maneira socrática desde que não há quem responda (18d). (...) Apenas se a lei permitisse a ele
conversar (dieile/gmeqa, 37a7) com seus juízes por muitos dias ao invés de um dia, ele poderia talvez ser bem
sucedido em os convencer, como Sócrates coloca ironicamente (37a).” FRIEDLANDER, 1964, p.161. 
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Não pode propor viver na prisão (37b: zh~n e0n desmwthri/w|) pois seria para sempre escravo

dos que estão no poder (37c: douleu/onta th~| a0ei_ kaqistame/nh| a0rxh~|). Não pode propor uma

multa (ti/mhma) porque não tem bens com que pagar (37c: ou0 ga_r e1sti moi xrh/mata o9po/qen

e0ktei/sw). Não pode propor o exílio (37c:  fugh/) porque tem consciência de que se salvaria

desta condenação, mas, certamente, sofreria novas acusações e seria de novo condenado.

A pena  do  exílio  é  a  que  demanda  maior  argumentação  por  parte  do  Sócrates  da

Apologia. Talvez porque, como sustentam alguns estudiosos, como Figal e Parker, parece que

esta era a antitímesis que os juízes esperavam que Sócrates propusesse244. Mas, ao contrário do

esperado, o Sócrates platônico desfila argumentos para justificar por que não poderia propor

tal pena. Segundo ele seria ilógico de sua parte (37c: ei0 ou#twv a0lo/gisto/v ei0mi), sabendo que

seus concidadãos (37c: o1ntev poli~tai/ mou) não foram capazes de suportar seus passatempos

e discursos (37c:  ou0x oi[oi/ te e0ge/nesqe e0negkei~n ta_v e0ma_v diatriba_v kai_ tou_v lo/gouv),

crer que outros os suportariam facilmente (37d: a1lloi de_ a1ra au0ta_v oi1ousi r9adi/wv). Além

disso, viver no exílio não era uma vida honrada, menos ainda para ele, que tinha certeza de

que a um exílio se seguiria outro e outro. “Bela vida, então, seria para mim, (37d: Kalo_v ou]n

a1n  moi  o9  bi/ov ei1h)  para um homem que chegou a esta  idade (37d:  e0celqo/nti thlikw~|de

a0nqrw/pw), viver mudando e sendo expulso, de uma à outra cidade (37d:  a1llhn e0c a1llh~v

po/lewv a0meibome/nw| kai_  e0celaunome/nw| zh~n)”,  declara.  Mas, por que viveria de exílio a

exílio? Porque ele bem sabe que, aonde for, os jovens o ouvirão falando, como ali mesmo

(37d:  Eu]  ga_r  oi]d 0o3ti,  o3poi  a2n  e1lqw,  le/gontov  e0mou~  a0kroa/sontai  oi0  ne/oi  w3sper

e0nqade). E se os afastasse, estes, persuadindo os mais velhos, o expulsariam (37d: K 0a1n me_n

tou/touv a0pelau/nw, ou[toi e0me_ au0toi_ e0celw~si pei/qontev tou_v presbut/erouv); se não os

afastasse, os pais e também os parentes destes, por si mesmos, o expulsariam (37d: e0a_n de_ mh/

a0pelau/nw, oi9 tou/twn pate/rev te kai_ oi0kei~oi di 0au0tou_v tou/touv). Conclusão, o exílio

não lhe é conveniente, pois não cessaria seu prâgma estivesse onde estivesse, não deixaria de

ter ouvintes, não deixaria de influenciar os jovens e não deixaria de perturbar os mais velhos,

consequentemente, não escaparia a novos julgamentos e a uma futura condenação. 

Este  nos  parece  ser  o  objetivo maior  da argumentação  acerca  do exílio:  reiterar  a

natureza, o caráter imperativo e as consequências do prâgma socrático. Mais: salientar que tal

prâgma  se dava em Atenas, para os atenienses, mas não lhes era privativo. Assim, como o

exílio não é uma opção, o Sócrates platônico passa, então, a considerar a multa como uma

possível antitímesis.

244 FIGAL, 2005, p.133; PARKER, 1996, p.199.
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4    A eironeía referida a Sócrates

Após recusar o exílio com o argumento de que teria como destino certo ser expulso de

cidade em cidade por causa de seu  prâgma,  Sócrates simula então um contra-argumento de

seus  acusadores:  “Porém,  oh  Sócrates,  não  serias  capaz  de,  tendo  nos  deixado,  viver  se

calando e se conduzindo com quietude? (37e: Sigw~n de_ kai_ h9suxi/an a1gwn, w} Sw/kratev,

ou0x oi[o/v t 0e1sh| h9mi~n e0celqw_n zh~n;)”. Concordamos com Huisman, que esta proposta revela

que, se os atenienses querem se livrar de Sócrates, é precisamente para se livrar do élenkhos.

“O  povo  está  saturado  de  elenchos!  Que  Sócrates  então  se  cale  ou  morra!”245,  completa

Huisman.  Mas,  e  agora  completamos  nós,  esta  contra-proposta  impõe  duas  diferentes

condições: calar-se  e se conduzir com quietude. Assim, o povo não está saturado apenas do

élenkhos, mas também da polüpragmosúne.

Mas Sócrates não aceita se calar, nem se conduzir em quietude e o porquê não pode

aceitar estas condições é, segundo ele, de tudo, o mais difícil de persuadir a alguns (37e,38a).

Pois, como persuadí-los de que a  hesükhía seria um erro, ao passo que seus exames e sua

polüpragmosúne um bem? Como persuadí-los de que “alcança o maior bem (38a: tugxa/nei

me/giston a0gaqo_n)”, não aquele que busca as honras e as posses e os cargos políticos; mas

que alcança o maior bem aquele que, como ele, passa a vida, “a cada dia a realizar discursos a

respeito  da  excelência  (38a:  e9ka/sthv  h9me/rav peri_  a0reth~v  tou_v  lo/gouv  poiei~sqai)”?

Como convencê-los de que “a vida não-examinada não vale a pena ser vivida pelo homem

(38a: o9 de_ a0nece/tastov bi/ov ou0 biwto_v a0nqrw/pw|)”? Como convencê-los, enfim, de que

esta vida não é um bem nem ao homem, nem à cidade? Novamente com um argumento de

cunho piedoso. Mas, desta vez, o próprio Sócrates sabe que o oportunismo de tal argumento,

como o de outros que já apontamos em diversos momentos da Apologia, não passará incólume

aos ouvidos dos juízes. Isto fica evidente quando ele afirma: “se digo que isto é desobedecer

ao deus (38a:  )Ea/n te ga_r le/gw o3ti tw~| qew~| a0peiqei~n tou~t 0e0sti_n) e, por causa disto, não

posso me conduzir com quietude (38a: kai_ dia_ tou~t 0a0du/naton h9suxi/an a1gein), não seríeis

persuadidos  por  mim (38a:  íou0  pe sesqe  moi),  como se  eu  estivesse  ironizando (38a:  w(v

ei0rwneuome/nw|)”. O verbo  eironeúomai é a primeira e única referência explícita à  eironeía

referida a  Sócrates  na  Apologia.  E,  se  aparece agora como um problema,  mais,  como um

entrave à persuasão, devemos nos demorar um pouco mais neste conceito para, em seguida,

analisarmos as enfáticas sentenças propostas por Sócrates. 

245 HUISMAN, 2006, p.69.
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Trindade traduz o partícipio eironeuoméno, por estar a brincar246; Brisson o traduz por

praticar a ironia247; Fowler, por  não ser sério248,  e Pievatolo, por  fingir249.  As traduções de

Trindade, Fowler e Pievatolo são coerentes à medida que remetem a uma eironeía de cunho

popular, da linguagem comum ou dos “truques, verbais e de conduta, do herói cômico”250. Em

contrapartida, se considerarmos que a  eironeía  referida a Sócrates -além de refletir a língua

forjada  em um  éthos,  do  qual  Sócrates  obviamente  é  partícipe-  é  tingida  com um matiz

particular à medida que se liga, indissoluvelmente, ao  élenkhos; então, é preciso considerar

que  estas  traduções  limitam  uma  interpretação  mais  profunda  deste  traço  da  refutação

socrática. Nesta perspectiva, concordamos com Adorno quando este afirma que:

Sócrates é um irônico, uma pessoa que brinca com as palavras pondo
sempre  tudo  em  discussão,  em  dúvida,  contudo  a  'ironia'  de  que
Sócrates é acusado, não é de modo nenhum uma 'brincadeira',  uma
'zombaria' (...), mas uma atitude bastante séria, a instância contínua de
pôr sempre tudo em discussão, o encaminhamento para o 'exame', que
à princípio, não pressupõe nada.251

Portanto,  embora  as  traduções  analisadas  denotem,  de  fato,  aspectos  da  famosa

eironeía socrática, em nossa tradução preferimos deixar explícito o verbo eironeúomai e não

substituí-lo  por  algum  outro  termo  que,  embora  guarde  alguma  relação,  verdadeira  ou

aparente, com o sentido original da palavra, pode nos conduzir à falácia de tomar uma parte

pelo  todo,  neste  caso,  tomar  uma característica  da  ironia  atraibuída  a  Sócrates  como sua

definição. Além disso, a partícula eán (  )Ea/n = ei0 + a1n)  no início da sentença expressa uma

eventualidade  e  a  conjunção  hós  (w9v)  com  particípio  (ei0rwneuome/nw)  nas  orações

completivas dependentes de verbos de dizer ou sentir -como é o caso desta sentença- denota

não um fato real, objetivo, mas sim uma opinião subjetiva. Daí parecer-nos mais adequado

traduzir a expressão “como se estivesse ironizando (ei0rwneuome/nw|)”, pois assim enfatizamos

que Sócrates não afirma estar ironizando, mas sim que, a seus ouvintes, poderia parecer que

ele estava ironizando. Ou seja, ele poderia dar a impressão de estar ironizando, ainda que não

fosse esta a realidade. Percebemos, assim, que esta construção hipotética é mais um recurso

retórico do Sócrates platônico que tem o intuito de distinguir entre seu próprio ser e parecer. 

Com efeito, o termo eironeía aparece pouquíssimas vezes nas obras de Platão, e nestas

passagens,  esta  ironia  nunca  é  apresentada  pelo  próprio  Sócrates  como  sendo  uma

246  “(...) pensareis que eu estou a brincar e não me haveis de crer (Apol.38a).”
247  “Vous ne me croirez pas et vos penserez que je pratique l'ironie (Apol.38a).”
248  “(...) you will not believe that I am serious (Apol.38a).”
249 “(...) voi non mi credete e pensate che faccia finta (eironeoumeno)...(Apol.38a)”. Iitálico e grifos de Pievatolo.
250 ADRADOS, 1992 p.42.
251 ADORNO, 1986 p.76.

152



característica sua,  mas é apresentada sempre por seus interlocutores como sendo um traço

característico do diálogo socrático, traço intimamente relacionado ao élenkhos que coloca os

examinados em um estado de aporía, de embaraço252. Nesta perspectiva não nos parece que

deveríamos falar da eironeía de Sócrates, mas da eironeía referida à Sócrates. E é justamente

desta ironia referida a ele que Sócrates precisa se desvencilhar neste momento de sua defesa.

Desacreditar  a  ironia  que  lhe é  tão  atribuída,  é  de fundamental  importância  para  que ele

persuada seus ouvintes de que não brinca, não zomba, não finge, não faz jogo de palavras ou,

mais precisamente, que não tenta colocá-los em  aporía  por meio de seu discurso.  Mas não

basta desacreditar a possibilidade da ironia, é preciso também fornecer um bom argumento

para  justificar  a  impossibilidade  de  cessar  seu  prâgma  ou,  em outras  palavras,  é  preciso

explicar por que não pode permanecer em hesükhía.

Como convencê-los, então, de que não ironiza ao afirmar que não pode se calar e levar

uma vida em hesükhía? Ainda, como persuadí-los de que a vida examinada, isto é, uma vida

conduzida pelo élenkhos, é mais que uma simples escolha, é uma missão? Sócrates sabe que

um argumento de natureza piedosa parece irônico, mas ainda assim este é o argumento com

que o Sócrates platônico começou, continua e, como ainda veremos, com o que concluirá sua

defesa. Se antes afirmava, veementemente, que agia como agia por crer no deus, em nome do

deus, e ainda,  auxiliando ao deus; agora afirma que agir de modo contrário seria justamente

desobedecer ao deus. Em suma, conduzir-se em hesükhía equivaleria a silenciar o élenkhos e a

cessar sua polüpragmosúne, e isto, para ele, equivale a desobedecer ao deus. Este argumento

do  Sócrates  platônico,  de  uma  missão  divinamente  inspirada,  portanto  imperativa,  era

justamente  o  argumento  de  mais  difícil  persuasão,  pois  parecia  ironia  aos  que  o  ouviam

declarar tal coisa. 

Ora, mas se o próprio Sócrates constata a ineficácia persuasiva de tal argumento, por

que, então, utilizá-lo em juízo? Howland sustenta que Sócrates, consciente e ironicamente,

“admite o que muitos dos juízes já deviam ter percebido, isto é, que ele estava sendo irônico

ao apelar para 'o  deus'  a fim de justificar  seu modo de vida (grifos  nossos)”253.  Para este

estudioso, os juízes teriam percebido uma ironia da parte de Sócrates porque, em seu relato

acerca da resposta a o oráculo, ele não teria oferecido nenhuma evidência de que o deus o teria

comissionado a esta vida de exames e, como ele não tinha nem tempo, nem oportunidade para

252 Além desta passagem da Apologia (38a), mais duas outras passagens são significativas: (1) República, 337a,
quando Trasímaco afirma: “Oh Héracles, dizia, esta é a habitual ironia de Sócrates” (w}  9Hrakleiv, e1fh,
au2th  0kei/nh h( ei0wqui~a ei0rwnei/a Swkratou/v),  e (2)  Górgias,  489e, quando Cálicles afirma: “Ironizas,
Sócrates.” (ei0rwne/uh|, w} Sw/kratev).

253 HOWLAND, 1998, p.28.
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sustentar  sua  defesa  em  uma  discussão  dialógica  com  cada  um  dos  juízes  -isto  é,  na

impossibilidade  de  fazer  uso  do  élenkhos- ele  teria  sido  compelido  a  usar  de  ironia  para

defender  a legitimidade da vida filosófica.  Tendo os juízes percebido este “lapso de rigor

lógico”, nas palavras de Howland, teriam considerado irônica a justificativa socrática para sua

vida de exames254. Concordamos com Howland que uma certa ironia em relação à justificação

do prâgma  socrático foi  percebida  pelos juízes, mas discordamos que esta ironia tenha sido

admitida  por  Sócrates  e  questionamos  a  razão  que  este  estudioso  confere  tanto  para  o

conteúdo quanto  para  a  percepção  da  ironia  neste  momento  da  defesa.  Apesar  de  termos

explicado este “lapso de rigor lógico” pelo argumento do entendimento que Sócrates conferiu

ao dito do oráculo; de fato, não se pode afirmar que haja uma relação estritamente lógica entre

o  dito  e  a  missão.  Sócrates  estabelece  esta  relação  por  meio  do  entendimento,  isto  é,

subjetivamente,  mas não há dados objetivos -um outro dito do oráculo,  por exemplo- que

comprovem o comissionamento divino. No entanto, uma falta de rigor lógico não equivale,

necessariamente, ao uso de ironia. Nem a percepção do ouvinte equivale, necessariamente, à

intenção  do  falante.  Sócrates  não  admite  que  fala  ironicamente,  admite  apenas  que  esta

poderia ser a percepção de seus ouvintes. Questionamos, ainda, se o que os ouvintes poderiam

perceber  como  ironia  seria  de  fato  este  lapso  apontado  por  Howland.  Parece-nos  que,

relacionando a percepção da ironia apenas à falta de rigor lógico entre a narração do oráculo e

o comissionamento divino, Howland estreitou o horizonte de sua interpretação. 

De  fato,  como já  apontamos  anteriormente,  parece-nos  bastante  astucioso,  em um

julgamento que se assenta na acusação de impiedade, usar reiteradamente como argumento

justamente  a  piedade  e  o  respeito  incondicional  pelo  deus  e  pelo  daimónion.  Primeiro  o

oráculo do deus justificou o que Sócrates começou a fazer: examinar e exortar; em seguida, o

impedimento do daimónion justificou o que Sócrates não fazia: cuidar dos assuntos da pólis;

agora,  novamente,  a  obediência  ao  deus  justifica  o  que  Sócrates não  poderia  fazer:

permanecer quieto e cessar sua  polüpragmosúne. É certo que há, ao menos, uma coerência

entre estes três argumentos, pois, na verdade, são apenas três maneiras de se colocar a mesma

questão: o prâgma do Sócrates da Apologia tem origem, continuidade e fim neste horizonte do

divino. Portanto, se, ao usar tais argumentos, Sócrates estava sendo astucioso, não sabemos;

mas, uma coisa é fato: estava sendo coerente tanto com seu entendimento do dito, quanto com

a direção de seu daimónion. Além disso, perguntamos: esperariam os juízes um rigor lógico

em questões de piedade? Teriam eles atribuído a ironia aludida por Sócrates a esta falta de

254 HOWLAND, 1998, p.28-30.
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rigor? Não nos parece. É certo que a percepção de ironia está relacionada à justificação da

filosofia por meio de um argumento piedoso, mas não necessariamente na relação que esta

piedade  guarda  com  o  dito  oracular.  Não  seria  maior  ironia,  Sócrates, este  homem

representado na comédia aristofânica como um naturalista ou um sofista, que não reconhecia

os deuses da cidade e que ensinava por dinheiro, defender-se como um filósofo desinteressado

e piedoso? Não poderia ser percebida como grande ironia, neste contexto de um julgamento

por impiedade e em uma cidade que já se acostumava com o ensino pago dos sofistas, alegar

que filosofava por piedade? A ironia não residiria nesta missão piedosa e gratuita?

Talvez por isso, o Sócrates platônico mencione tanto sua pobreza (23c, 31c, 36d,38b).

Talvez por isso, proponha a irrisória multa no valor de uma mina de prata255 (38b), e tome

fiadores256 para a multa no valor de trinta minas257 (38b). Talvez por isso o Sócrates platônico

precise exaltar tanto sua penía, porque esta é a testemunha (31c) de que agia como agia não

em interesse próprio, mas em favor do deus; é a prova de que diz a verdade, é a prova de que

não  ironizava.  E,  à  medida  que  prova  a  piedade  e  a  gratuidade  de  seu  prâgma,

concomitantemente, o Sócrates platônico tenta, mais uma vez, distinguir-se dos sofistas. Luta

contra a sombra destes antagonistas até o fim. Luta contra seu próprio parecer. No entanto, o

lógos que apresenta, o  ser  que desvela, o  prâgma  que defende, a  tímema que propõe, nada

disto foi suficiente; seu segundo discurso de defesa fracassa assim como o primeiro. Os juízes

aceitam a  tímesis  proposta por Meleto.  Sócrates é condenado à morte.  Mas,  Platão não se

conforma  e  concede  ao  mestre  ainda  algumas  últimas  palavras,  um  terceiro  e  último

discurso258. 

255 O real valor desta multa é ponto de desacordo entre os estudiosos. Burnet e Friedlander consideram o valor
irrisório.  BURNET, 1914,182;  FRIEDLANDER, 1964,  p.170.  Já Brickhouse e Smith consideram o valor
razoável,  equivalente a cem dias de trabalho. BRICKHOUSE and SMITH, 1988, p.227. Consideramos o
valor irrisório não por estabelecer qualquer comparação deste valor com alguma referência externa ao texto
da Apologia, mas porque nesta obra, o próprio Sócrates acusa o ridículo da pena proposta, à medida que se vê
forçado a propor uma multa maior, de trinta minas. 

256 Segundo a Apologia, Platão, Críton, Critóbulo e Apolodoro, que estariam presentes, teriam impelido Sócrates
a propor a multa de trinta minas (38b:  keleu/ousi/ me tria/konta mnw~n timh/sasqai), e ainda davam-se em
garantia (38b: au0toi_ d 0e0ggua~sqai) para pagá-la.

257 Segundo  Brickhouse  e  Smith,  o  valor  de trinta  minas  seria  equivalente  ao salário  de 8  anos  e  meio de
trabalho, indubitavelmente uma soma altíssima. BRICKHOUSE and SMITH, 1988, p.227. A proposição desta
multa com valor superior é duvidosa, pois está em desacordo com os testemunhos de Xenofonte (Apologia,
23) e de Diógenes Láercio (Vidas, II, 41).

258 Após o anúncio do resultado da votação, o processo chegava, oficialmente, ao fim e os juízes se retiravam
para receber seus salários. Portanto, há dúvidas acerca da procedência real deste terceiro discurso que Platão
apresenta na Apologia (38c-42a). BRISSON, 2005, p.21.
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TERCEIRO DISCURSO

1    AOS JUÍZES QUE VOTARAM POR SUA CO�DE�AÇÃO

Após  o veredicto de  pena  de  morte,  o  Sócrates  platônico realiza  ainda  um último

discurso,  primeiramente  àqueles  que  votaram  contra  ele  (katayhfi/zomai),  isto  é,  que  o

condenaram. Segundo ele, estes agiram precipitadamente; pois, se tivessem esperado pouco

tempo (38c:  Ei0  ou0n  periemei/nate o0li/gon xro/non),  o que eles  queriam, isto  é,  o  fim de

Sócrates, viria a acontecer naturalmente (38c: a0po_ tou~ au0toma/tou...tou~to e0ge/neto), dado

que, sendo ele de idade de vida já avançada (38d: ga_r dh_ th_n h9liki/an o3ti po/rrw h1dh e0sti_

tou~  bi/ou),  estava  perto  da  morte  (38d:  qana/tou  de_  e0ggu/v).  Agindo  precipitadamente,

angariavam para si “a reputação e a responsabilidade (38c:  o1noma...kai_ ai0ti/an)” de terem

condenado à morte Sócrates, um homem sábio (38c: Swkra/th a0pekto/nate a1ndra sofo/n).

“Pois,  certamente dirão que sou sábio, ainda que eu não seja (38c:  fh/sousi ga_r dh_ sofo_n

ei]nai, ei0 kai_ mh/ ei0mi)”, completa. Note-se que a certeza da sabedoria de Sócrates se encontra

na sentença relativa ao que dizem dele, por meio da partícula  dh/; ao passo que a sentença

relativa ao que diz de sua própria sabedoria nem a confirma nem a nega estritamente, pois é

uma construção hipotética, introduzida pela partícula ei0. Novamente, deparamo-nos com uma

contraposição entre ser e parecer: Sócrates certamente parece sábio aos demais, e Sócrates é,

mas apenas em alguma medida, sábio, pois se não afirma, também não nega sua sabedoria.

Assim  Platão  reafirma  a  superioridade  da  sabedoria  socrática,  novamente,  não  por  uma

afirmação do próprio Sócrates, mas por uma confirmação que viria de outros. Em seguida ele

reforça  as  verdadeiras  razões  da  condenação  de  Sócrates;  mais,  isenta-o  de  qualquer

responsabilidade pelo desfecho do processo. 

1.1    O fracasso da retórica da verdade denuncia o sucesso da retórica das aparências

O Sócrates platônico tenta explicar e se justificar pelo fracasso factual de seu discurso

de  defesa.  Talvez  aqueles  suponham,  diz  ele,  “que  fui  condenado  pela  aporía dos  meus

discursos, dos tais com os quais vos teria persuadido, se eu supusesse que deveria tudo fazer e

dizer para ser absolvido no processo (38d:  a0pori/a|  lo/gwn e9alwke/nai toiou/twn oi[v a2n

u(ma~v e1peisa, ei0 w|1mhn dei~n a3panta poiei~n kai_ le/gein w1ste a0pofugei~n th_n di/khn)”. Mas

não, ele que com tanta maestria faz uso das aporías em seus discursos, ele que saíra da aporía

em que o próprio deus o colocara  (21b),  se  fora  apanhado em  aporía  (38d:  a0pori/a|  me_n

e9a/lwka), e certamente o fora, seguramente não o fora por uma aporía  das palavras ou dos
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discursos (38d: ou0  me/ntoi lo/gwn),  mas uma  aporía  “da audácia e  da desvergonha (38d:

to/lmhv kai_  a0naisxunti/av)”.  Sócrates  ficou embaraçado por não ter  a  intenção de dizer

coisas tais  como as que os juízes achariam agradáveis de ouvir (38d:  kai_  tou~  mh_  e0qe/lein

le/gein  pro_v  u(ma~v  toiau~ta  oi[  0a2n  u(mi~n  me_n  h3dista  h]n  a0kou/ein),  por  não  gemer  e  se

lamentar (38d: qrhnou~nto/v te/ mou kai_ o0durome/nou), fazendo e dizendo outras muitas coisas

que considerava indignas de si (38d: kai_ a1lla poiou~ntov kai_ le/gontov polla_ kai_ a0na/cia

e0mou~), como outros faziam no tribunal. 

Este homem que vivera a refutar não poderia consentir que o fracasso factual de sua

apología era resultante de uma flagrante aporía dos discursos. Não, não seria esta a razão de

seu fracasso, ao menos não para o Sócrates de Platão.  Se ele quisesse fazer uso de meios

excusos,  de  estratégias  indignas,  teria  aberto  um  acesso  em  qualquer  argumento

aparentemente impenetrável,  teria  saído  da  aporía  e  escapado da morte.  A questão que o

Sócrates de Platão quer deixar bastante clara é que foi condenado  não pela inabilidade dos

seus discursos, nem por ter sido apanhado em aporía, mas por ter se defendido de modo digno

ou, como repetiu em tantos momentos de sua defesa, por ter falado somente a verdade e não

ter utilizado recursos retóricos que considerava vergonhosos. Como se Platão nos dissesse:

Sócrates,  fique bem claro,  não foi a julgamento por desacatar os deuses da cidade ou por

corromper os jovens com tais ensinamentos e não foi condenado à morte por inabilidade em se

defender; Sócrates foi à julgamento por não se conduzir com quietude e por descuidar do que

a maioria cuida e foi condenado  porque se recusou a se defender fazendo uso de uma má

retórica, ainda que persuasiva.

Ressurge,  portanto,  ainda  que  subrepticiamente,  a  oposição  entre  os  dois  tipos  de

retóricas apresentados no exórdio e, consequentemente, a oposição entre o ser de Sócrates e o

seu parecer. Pois o fracasso factual da apología do Sócrates platônico é a prova cabal de que

este Sócrates não é como o Sócrates aristofânico das =uvens; este Sócrates não faz uso, nem

ensina outros a fazer uso, de argumentos fracos e injustos para ganhar causas nos tribunais,

nem mesmo para ganhar a própria causa. O Sócrates da Apologia faz uso de uma retórica da

verdade  e se recusa, veementemente, a fazer uso, como tantos outros, de uma  retórica das

aparências.  Aqui Platão não dá nome a estes tantos outros que discursariam e agiriam no

tribunal de modo diverso ao seu Sócrates, mas o fato é que estas estratégias e estes estilos de

retórica  não  só  eram  comuns,  mas  tinham  impregnado,  quiçá  corrompido,  os  juízes.

Apresentando esta distinção entre a retórica de Sócrates, todo o tempo qualificada como uma

retórica boa, verdadeira e justa, em oposição às retóricas comuns nos tribunais atenienses de
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sua época, Platão parece querer mais do que apenas justificar o fracasso factual da retórica de

Sócrates,  parece  querer  também  denunciar  o  sucesso  factual  desta  retórica  outra que,

podemos inferir, seja a retórica utilizada e ensinada pelos  sofistas, ainda que estes sejam os

sofistas  platonicamente  recriados ou  aristofanicamente  caricaturizados.  E,  à  medida  que

Platão contrapõe estas retóricas, também redimensiona o que seria o sucesso e o fracasso de

uma retórica. Pois, o fracasso da retórica de Sócrates é um fato, mas um fato positivo porque é

fruto da excelência do rhétor,  definida desde o exórdio da  Apologia, isto é, dizer a verdade;

portanto, Sócrates foi bem sucedido como verdadeiro rhétor. Em contrapartida, o sucesso dos

demais rhétores, que também é um fato; é, no entanto, um fato negativo porque é fruto de uma

retórica desprovida de verdade e plena de recursos retóricos indignos. Em suma: a rhetoriké de

Sócrates parece mal sucedida, mas é excelente; ao passo que a  rhetoriké  dos maus  rhétores

parece bem sucedida, mas, na verdade, é um fracasso em relação à excelência do rhétor. 

Nesta perspectiva, a condenação de Sócrates seria justamente a prova irrefutável de

que a retórica da verdade não era prezada pela pólis, ao passo que a retórica das aparências,

já que bem sucedida, grassava na Atenas de seu tempo e teria corrompido o justo juízo. Assim,

a justificativa do fracasso da retórica da verdade, torna-se também uma denúncia do sucesso

da retórica das aparências; e a Apologia se torna tanto um encômio a Sócrates, quanto uma

censura  aos  sofistas.  Em  uma  única  obra,  três  objetivos:  apologético,  encomiástico  e

acusatório.  Apologético  por  transmitir,  ou  recriar,  o  que  teria  sido  a  defesa  do  Sócrates

histórico;  encomiástico  por  fazer  um  elogio  à  Sócrates,  como  rhétor  da  verdade  e,  na

concepção de Platão,  philósophos por excelência; e acusatório por fazer  uma crítica,  e até

mesmo uma denúncia tanto aos sofistas, rhétores da aparência; quanto aos cidadãos atenienses

que se deixavam corromper pela paideía destes mestres da retórica. Com efeito,  este pano de

fundo acusatório sob estrado apologético foi percebido com clareza já no século I a.C por

Dioniso de Halicarnasso259,  historiador e crítico literário  grego,  e  é  defendido, ainda hoje,

259 No primeiro  livro  Da Ordenação das  Palavras  (Peri_  e9sxhmatism/enwn),  Dioniso alerta  para este  duplo
caráter da Apologia e ainda nos apresenta mais dois fios condutores desta obra: “A Apologia de Sócrates tem
como seu primeiro propósito (pro/tasiv)  uma apologia, como seu título deixa claro, mas é também uma
acusação aos Atenienses, visto que eles trouxeram um tal homem ao tribunal. E a amargura da acusação é
ocultada pela moderação (tw)| e0piei/ki) da defesa; pois as coisas ditas em auto-defesa são uma acusação aos
Atenienses. Estes são dois fios (sumplokai/) no discurso. Um terceiro é este: o discurso é um encomium de
Sócrates, tornado inofensivo por ser coberto como uma requisição de auto-defesa. Este é o terceiro fio. O
resultado é a interconexão de dois temas judiciais (u9poqe/seiv), a apologia e a acusação, juntos com um tema
encomiástico: o louvor de Sócrates. O quarto fio, que era, como Platão o viu, o tema mais importante, com
uma função deliberativa ou aconselhadora e conteúdo filosófico, é este: o livro é uma exortação proclamatória
(para/ggelma) de que tipo de pessoa o filosófo deve ser. (305.5-23).” USENER, H, RADERMACHER, L.
(eds.) Dionysii halicarnasei opuscula. Leipzig, 1904-1929 apud BURNYEAT, 1997, p.5. Burnyeat completa:
“Raramente a Apologia foi tão bem resumida. Eu estou certo de que este retórico antigo está correto em que a
acusação é um tema tão importante quanto a defesa.” BURNYEAT, 1997, p.5.
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também  por  muitos  outros  estudiosos  contemporâneos,  como  Colaiaco260,  Friedlander261,

Burnyeat262 e Wilson263. 

Pois bem, que a  Apologia  é tanto defesa, quanto acusação é ponto de acordo, mas a

defesa  do  Sócrates  histórico  teria  tido  também este  duplo  caráter?  Sócrates  teria  de  fato

acusado  à  medida  que  se  defendia,  ou seria  esta  acusação  apenas  uma tônica  que  Platão

conferiu  ao discurso de defesa do Sócrates  histórico?  Impossível  responder com exatidão.

Então,  o  que podemos pensar  da  apología do Sócrates  platônico a  partir  deste  seu  duplo

caráter  de defesa e  acusação?  Como os  juízes  receberam tais críticas?  Concordamos  com

Colaiaco quando este sugere que, “para os contemporâneos de Platão, o discurso de Sócrates

comunicava uma poderosa ironia; os juízes naturalmente esperavam que uma 'defesa' fosse

uma defesa, não uma ofensa contra a cidade”264. Portanto, ironia ou não, péssima estratégia

para quem corria risco de vida. Acusando, ao invés de se defender, o Sócrates da Apologia se

mostrava mais preocupado em atacar seus concidadãos do que em se empenhar para conseguir

sua  absolvição.  Poderia  parecer  que  pouco  lhe  importava  viver  ou  morrer.  Bem,  neste

momento da defesa, em que já havia mesmo sido condenado, poderia deixar que pensassem

assim. Talvez aqueles  que votaram contra ele,  a  quem se dirige neste momento,  ficassem

satisfeitos, talvez até mesmo com a consciência tranquila, em pensar que este homem não se

importava com a vida. Mas Sócrates não lhes concede o favor deste argumento. Reafirma que,

se não se defendeu como os demais, se não fez uso de uma retórica que certamente lhe teria

salvo a vida, não o fez por fazer pouco da vida, mas porque não poderia agir de modo indigno.

Em suas palavras: 

nem neste momento supus ser necessário, por causa do perigo, fazer
nada indigno de um homem livre, nem mesmo agora me arrependo por
ter me defendido deste modo. Mas, muito mais escolho morrer, tendo
me defendido deste modo, do que viver,  <defendendo-me> daquele
modo. (38e:   0All 0ou1te  to/te  w0|h/qhn  dei~n  e3neka  tou~  kindu/nou
pra~cai  ou0de_n  a0neleu/qeron,  ou1te  nu~n  moi  metame/lei  ou3twv

260 “O  discurso  de  Sócrates  é  a  antítese  da  contrição;  ele  acredita  que  não  tem nada  do  que  necessite  se
'desculpar'. De fato, uma leitura atenta da  Apologia  revela que este discurso é mais uma ofensa que uma
defesa.” COLAIACO, 2001, p.32. 

261 BURNYEAT, 1997, p.5.
262 “O título da Apologia de Platão é antes um obstáculo para a compreensão do significado essencial por trás da

'desculpa'. (...) A intenção básica de Platão, pelo contrário, decididamente não era apologética_ ainda que a
controversa literatura sobre a memória de homens executados, como conduzido por literatos políticos como
Polícrates e Lísias, o tenha munido com um ímpeto para seu próprio trabalho. (...) a defesa é um ataque _um
momento na eterna luta entre o indivíduo e a massa da humanidade, entre arete e vulgaridade, entre filosofia e
sofística.” FRIEDLANDER, 1964, p.159. 

263 “O título usual em inglês pode ser mal-interpretado à medida que Sócrates, certamente, não 'se desculpa', no
senso comum, por nenhuma de suas ações. Absolutamente pelo contrário: ele justifica toda sua carreira e
acusa a cidade de Atenas por sua condenação.” WILSON, 2007, p.38.

264 COLAIACO, 2001, p.32.
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a0pologhsame/nw|,  a0lla_  polu_  ma~llon  ai9rou~mai  w[de
a0pologhsa/menov teqna/nai h2 e0kei/nwv zh~n). 

Conclusão: a retórica  da verdade  o conduzira  à  morte,  mas seria  esta  uma  morte

honrosa;  em contrapartida,  a  retórica das aparências poderia tê-lo mantido vivo por mais

algum tempo, mas levaria uma  vida vergonhosa,  uma vida indigna de um homem livre. E

Sócrates não temia a morte, temia uma vida vergonhosa, por isto afirma que: “nem no tribunal,

nem na guerra (38e:  ou1te ga_r e0n di/kh| ou2t 0e0n pole/mw|); nem eu, nem outro (39a:  ou1t 0e0me_

ou1t 0a1llon); ninguém deve "maquinar" para que, tudo fazendo, escape da morte (39a: ou0de/na

dei~ tou~to mhxana~sqai o3pwv a0pofeu/cetai, pa~n poiw~n, qa/naton)”. Obviamente, por trás

de tanta convicção está o princípio da não-ponderação da justiça, novamente acima até mesmo

do risco de morte. E, partindo deste pressuposto, Sócrates nos oferece mais uma comparação

entre dois diferentes tipos de agón. 

Ele afirma que nos combates (39a: e0n tai~v ma/xaiv) “frequentemente se torna evidente

que  alguém  poderia  escapar  de  morrer  (39a:  polla/kiv  dh~lon  gi/gnetai  o3ti  to/  ge

a0poqanei~n_)  abandonando as  armas e se voltando em súplica aos que os perseguem (39a:

e0kfu/goi kai_ o3pla a0fei_v kai_ e0f 0i9ketei/an trapo/menov tw~n diwko/ntwn)”. Sabe, também,

que “há muitos outros expedientes em cada situação de perigo para se escapar da morte (39a:

kai_ a1llai mhxanai_ pollai/ ei0sin e0n e9ka/stoiv toi~v kindu/noiv w#ste diafeu/gein qa/naton),

se alguém, com audácia, tudo fizer e disser (39a:  e0a/n tiv tolma~| pa~n poiei~n kai_ le/gein)”.

Mas não importa o tipo de agón, se um combate físico, se uma disputa verbal, o critério para o

proceder deve ser o mesmo: a justiça e não o risco da morte. E “não que isto seja difícil (39a:

mh_ ou0 tou~t 0h]|  xalepo/n), escapar da morte (39a:  qa/naton e0kfugei~n) , diz ele, mas porque

“muito mais difícil é <escapar> da perversidade (39a: polu_ xalepw/teron ponhri/an), pois

esta corre mais rápido que a morte (39a:  qa~tton ga_r qana/tou qei~)”,  afirma ele citando

livremente um verso da Ilíada (IX,502). Por isto, se agora, “sendo lento e velho (39b: bradu_v

w2n kai_ presbu/thv)”,  ele é condenado pelo mais lento (39b: u9po_ tou~ bradute/ron e9a/lwn),

isto é, a morte; pior é a situação de seus acusadores (39b: 39b:  oi9 d 0e0moi_ kath/goroi) que,

“sendo terríveis  e  rápidos (39b:  a3te deinoi_  kai_  o0cei~v  o1ntev),  são  condenados  pelo mais

rápido” (39b: u9po_ tou~ qa/ttonov), pela maldade (39b: th~v kaki/av)”. Consequentemente, se

agora ele parte, condenado por aqueles à pena de morte (39b: nu~n e0gw_ me_n a1peimi u9f 0u9mw~n

qana/tou di/khn  o0flw/n),  também pior  é  a  situação  de  seus  acusadores  que  permanecem,

porém “tendo sido reconhecidos culpados, pela verdade, de perversidade e de injustiça (39b:

ou[toi d 0u9po_ th~v a0lhqei/av w0flhko/tev moxqhri/an kai_ a0diki/an)”. 
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Ora, há ainda dois aspectos importantes a serem observados aqui: (1) se Sócrates foi

acusado e considerado culpado de cometer injustiça, assim o foi pelos homens e ele tem a

consciência tranquila de que não cometeu injustiça, ao menos não voluntariamente; ao passo

que estes  mesmos que o acusaram e o condenaram e a  quem agora  se dirige são os  que

cometem, de fato,  injustiça,  apesar  de  não terem consciência disto,  pois  quem os julga  e

condena não são outros homens, mas a verdade; e (2) se até então Sócrates reiterava que não

sabia se a morte era um bem ou um mal (29a,b; 37b), agora já sabe, ao menos, que esta não é

um mal,  já  que  a  contrapõe  à  maldade.  Por  isso,  talvez,  mostre-se  tão  resignado  com o

veredicto: “Talvez estas coisas tivessem de ser assim (39b: Tau~ta me_n pou i1swv ou3twv kai_

e1dei sxei~n) e suponho que elas são na devida medida (39b: kai_ oi]mai au0ta_ metri/wv e1xein)”,

afirma. Esta é a tranquilidade de quem não temia a morte; de quem tinha a convicção de que

não cometera injustiça. Mas, como veremos a seguir, é também a convicção de Platão, que

sabia que o prâgma socrático, que ele considerava um bem a cada particular e a toda a cidade,

não findaria com a morte de Sócrates. 

1.2    A profecia da continuidade do prâgma socrático

Sócrates conclui seu discurso aos que votaram contra ele com nada menos que uma

profecia (xrhsmo/v). Podia fazer isso, pois, segundo ele, estava já naquele momento em que os

homens  mais  profetizam  (39c:  ga/r  ei0mi  h1dh  e0ntau~qa  e0n  w{|  ma/lista  a1nqrwpoi

xrhsmw|dou~sin),  isto  é,  “quando  estão  a  ponto  de  morrer  (39c:  o1tan  me/llwsin

a0poqanei~sqai)”. E profere, então, um vaticínio de peso: “logo após a minha morte, virá a vós

uma punição muito mais penosa, por Zeus, do que esta <com que vós me punistes> ao terdes

me condenado à morte  (39c: timwri/an u9mi~n  h3cein eu0qu_v meta_  to_n e0mo_n qa/naton polu/

xalepwte/ran nh_ Di/a h2 oi3an e0me_ a0pekto/nate)”. Mas que castigo terrível seria este? Prisão,

exílio,  doença,  miséria,  sofrimento,  morte?  Não,  ainda  maior  punição  viria  sobre  eles.

Contudo, antes de desvelarmos qual seria esta profecia -quiçá maldição- é preciso observar

que Sócrates traz novamente à luz o verdadeiro motivo de sua condenação: “fizestes isto, neste

momento,  supondo que se liberariam de dar  respostas  sobre  a  <vossa> vida (39c:  tou~to

ei0rga/sasqe oi1omenoi  a0palla/cesqai tou~   dido/nai  e1legxon tou~ bi/ou)”,  diz  ele.  Isto  é,

condenaram-no à morte para cessar seu élenkhos, para pôr fim a seus exames, para silenciá-lo,

de modo que seus discursos não mais fossem refutados e seus costumes, normas e valores não

mais fossem confrontados. Porém ocorreria justamente o contrário (39c:  polu_ e0nanti/on) e

ainda em maior escala, e é este justamente o vaticínio: “Mais numerosos  serão os que vos
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refutarão,  os  que eu até  agora continha,  embora vós não percebêsseis,  e  serão tanto mais

difíceis  quanto  mais  jovens  são,  e  mais  vos  irritareis  (39d:  Plei/ouv  e1sontai  u9ma~v  oi9

e0le/gxontev, ou3v nu~n e0gw_ katei~xon, u9mei~v de_ ou0k h0|sqa/nesqe: kai_ xalepw/teroi e1sontai

o3sw new/teroi/ ei0si, kai_ u(mei~v ma~llon a0ganakth/sete)”. Esta a profecia: outros e muitos

outros tais como Sócrates, e ainda mais difíceis e irritantes. Por certo, para aqueles não haveria

castigo maior. 

Assim, Platão prediz a continuidade do prâgma socrático. Na Apologia, a arkhé deste

prâgma é introduzida por um mánteuma, a resposta do oráculo, e a continuidade deste prâgma

é, por sua vez, introduzida por meio de um khresmós, uma profecia. E, se a Pítia deu a resposta

que iniciou esta revolução, Sócrates se torna agora, ele próprio, oráculo do deus, e prediz a

continuidade de seu  prâgma.  No entanto, temos aqui dois, ao menos aparentes, paradoxos.

Primeiramente, se  Sócrates  havia dito aos juízes que se o matassem não encontrariam outro

“tal como ele” (30e-31a), como então profetiza, agora, uma multidão de outros como ele?  Em

segundo lugar, se Sócrates tanto enfatizara que nunca tivera discípulos, nem tinha sido mestre

de ninguém (33a,b), de onde viriam, então, tantos como ele? 

Analisemos  o  primeiro  paradoxo.  Haveria  ou  não  outros  tais  como Sócrates?  Para

Reeve, o que Sócrates enfatizara na primeira passagem era que não encontrariam outro assim

como ele, “agarrado à cidade”, o que não significa que a cidade não encontraria outros que

examinassem assim como ele265. Discordamos que esta seja a chave de interpretação, pois,

apesar de não repetir agora a expressão anterior, Sócrates afirma que estes que virão após ele

serão mais difíceis e mais irritantes. Então, como fariam isso se não estivessem, também estes,

“agarrados” à cidade, assim como aquele miopós que eles imitariam? Como sair, então, desta

aporía?  Bem, podemos aventar  duas  hipóteses.  A primeira se sustentaria  na  economia da

Apologia.  Como a negação de “encontrarem outro tal  como ele”  aparece em seu primeiro

discurso, é possível pensar que Sócrates tivesse ainda a intenção de convencer os juízes de sua

própria importância para a cidade e, assim, salvar-se. Já a afirmação, de que após sua morte

viriam muitos outros que examinariam assim como ele, ocorre após sua condenação; portanto,

nada mais teria a perder, poderia expor o que já sabia, mas não pudera falar. Pois, se tivesse

dito antes, estaria, automaticamente, assumindo sua culpa no tocante à corrupção dos jovens.

No entanto, esta hipótese nos parece pouco coerente com o apelo à verdade tão recorrente ao

longo de seu discurso de defesa e, principalmente, com as muitas demonstrações de ter, de

fato, usado argumentos que lhe comprometiam, como por exemplo, a intenção de refutar o

265 REEVE, 1989, p.154.
162



oráculo e a exposição de sua  polüpragmosúne. Passemos, então, à segunda hipótese: não há

paradoxo, Sócrates não se contradiz. Se estes que virão são os que ele até então  continha

(katei~xon), significa que ele os conhece, sabe de quem fala e, dentre estes, não há nenhum

como ele. Apesar de serem mais jovens, mais difíceis e mais irritantes, portanto cada qual um

excelente miopós, ainda assim não seriam o que Sócrates era para a cidade: dósin, dádiva do

deus à  pólis.  Naquela  ocasião,  dizia  então  Sócrates  aos  juízes:  “não  falheis  em relação  à

dádiva do deus à vós, condenando-me. Pois, se me matardes, não achareis outro tal como eu ...

consagrado à cidade pelo deus” (30e). Ora, esta nos parece a hipótese mais plausível, pois é

coerente com o comissionamento divino do Sócrates platônico. Em suma, não haveria aporía

porque não haveria outro como ele, viriam outros que dariam continuidade ao seu  prâgma,

mas ainda que terríveis, não seriam como ele. Arrogância, presunção, ou piedade? No Sócrates

platônico da Apologia os três atributos andam sempre juntos. Em suma, acate-se uma ou outra

hipótese, o fato é que a morte de Sócrates seria um estopim, o elemento deflagrador de uma

série de indivíduos congêneres em relação ao élenkhos socrático. 

Mas,  chegamos  assim,  ao  segundo  paradoxo.  Como  interpretar  esta  passagem  no

contexto de um discurso no qual o Sócrates platônico reitera que nunca teve discípulos e que

nunca  ensinou  nada  a  ninguém?  Se  ele  não  ensinava,  de  onde  viriam,  então,  estes  que

examinariam assim como ele?  Para Nunes,  “estas são palavras  mais  de poesia do que de

verdade, que dificilmente Sócrates poderia ter pronunciado, pois em toda sua defesa não se

cansa de afirmar que nunca tivera discípulos nem ensinara coisa alguma”266; seriam, portanto,

palavras  de  um  Platão  entusiasta  e  que  iniciava  sua  Academia.  Certamente.  Obviamente

nossas  hipóteses  tentam  responder  ao  aparente  paradoxo  na  economia  da  Apologia.  Se

acolhermos a hipótese, muito provável, de que este terceiro discurso seja totalmente fictício, a

resposta é simples: como Platão teria escrito a Apologia alguns anos após a morte de Sócrates,

conhecia,  a começar por  si  mesmo, aqueles  que dariam continuidade à filosofia  socrática.

Nesta  perspectiva,  não  foi  Sócrates  que  predisse  o  futuro,  mas  Platão  que  anunciou  seu

presente. Em última instância, isto é, no que diz respeito à palavra escrita, são todas palavras

de Platão. Mas, como compreender estas palavras de Platão? Por que ele se esforça tanto para

justificar que Sócrates não é mestre, nem tem discípulos e agora anuncia a continuidade do

prâgma socrático? Como entender este paradoxo?

Parece-nos que também este é apenas um aparente paradoxo. Basta nos lembramos que

Sócrates deixa claro que os jovens mais ociosos e mais ricos,  por si  mesmos ou seja,  por

266 NUNES, 1973, p.40.
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vontade  própria,  regozijavam-se  em  ouví-lo  examinar  os  homens  e  frequentemente  o

imitavam, pondo-se a examinar outros (23c). Devemos nos lembrar, também, que Sócrates

deixa claro que nunca recusou ninguém, seja jovem, seja velho, que desejasse lhe ouvir e lhe

observar enquanto examinava (33a). Portanto, como já dissemos anteriormente: do ponto de

vista  dos  investigados,  Sócrates  era  sim um mestre  e  tinha  discípulos;  ainda  que,  de  seu

próprio ponto de vista, não fosse mestre e tivesse apenas ouvintes. Estes já o imitavam, o que

aliás ele alega ter aumentado o ódio contra ele (23c).  Por que agora afirma que até então os

continha, não sabemos. Talvez para não agravar ainda mais sua situação. Se os continha ou

não, o fato é que agora não mais os poderia conter. Portanto, aqueles que o condenaram teriam

se equivocado completamente ao supor que sua morte poria fim àquela ocupação que tanto os

injuriava. E continuariam a se equivocar caso procedessem do mesmo modo com estes novos

tipos de Sócrates que surgiriam, posto que, sendo tantos, não poderiam matar a todos e apenas

criariam mártüres do élenkhos socrático. 

O Sócrates da  Apologia tem plena consciência disto e não se furta a lhes mostrar o

absurdo lógico e moral em que incorreriam em tal empreitada. "Com efeito, se supondes que,

matando homens,  impedireis  alguém de  vos  repreender  porque  não  viveis  retamente,  não

pensais bem; pois esta saída não é nem copletamente possível, nem bela (39d: Ei0 ga_r oi2esqe

a0poktei/nontev a0nqrw/pouv e0pisxh/sein  o0neidi/zein tina_  u9mi~n  o3ti  ou0k  o0rqw~v zh~te,  ou0

kalw~v dianoei~sqe: ou0  ga_r e0sq 0au3th h9  a0pallagh_ ou1te  pa/nu dunath_  ou1te kalh/)”.  E

conclui seu discurso aos que votaram contra ele, aconselhando-os a buscar uma saída que é

“tanto mais bela, quanto mais fácil (39d: e0kei/nh kai_ kalli/sth kai_ r9a/|sth)”, a saber: ao invés

de “suprimir os outros (39d: tou_v a1llouv kolou/ein)”, “preparar-se a si mesmo de modo que

seja o melhor possível (39d: e9auto_n paraskeua/zein o3pwv e1stai w9v be/ltistov)”. Afinal,

assim não mais  temeriam ter  de  dar  respostas  sobre  suas  vidas,  motivo  pelo  qual  teriam

condenado Sócrates à morte. Mas basta de palavras aos que o condenaram. Dirigir-se-á, então,

aos que votaram a seu favor.

2    AOS JUÍZES QUE VOTARAM POR SUA ABSOLVIÇÃO

O Sócrates de Platão se dirige então, de bom grado (h9de/wv), aos que votaram a seu

favor (a0poyhfi/zomai)  no  intuito  de  discorrer  sobre  o  resultado  deste  processo  (39e:

dialexqei/hn u9pe_r tou~  gegono/tov toutoui6 pra/gmatov), isto é, sobre sua condenação à

morte. Então, Sócrates pede aos juízes, ou Platão pede aos leitores: “permanecei comigo neste

momento (39e: moi...paramei/nate tosou~ton xro/non)”. Medrano, com grande sensibilidade,
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interpreta este imperativo,  parameínate moi,  “este 'ficai comigo' ante às portas da morte”267,

como um reflexo da filosofia como thanátou meléte, isto é, do cuidado da morte, da atenção

do filósofo ao exercício de morrer, tal como aparece no Fédon (81a). Permaneçamos, então,

também nós, com Sócrates; aprendamos, com ele, a morrer. 

2.1    Daimónion socrático: silêncio que permite

Sócrates dá duas razões para que os que votaram a seu favor creiam que o que lhe

aconteceu é algo bom. O primeiro argumento se fundamenta,  novamente,  no horizonte do

divino, mais precisamente na divindade que o acompanha, seu  daimónion.  Segundo ele,  o

oráculo da divindade,  que lhe é habitual (40a:  ei0wqui~a moi mantikh_ h9 tou~ daimoni/ou),  até

aquele momento era, em tudo, completamente frequente (40a:  e0n me_n tw~|  pro/sqen xro/nw|

panti_ pa/nu puknh_ a0ei_ h]n), “opondo-se até nas menores coisas (40a: kai_ pa/nu e0pi_ smikroi~v

e0nantioume/nh)”, se ele estivesse a ponto agir incorretamente (40a: ei1 ti me/lloimi mh_ o0rqw~v

pra/cein). Contudo, agora que lhe sucedera “o que alguém poderia supor e reconhecer como

sendo o último dos males  (40a:  a3  ge dh_  oi0hqei/h  a2n  tiv kai_  nomi/zetai e1sxata kakw~n

ei]nai)”,  isto  é,  a  condenação  à  morte,  o  sinal268 do  deus  não se  lhe  opôs  (40b:  ou1te  ...

h0nantiw/qh to_ tou~ qeou~ shmei~on), nem ao sair de casa pela manhã (40b: ou1te e0cio/nti e3wqen

oi1koqen),  nem  quando  subia  ao  tribunal  (40b:  ou1te  h9ni/ka  a0ne/bainon  e0ntauqoi~  e0pi_  to_

dikasth/rion),  nem em nenhuma parte do seu discurso, quando ele estava a ponto de dizer

algo (40b:  ou1t 0e0n  tw|~  lo/gw|  ou0damou~  me/llonti  ti  e0rei~n).  Em contrapartida,  em outros

discursos, frequentemente, o retinha no meio do que estava falando (40b: kai/toi e0n a1lloiv

lo/goiv pollaxou~ dh/ me e0pe/sxe le/gonta meta/cu). Mas ele reitera: “Agora, pelo contrário,

em nenhuma parte deste processo (40a:  nu~n de_ ou0damou~  peri_ tau/thn th_n pra~cin) -nem

quando eu agia, nem quando eu falava- (40a: ou1t 0e0n e1rgw| ou0deni_ ou1t 0e0n lo/gw)  ele se opôs

a mim (40a: h0nanti/wtai/ moi)”. E, para o Sócrates de Platão, isto se deu justamente porque o

que ia lhe suceder, a morte, não poderia ser tomado como tamanho mal assim como a maioria

supunha.

Neste  momento  torna-se  interessante  refletir  sobre  o  que,  anteriormente,

caracterizamos  como  caráter  impeditivo  do  daimónion  socrático.  Percebemos  este  caráter

267 MEDRANO, 1989, p.142.
268 O daimónion socrático recebe a designação de sinal também em outras obras além da Apologia. Em Platão

aparece nas seguintes obras: Apologia (40b, 40c, 41d), na República (496c), no Eutidemo (272e) e no Fedro
(242c).  Aparece  como  sinal  também  nas  Memoráveis  (1.1.2-5,1.1.4-6,1.1.44)  e  na   Apologia  (12)  de
Xenofonte.

165



impeditivo quando Sócrates  dera como argumento de sua abstenção política,  justamente o

impedimento do seu daimónion, que sempre o demovia e nunca o incitava a agir, em matéria

de política (31d,e). Este caráter impeditivo é reiterado neste momento; contudo, percebe-se

agora um jogo sutil que alarga nossa compreensão acerca da natureza diretiva do daimónion

sobre as ações de Sócrates. Percebemos, por um lado, que a  voz do daimónion, de fato, o

impedia de agir, não só em questões relativas à política,  mas,  como ele diz agora, até nas

menores  coisas,  se  estivesse  a  ponto  de  agir  incorretamente.  Nesta  primeira  perspectiva,

segue-se  que:  quando  o  daimónion  falava;  Sócrates,  por  sua  vez,  calava-se.  No  entanto,

percebemos que havia ocasiões em que o sinal  daimônico não se opunha a Sócrates, como

durante seu julgamento. Nesta segunda perspectiva, segue-se que: quando o daimónion calava,

Sócrates, por sua vez, falava. O sinal  daimônico não se manifestava apenas como a voz do

daimónion,  mas também como seu silêncio. Sócrates interpretava  o silêncio do daimónion

como um sinal para agir ou falar, e assim procedia, com a consciência tranquila de que nem

desobedecia à divindade, nem cometia injustiça, consequentemente não lhe ocorreria nenhum

mal caso agisse ou falasse naquela determinada situação. 

Com efeito,  nem na primeira referência (31c,d),  nem agora (40b,c),  o  daimónion  o

incita a agir ou a dizer algo. Contudo, no horizonte desta segunda passagem, torna-se evidente

que o  daimónion  se manifesta  não apenas  como a  voz que impede,  mas também como o

silêncio que permite. Toda voz que fala, também cala. E, para bom entendedor, o silêncio diz

muito. Nas palavras de Huisman: “'Não vá, não faça, não diga nada', diz o deus sem ter de se

fazer ouvir, apenas fazendo-se obedecer. Às vezes também ele se abstém, e mesmo isso é um

sinal,  sob a forma da dupla-negação.  Ele não indicou que não se fizesse;  o caminho está

livre”269.  Assim,  percebemos  que  se  desvela  o  segundo  movimento  que  completa  esta

dinâmica daimônica:  a voz do  daimónion  é o sinal vermelho, o sinal  que interrompe; seu

silêncio,  porém,  o  sinal  verde,  o  sinal  que  manda seguir.  Mas,  Sócrates  seria  apenas  um

pedestre cumpridor da lei? Sempre obedece o semáforo? Nunca cruza um sinal vermelho?

Nem mesmo por uma boa razão? Bem, chegamos ao momento propício, então, de tentarmos

compreender como se dá, para o Sócrates da Apologia, a relação entre as falas e o silêncio do

daimónion e a sua própria razão. 

Como interpretar a relação entre a emissão do sinal do daimónion e a recepção deste

sinal por parte de Sócrates? Sócrates aplicaria algum exame racional para acatar as proibições

do  daimónion? Ou ele aceitava cegamente seus impedimentos?  Agia  livremente quando o

269 HUISMAN, 2006, p.77.
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sinal não lhe impedia? Este é um tema que gerou e ainda gera bastante polêmica entre os

estudiosos de Sócrates. Para Brickhouse & Smith, o daimónion seria uma fonte não-racional

de conhecimento para Sócrates; uma fonte que lhe daria acesso direto e certeza sobre verdades

morais que não poderia alcançar pela razão; verdades que Sócrates não questionava, apenas

acatava270.  Reeve  caminha  na  mesma  direção,  sustentando  que  Sócrates  não  submete  as

proibições do daimónion a um exame racional. Para este estudioso, Sócrates 

nunca as submete <as proibições do  daimónion> a qualquer teste de
autenticidade ou de verdade. Ele simplesmente age em relação a elas
sem  reflexão.  (...)  nada  -nenhum  exame  de  elenchos,  nenhuma
interpretação, nenhum exercício de razão crítica- intromete-se entre o
sinal e a ação que ele suscita.271

Ora,  se  analisarmos  estritamente  a  Apologia,  devemos  fazer  algumas  ressalvas  às

posições destes estudiosos. Concordamos com Brickhouse e Smith quando propõem que o

daimónion  seja uma fonte de conhecimento não-racional, pois Platão confere ao  daimónion

um  status indubitavelmente  divino  (31c,d;40b),  o  que  nos faz  descartar  também qualquer

interpretação  deste como uma voz  da  consciência,  como propõem Gottlieb272 e,  em certa

medida, também Spinelli273. Discordamos, porém, quando Brickhouse e Smith propõem que

este seria um conhecimento inalcançável pela razão. Na Apologia, a direção do daimónion só é

exemplificada em dois momentos: (1) momento de impedimento: abstenção da vida política, e

(2) momento de consentimento: ida de Sócrates ao tribunal e as palavras que usou durante o

julgamento.  Ora,  nestas  duas  ocasiões  o  “conhecimento”  que  o  daimónion  transmitiu  é

perfeitamente alcançável pela razão. Quanto à interpretação de Reeve, concordamos com seu

argumento de que Sócrates não submete os ditos do  daimónion  a exame, ao menos não o

mesmo exame a que submeteu o dito do oráculo; porém, discordamos de que Sócrates não

confira à eles uma interpretação. E, discordando de Reeve, sustentamos, automaticamente, a

posição de Vlastos.  Para Vlastos,  na  Apologia:  “Sócrates tem motivos independentes  para

aceitar o que a voz lhe diz para fazer ou acreditar, motivos suficientes para persuadí-lo da

270 BRICKHOUSE & SMITH, 1994.
271 REEVE, 1989, p.69,70.
272 “A voz do  daimonion  é muito claramente o que nós chamaríamos hoje de a voz da prudente consciência.”

GOTTLIEB, 1999, p.21.
273Para Spinelli, “Daímona passou a expressar nele (sob o ponto de vista, digamos, de uma consciência crítico-

maiêutica)  um  qualificativo,  não  referido  a  um  sujeito  ou  soberania  externa,  e  sim,  à  alma  humana,
particularmente ao que nela há de mais nobre e extraordinário: a capacidade reflexiva e meditativa.” Ainda que,
mais à frente, Spinelli faça a ressalva de que o  daimónion funcionava “ao modo de uma disposição interior,
mas não exatamente de uma consciência plenamente ciente do que devia ou não devia fazer, e sim, digamos, o
seu daimónion era uma referência ideal dessa consciência.” SPINELLI, 2006, p.55, 60.
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correção daquela ação ou crença mesmo na ausência daquele sinal”274. Assim, concordamos

com Vlastos que todas as decisões que Sócrates tomou, nas quais houve a concorrência do

daimónion,  passaram pelo crivo da razão, pois: (1) Sócrates interpretou o impedimento de

participar da política como uma proteção à própria vida, a fim de que tivesse mais tempo para

realizar seu prâgma (31c-32a,33c); (2) Sócrates interpretou o silêncio do daimónion como um

bom augúrio, como veremos em 40c. Fazemos apenas uma ressalva à tese de Vlastos: para

salvar a razão, sua tese aniquila a piedade; para salvar o entendimento, ela apaga a voz divina.

Na  Apologia,  o caráter divino do  daimónion  socrático é inegável e, portanto, não pode ser

desconsiderado. Sócrates conferia entendimento ao dito e ao não-dito, mas eram ditos e não-

ditos divinos.  Assim como o dito do oráculo,  por meio do entendimento de Sócrates,  deu

origem à uma missão divina; também os sinais divinos do daimónion,  também por meio do

entendimento, foram incorporados a esta mesma missão. O silêncio é a contrapartida do dito:

quando um fala,  o  outro  se  cala,  seja  o  oráculo,  seja  Sócrates,  seja  o  daimónion;  mas  o

entendimento de Sócrates continua sempre, e sempre no horizonte do divino.

Sendo  este  o  nosso  entendimento  sobre  a  dinâmica  daimônica que  se  desvela  na

Apologia, podemos, então, para alargar nosso horizonte de interpretação acerca do silêncio do

daimónion  e apreciarmos ainda mais o papel desta personagem de tanta importância nesta

“tragédia” platônica; enfim, para dar continuidade ao entendimento no horizonte do divino,

podemos fazer novo intercurso entre a  Apologia,  de Platão, e o  Hipólito, de Eurípedes.  Já

havíamos comparado a fidelidade de Sócrates ao deus com a fidelidade de Hipólito à Ártemis;

a devoção incondicional de cada um à sua divindade; a pretensão de pureza que pode ser

compreendida como húbris;  o conflito de ambos entre sua piedade particular e a tradicional

piedade da pólis. Podemos, agora, comparar também o silêncio de suas divindades diante de

suas mortes, ainda que no caso de Sócrates falemos agora do daimónion e não de um deus da

pólis. Na tragédia, Hipólito, ferido e sangrando, sente a presença de Ártemis e, então, devoto e

deusa travam seu último diálogo antes da morte: 

Hip.: Está perto de mim a santa Ártemis? 
Árt.: Aqui está a deusa que veneras. 
Hip.: E vês o meu estado deplorável? 
Árt.: Vejo, mas deuses não derramam lágrimas. (1565-1570ss)
Árt.:  (...)  Adeus então! Não posso,  como deusa, ver defuntos, nem

macular  meus  ouvidos  divinos  com  os  últimos  suspiros  de
mortais; vejo-te perto do instante fatal (1625).275

274 VLASTOS, 1992, p.283.Vlastos sustenta também outra tese, mas a partir de outras obras platônicas (Teeteto,
151c; Eutidemo, 272e; Fedro, 242b-c).

275 EURÍPEDES, Hipólito, 1565-1625. Tradução de Mário da Gama Kury, 2003, p.152-156.
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A deusa silencia  então,  abandona-o.  Da anterior  comunhão com a deusa,  restam a

Hipólito o silêncio e a solidão perante a morte. Mas Hipólito não se ofende com este silêncio e

abandono divino; tampouco Sócrates se ofende com o silêncio e a ausência de seu daimónion.

Pelo  contrário,  Sócrates  assume  o  silêncio  como  um  bom  presságio,  à  medida  que,

diferentemente de Hipólito, não tinha o privilégio de conversar com seu daimónion, e este só

se dirigia a ele com palavras de impedimento. Contudo, o silêncio e a solidão perante a morte

são,  em  ambos  os  casos,  tragicamente  semelhantes.  O  que  queremos  apontar  com  esta

comparação é, mais uma vez, este caráter trágico da  Apologia.  O silêncio do  daimónion  na

obra platônica manifesta um dos caracteres mais pertinentes às obras trágicas: a solidão do

homem perante a conclusão do seu destino, isto é, a morte. Tragicidade que Vernant define

com precisão poética:

Um dos aspectos do trágico grego é essa solidão na qual o homem se
encontra diante  da morte e,  mais geralmente, diante de tudo o que
marca a existência humana com o selo da privação, do não-ser. Em
meio  a  esses  insucessos,  a  essas  provações,  no  limiar  da  morte,  o
homem sente-se  sob o  olhar  de  um divino  que  se  define  pela  sua
perfeita plenitude de ser, sem relação, sem participação possível com o
mundo  da  'paixão'.  De  modo  que  todo  destino  humano  pode  ser
considerado ao mesmo tempo conforme duas perspectivas opostas: do
ponto de vista do homem, como drama, do ponto de vista dos deuses,
como espetáculo longínquo, futilidade.276

Sócrates fala das divindades ao longo de todo seu discurso de defesa, seja no deus de

Delfos,  seja  em seu  daimónion; mas  o  palco  é  seu,  a  cena  somente  sua.  O  sinal  que  o

acompanhava desde criança, abandona-o, deixa-o na solidão na cena da paixão. O drama, a

tragédia de Sócrates é espetáculo longínquo para seu daimónion. Mas Sócrates não se ressente,

não  cobra  a  presença  da  divindade neste  último  ato.  Pelo  contrário,  o  silêncio  de  seu

daimónion é desejado, pois é sinal de correção em seu agir e falar, é bom augúrio em relação

ao destino que se cumpre. Mais: como não é possível que o costumeiro sinal não se opusesse

(40c: ou0 ga_r e1sq 0o3pwv ou0k h0nantiw/qh a1n moi to_ ei0wqo_v shmei~on), se ele não estivesse a

ponto  de  fazer  algo  bom (40c:  ei0  mh/  ti  e1mellon  e0gw_  a0gaqo_n  pra/cein),  o  silêncio  do

daimónion é, para ele uma grande prova (40c: Me/ga moi tekmh/rion) de que a morte lhe será

um bem. Contudo, resta-lhe ainda uma segunda razão para alimentar uma grande esperança de

que isto seja um bem; razão que analisaremos a seguir.

 

276 VERNANT, 1990, p.426,427, nota 17.
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2.2    Müthoi da boa esperança

Recordemos e completemos o pedido do Sócrates platônico àqueles que votaram a seu

favor: “Assim, oh varões, permanecei comigo neste momento (39e:  a0lla/ moi, w} a1ndrev,

paramei/nate tosou~ton xro/non) pois nada impede diamüthologêsai uns com os outros (39e:

ou0de_n ga_r kwlu/ei diamuqologh~sai pro_v a0llh/louv), enquanto for permitido (39e:  e3wv

e1cestin)”.  O  Sócrates  platônico  quer  diamüthologéo.  Segundo  a  tradução  de  Trindade,

Sócrates  quer  contar  histórias277;  para  Brisson,  ele  quer  tagarelar278,  para  Fowler279 e

Pievatolo280,  por  fim,  ele  quer  conversar.  Salvo  a  tradução  de  Trindade,  todas  as  outras

traduções nos parecem desconsiderar o sentido primeiro do verbo, pois o que Sócrates, ou

muito mais provavelmente, o que Platão quer é nos contar müthoi. 

Com  efeito,  neste  discurso  não  encontramos  narrativas  míticas  estruturadas  assim

como as que encontramos em outros diálogos platônicos281, isto é, narrativas que criam uma

situação,  contam  uma  história,  compreendem  uma  ação,  apresentam  um  personagem.

Contudo,  nem  por  isso,  os  müthoi  deixam  de  estar  fortemente  presentes  nesta  parte  do

discurso. Há, na verdade, um  lógos  sobre os  müthoi. Platão se apropria tão sutilmente dos

müthoi que  o  leitor  tem  até  mesmo  dificuldade  para  reconhecer  onde  eles  começam  e

terminam. Há uma transposição tão gradual e inadvertida que se torna difícil saber se Sócrates

conta uma história ou se nos apresenta um discurso conceitual. Aqui, esta sutil continuidade

entre os müthoi e o lógos só nos ajudam ainda mais a perceber “a filosofia como ser entre”282,

na expressão de Marques, ser entre mito e conceito. E não seria justamente esta a idéia contida

no  verbo  que  analisamos?  Diamüthologéo  =  diá  +  müthologéo. Não  nos  parece  que  o

significado  deste  prevérbio,  diá,  seja  de  um  perfectivo,  isto  é,  de  levar  a  ação  à  cabo,

277 “Fica comigo neste tempo, homens, pois nada impede que contemos histórias uns aos outros, enquanto for
permitido (Apol.39e)”.

278 “Eh bien, citoyens, restez avec moi pendant ce court laps de temps. Rien ne nous êmpeche de bavarder entre
nous aussi longtemps que cela sera possible (Apol.39e)”.

279 “wait with me so long, my friends; for nothing prevents our chatting with each other while there is time
(Apol.39e)”.

280 “State con me, cittadini, per questo tempo: niente impedisce che conversiamo fra di noi, finché è permesso
(Apol.39e)”.

281 Alguns mitos nas obras platônicas: mito de Prometeu, no Protágoras (320d-322d); o mito do “andrógino” de
Aristófanes, no Banquete (189d-193a); o mito do nascimento de Eros,  no Banquete (203a-204a); o mito da
parelha alada, no Fedro (246a-249a); o mito da reminiscência, no Mênon (81a-c) e no Fedro (249c-250a); o
mito da caverna, na República (VIII, 514d-517a); o mito da sentença final, no Górgias (523a-524a); o mito de
Er, o Panfílio, na  República  (X, 617d-621b); o mito do operário-demiurgo, no  Timeu  (29c-30c), o mito da
Atlântida, no Timeu (24c-25d). Para uma análise de alguns destes mitos, conferir DROZ, 1997.

282 “A filosofia seria então um ser entre. Um ser entre a imagem terrível e fascinante, confusa e obscura do mito
e o conceito, a idéia, inequívoca, bem delimitada, cheia de luz. Ela oscila entre a potencialidade e a efiácia
prática da imagem mítica e a luminosidade do pensamento conceitual que separa e delimita, para conhecer.”
MARQUES, 1994, p.34.
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completamente, até o fim; parece-nos, sim, que o prevérbio mantém seu significado primário

de  transição,  mudança,  uma  idéia  de  passar  por,  entre,  através.  Nesta  perspectiva,

diamüthologéo seria falar através do mito, colocar o discurso entre mito e razão, estar ali, onde

se encontram, mas não permanecer neste lugar, ir além. 

Mas por que contar müthoi neste momento? Por que o Sócrates platônico apela para os

müthoi? Por que ele se choca, literalmente, com um objeto impenetrável pela razão: a morte.

Como bem coloca Droz, o mito interrompe o discurso argumentativo precisamente “quando o

raciocínio não é mais suficiente ou não mais convém”283, seja porque o sujeito do discurso se

encontra em dificuldades para seguir adiante, isto é, porque está em  aporía; seja porque o

objeto, o tema de que se fala, não se reduz a conceitos. Ora, já analisamos em detalhes a longa

argumentação de Sócrates, ainda na parte da defesa contra as novas acusações, na qual ele

revela a incapacidade da razão para apreender este objeto. Dizia ele,  então:  “seguramente,

recear a morte, nada mais é que parecer ser sábio, não sendo; pois é parecer saber coisas que

não se sabe (29a)”. E ainda: “se eu pudesse afirmar ser o mais sábio em algo, seria nisto: não

sabendo suficientemente acerca das coisas no Hades, desse modo também não suponho saber

(29b)”. É por isto, porque a sabedoria humana não alcança, não penetra este objeto, que o

Sócrates platônico precisa fazer uso dos mitos, ou ao menos, da compreensão que surge a

partir deles. Se ele não pode pretender alcançar a verdade sobre a morte; pode, ao menos,

sugerir o possível, trazer à luz, mostrar, fazer aparecer o que, ainda que não seja, pode ser.

Sócrates  não  pode  falar  o  que  não  sabe,  mas  pode  contar  o  que  se  diz (40c:  kata_  ta_

lego/mena). Passemos então, aos müthoi acerca da morte.

Após oferecer o silêncio do daimónion como grande prova de que a morte é um bem,

Sócrates convida seus ouvintes, os juízes que o absolveram, a refletirem, também de outra

maneira, em “como grande esperança há de que isto seja um bem (40c: th~|de w9v pollh_ e0lpi/v

e0stin a0gaqo_n au0to_ ei]nai)”. E expõe, então, duas concepções acerca da morte:

Com efeito, o estar morto é um dos dois: ou é como nada ser, nem o
que está morto tem nenhuma sensação de nada; ou, de acordo com o
que se diz, calha de ser uma mudança e, para a alma, uma migração
deste lugar aqui para outro lugar (40c: Duoi~n ga_r qa/teron e0stin to_
teqna/nai:  h2  ga_r  oi[on  mhde_n  ei]nai  mhde_  ai1sqhsin  mhdemi/an
mhdeno_v e1xein to_n teqnew~ta, h2 kata_ ta_ lego/mena metabolh/ tiv
tugxa/nei ou]sa kai_  metoi/khsiv th~|  yuxh~|  tou~  to/pou tou~ e0nqe/nde
ei0v a1llon to/pon)

Sócrates analisará, então, cada concepção em separado, e assim também nós o faremos,

283 DROZ, 1997, p.10.
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não apenas buscando o müthos atrás do lógos, ou tentando separá-los, mas tentando perceber

exatamente este lugar entre mito e razão no qual se inscreve a filosofia do Sócrates platônico

neste momento.

Na  primeira  concepção,  a  morte  seria  um bem porque,  “se  nenhuma sensação  há

(40c,d: ei1te mhdemi/a ai1sqhsiv e0stin), mas é como um sono (40d: a0ll 0oi[on u3pnov) em que

alguém dorme sem ver nenhum sonho (40d: e0peida/n tiv kaqeu/dwn mhd 0o1nar mhde_n o9ra~|),

então, a morte seria um admirável ganho (40d: qauma/sion ke/rdov a2n ei1h o( qa/natov)”. Esta

concepção da morte como sono era já conhecida dos gregos por meio da história de Clêobis e

Bíton, que encontramos em Heródoto (Histórias,I, XXX-XXXII). Conta Heródoto que Sólon,

tendo ido à corte de Creso, no Egito, foi interpelado pelo rei sobre quem ele julgava ser “o

mais  afortunado  (I,XXX,2:  o0lbiw/taton)”  dentre  todos  os  homens  que  já  conhecera.  A

primeira resposta de Sólon não satisfaz Creso e ele pergunta, então, quem seria o segundo

homem mais afortunado. Sólon responde que seriam Clêobis e Bíton. E, em seguida, conta  “a

história que se diz (I,XXXI,2: le/getai o3de o9 lo/gov)”, acerca deles. Estes dois irmãos teriam

levado sua mãe, puxando-a num carro de boi por uma distância de 45 estádios -cerca de nove

quilômetros- até o Heraíon, para participar da festa de Hera. A mãe, então, muito comovida

com  o  feito  generoso  dos  filhos,  pede  à  deusa  que  “os  honre  grandemente  (I,XXXI,4:

e0ti/mhsan megalw~v)”. Depois deste pedido, ralata-nos Heródoto, “os jovens adormeceram ali

mesmo no  templo  e  jamais  despertaram,  mas  permanecem neste  estado  final  (I,XXXI,  5:

katakoimhqe/ntev e0n au0tw~| tw|~ i9rw~| oi9 nehni/ai ou0ke/ti a0ne/sthsan, a0ll 0 e0n te/lei+ tou/tw|

e1sxonto)”.  Em suma: a  mãe pediu a maior honra para seus filhos e a deusa atendeu seu

pedido lhes conferindo um sono eterno, isto é, a morte.  Assim, a história nos leva a duas

conclusões: a morte seria como um sono pesado; e, concebida desta maneira, a morte seria um

bem, mais: uma recompensa divina. 

A história dos dois irmãos nos mostra que esta morte é  ólbios,  uma “boa fortuna”, e

também Sócrates diz que ela é kérdos, um ganho. Mas ganho de quê, perguntamos, se Sócrates

também afirma que “o estar morto é como nada ser (to_ teqna/nai ... oi[on mhde_n ei]nai)”? Este

nos parece ser o ponto mais importante desta concepção da morte: o sono sem sonhos equivale

ao nada e este nada é um ganho. Este “caminho do nada”, como sustenta Huisman, “é de uma

evocação extremamente rara em Platão, que ficou na história como o promotor da idéia de

imortalidade.  Talvez  seja  o  único  lugar  em que  ela  é  formada  com  uma  apreciação  tão

favorável”284. É certo que, no Fédon (70a), cogita-se a possibilidade da alma não mais existir,

284 HUISMAN, 2006, p.234.
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em lugar nenhum, após se separar do corpo. No entanto, esta concepção é citada por Cebes

como  uma  opinião  corrente  da  qual  o  Sócrates  platônico  precisará  se  desvencilhar  para

sustentar  a  tese  da  imortalidade  da  alma.  Ou seja,  nesta  passagem do  Fédon,  Platão  não

confere uma apreciação positiva a esta concepção, ou a esta possibilidade; ao contrário do que

vemos nesta passagem da Apologia. Aqui, se estar morto é como nada ser, então isto é razão

para se ter grande esperança, pois seria um maravilhoso ganho. Mas isto não é a verdade, é

apenas  o que se diz,  apenas uma possibilidade e, assim como nos parece, uma possibilidade

tímida perante a segunda concepção acerca da morte.

Na segunda possibilidade,  na segunda concepção, “a morte é como um desterrar-se

daqui para outro lugar (40e: a0podhmh~sai e0stin o9 qa/natov e0nqende ei0v a1llon to/pon), onde

estão todos os que morreram (40e: e0kei~ ei0sin a3pantev oi9 teqnew~tev)”. Assim, se é verdade o

que se diz (40e: Ei0...a0lhqh~ e0stin ta_ lego/mena), que bem maior que este poderia haver (40e:

mei/zon a0gaqo_n tou/tou ei1h a!n). Pois, quem chega ao Hades, “tendo sido liberado destes aqui

que  dizem ser  juízes,  descobrirá  os  que  são  verdadeiramente  juízes,  precisamente  os  que

-também  é  o  que  dizem-  ali  mesmo  julgam  (41a:  a0pallagei_v toutwni_ fasko/ntwn

dikastw~n ei]nai, eu0rh/sei tou_v a0lhqw~v dikasta_v, oi3per kai_ le/gonta e0kei~ dika/zein)”. E, à

medida que o discurso prossegue, emerge, novamente, a distinção e a oposição entre  ser  e

parecer. Pois, se quem morre se liberta (a0palla/ssw) “destes daqui que se dizem ser juízes

(41a:  toutwni_ fasko/ntwn dikastw~n ei]nai)”; fica evidente que os juízes que o julgaram

parecem  ser  juízes,  mas  não  são;  pois  condenando-o,  demonstraram não  possuir  a  areté

própria do verdadeiro juiz, isto é julgar segundo a verdade, e assim cometeram injustiça. Em

oposição a estes  aparentes dikastaí,  o Sócrates de Platão identifica os  verdadeiros dikastaí

(41a:  tou_v a0lhqw~v dikasta_v) que se encontram no Hades.  Dentre eles, figuras lendárias,

como Minos,  Radamântis,  Áiacos  e  Triptólemos,  juízes  dos  mortos,  escolhidos  para  esta

função por terem sido perfeitamente justos em vida; Orfeu e Musaios, lendários poetas pré-

homéricos; Hesíodo e Homero, os grandes poetas da antiguidade grega, e Palamedes e Ájax,

heróis da Guerra de Tróia. 

Interessante  observar  a  menção  destes  nomes  no  Hades,  pois,  como  bem observa

Vernant, a antiga crença grega tratava de uma imortalidade impessoal e os mortos, quando

chegavam ao Hades, perdiam seus nomes285. Hesíodo, em Os Trabalhos e os Dias, ao narrar a

destruição da terceira geração de mortais, a raça de bronze, deixa isto bem claro: “E por suas

próprias mãos tendo sucumbido, desceram ao úmido palácio do gélido Hades, anônimos (154:

285 VERNANT, 1990, p.431.
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kai_  toi_  me_n  xei/ressin  u3po  sfete/rh|si  dame/ntev  bh~san  e0v  eu0rw/enta  do/mon  kruerou~

Ai/dao nw/numnoi)”286. =ónumnoi, sem nome, esta era a condição dos mortais no Hades; só os

heróis,  como  afirma  Vernant,  conservam  o  próprio  nome  no  além287.  Até  aqui,  nenhuma

novidade teria  sido introduzida no discurso de Sócrates,  pois ele,  de fato,  nomeia apenas

figuras ilustres. Contudo, se não há novidade nos nomes apresentados, há, indiscutivelmente,

novidade em uma figura que, se não está nomeada no rol dos heróis presentes no Hades, está

claramente  entre  eles.  Figura  que  não  precisa  ser  nomeada,  pois  é  o  próprio  sujeito  do

discurso: Sócrates. Podemos pensar, assim, que o Sócrates de Platão entraria no Hades como

uma espécie de herói. Mas, herói de quê? Ora, se o que define o herói, como bem coloca

Vernant, “são os atos que ele ousou empreender e que pôde cumprir com sucesso: as suas

proezas”288; então, o Sócrates da Apologia descerá ao Hades como o herói do e1legxov, herói

do exame, da refutação. 

Isto fica claro à medida que Sócrates afirma que “não seria desagradável (41b: ou0k a2n

a0hde_v ei1h)”, pelo contrário, “maravilhoso seria passar o tempo ali (41b: qaumasth_ a@n ei1h h9

diatri/bh au0to/qi)”,  comparando  seu  próprio  padecimento  com  o  daqueles  (41b:

a0ntiparaba/llonti ta_ e0mautou~ pa/qh pro_v ta_ e0kei/nwn), pois tanto ele quanto aqueles que

citara,  “morreram por  processo  injusto  (41b:  dia_ kri/sin a1dikon te/qnhken)”.  E  ele  ainda

acrescenta  o  que  seria  o  melhor  de  tudo  isto  (41b:  kai_ dh_ to_ me/giston):  continuar

examinando e interrogando os dali assim como fez com os daqui (41b: tou_v e0kei~ e0ceta/zonta

kai_ e0reunw~nta w3sper tou_v e0ntau~qa dia/gein).  Isto  é,  examinar  os  mortos  assim como

examinou os vivos. E o princípio de seu exame no pós-vida seria exatamente o mesmo que

aplicou em vida: investigar “quem dentre eles é sábio e quem supõe <ser sábio>, mas não é

(41b: ti/v au0tw~n sofo/v e0stin kai_ ti/v oi1etai me/n, e1stin d 0ou1)”. Sócrates não é um anônimo

no Hades; ainda lá ele é o philósophos do élenkhos, um tipo de herói que morreu injustamente

mas que continua imbuído do sentido de sua missão até no Hades. Sua proeza heróica foi o

que o colocou em meio àqueles, e ainda lá tem continuidade. E, para Platão, seu herói trágico

não  parece  em nada  inferior  aos  demais  heróis  presentes  no  Hades;  pelo  contrário,  pois,

mesmo estes  deveriam passar  pelo  élenkhos  e mesmo entre eles haveria  quem  parece ser

sábio, mas não é;  e, enfim, mesmo entre aqueles não aparece ninguém capaz de refutar o

próprio Sócrates. 

Assim, o exame que se dá no horizonte entre ser e parecer transcende a vida e alcança

286 HESÍODO, Os Trabalhos e os Dias, 154. Tradução de Mary de Camargo Neves Lafer, 1996, p.31.
287 VERNANT, 1990, p.431.
288 VERNANT, 1990, p.431,432.
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o Hades. E é por isso que esta concepção da morte é um bem, não simplesmente porque a

alma perdura, mas porque, mesmo após a morte, seria possível “conversar e compreender e

examinar (41c:  diale/gesqai kai_  sunei~nai kai_  e0ceta/zein)”. Esta morte é um bem porque,

mesmo no  Hades,  Sócrates  poderia  se  devotar  ao  exame que  se  coloca  no  horizonte  de

distinção entre a verdadeira sabedoria e a sabedoria aparente. Não é a imortalidade da alma

que é vista como um bem; o bem, ou melhor, o que “seria uma felicidade extraordinária (41c:

a0mh/xanon a1n ei1h eu0daimoni/av)”,  ainda que hipotética,  é poder continuar fazendo uso do

élenkhos mesmo após a morte e agora com grandes homens e descobrir quem de fato é sábio,

e quem apenas aparenta ser.  Se, como vimos, a verdadeira  eudaimonía  em vida advém do

exame e do cuidado (36d);  estas  são as  mesmas condições  para uma  eudaimonía,  não só

verdadeira, mas extraordinária, também além da vida. Além do mais, esta é uma felicidade

protegida, dado que, com ironia, Sócrates afirma que “os dali não matam por causa disto (41c:

Pa/ntwv ou0 dh/pou tou/tou ge e3neka oi9 e0kei~ a0poktei/nousi)”, isto é, por causa do exame a

que ele se dedica. Sentença que revela, como Dorion coloca com precisão, “de um lado, que a

prática da refutação é tão  vital  para Sócrates que ele espera poder dedicar-se a ela mesmo

depois da morte, e de outro lado, que ela é uma causa de sua condenação à morte”289. Então, se

esta sentença nos remete aos juízes vivos -tanto aos que lhe absolveram, dado que é a eles que

se  dirige  neste  momento,  quanto  aos  que  lhe  condenaram,  dado  que  a  crítica  os  implica

diretamente- saiamos, então, do Haîdes e voltemos ao dikastérion, onde estão os ainda vivos.

Sim, tanto os  aparentes dikastaí  quanto os  verdadeiros dikastaí  estão ainda ali, mas

para onde iriam após a morte? Apesar de não deixar explícito nem o destino dos juízes que o

condenaram, nem o destino dos juízes que o absolveram, ao menos deixa implícito que não

iriam para o mesmo lugar.  Percebemos isto à medida que Sócrates não mais se dirige aos

juízes que o absolveram com o título ándres athenaîoi, mas agora como ándres dikastaí (40a:

a1ndrev dikastai/) e  afirma: “pois, chamando-vos juízes, chamar-vos-ia corretamente (40a:

u9ma~v  ga_r  dikasta_v  kalw~n  o0rqw~v  a@n  kaloi/hn).  Falando  assim,  Sócrates  mostra  que

apenas os que votaram a seu favor poderiam ser considerados verdadeiros juízes. Deste modo,

se anteriormente havia dito que no Hades iria se libertar dos que se dizem ser juízes, portanto

dos que apenas parecem ser juízes, e que  descobriria os verdadeiros juízes que ali mesmo

julgam (41a); podemos pensar que aos verdadeiros juízes que já estavam no Hades, juntar-se-

iam também aqueles que absolveram Sócrates. Assim, se não nos revela o destino daqueles

que o condenaram, ao menos não deixa dúvidas de que não irão para o mesmo lugar em que

289 DORION, 2006, p.53.
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estão os bons e justos juízes.  Portanto,  neste momento de seu discurso, como bem coloca

Guardini:  “O tribunal  que  o  condenou  é,  por  assim  dizer,  metafisicamente  dissolvido.  O

trabalho deles termina em nada”290. Nesta perspectiva, parece-nos que a anterior menção dos

heróis no Hades, a própria heroicização de Sócrates, a incerteza em relação ao destino da alma

após  a  morte,  aliado  a  um silêncio  em relação  ao  destino  dos  aparentes  dikastaí,  seriam

indícios de que Platão nos conta, de fato, um müthos, um mito de própria autoria, como lhe é

tão usual291. 

Ora,  esta  segunda concepção da morte implica em muitas  novidades.  Em Homero,

como já vimos, a psükhé era a sombra, o simulacro que ia ao Hades; aqui, na Apologia, temos

o  eu  de Sócrates no Hades após sua morte, com as mesmas características e ocupações de

quando  estava  vivo.  É  certo  que  Platão  não  afirma  que  é  a  psükhé  de  Sócrates  que  vai

examinar os heróis no Hades, mas tampouco seria seu corpo, que estaria morto. Em segundo

lugar, temos uma felicidade, um prazer do Sócrates morto no Hades, que está bem longe da

concepção  homérica292.  Segundo  Gazzinelli,  somente  com  os  órficos  e  sua  doutrina  da

imortalidade da alma, o homem passa a esperar no Hades "não uma sombra (skiá) de vida,

mas  sim uma vida  bem-aventurada,  para  os  que  fossem piedosos,  ao  passo  que,  para  os

ímpios, reservava-se uma vida de castigos"293. Seria  possível pensar, então, em uma influência

órfica neste mito platônico, ao menos em certa medida? Bem, temos aqui dois elementos para

supor esta influência:  a alma que perdura e a bem aventurança após a morte.  No entanto,

mesmo estes dois elementos são tratados como meras hipóteses e ainda nos faltariam muitos

outros elementos característicos do orfismo para que pudéssemos sustentar esta influência294.

Não temos nem sequer o castigo para os juízes injustos, como já mostramos.

Contudo, sabemos que Platão se apropria de elementos da tradição, mas também os

recria  para  que  ele  possa,  assim,  contando  seus  próprios  müthoi,  atingir  seus  próprios

objetivos. Então, que objetivos teria ele ao contar estes mitos tão particulares neste momento?

290 GUARDINI, 1948, p.66.
291 Como sustenta Droz: “Pode-se mesmo dizer que, no interior do mythos antigo, Platão criou um gênero novo,

já  que  o  mito  platônico  não  se  confunde  com as  narrativas  da  mitologia  grega  nem  com  as  histórias
legendárias tais como nos foram legadas por Homero, Hesíodo, os trágicos ou os poetas órficos, ainda que
frequentemente nelas se inspire.” DROZ, 1997, p.10.

292 "Em Homero, como sustenta Gazzinelli, "encontramos uma nobreza que usufrui da vida e de seus prazeres,
sem reserva, já que não espera recompensas ou punições após a morte. O Hades guarda uma sombra de vida
para todos. Um dos maiores heróis, Aquiles, reclama, em uma célebre passagem da Odisséia, que preferia ser
servo de um homem pobre no mundo dos vivos a reinar entre os mortos (XI,488-491)." GAZZINELLI, 2007,
p.16.

293 GAZZINELLI, 2007, p.16.
294 Existem ao menos três idéias-chaves na doutrina órfica:  (1)  a  alma presa  ao corpo,  como cárcere,  (2)  a

doutrina da transmigração da alma com suas sucessivas reencarnações para se libertar da culpa, (3) a vida
ascética para alcançar um julgamento justo no Hades. REALE, 2002, p.114; HUISMAN, 2006, p110.
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Certamente não a intenção de manifestar que Sócrates teria convicção em tais concepções,

pois elas são apresentadas, reiteradamente, como meras possibilidades -possibilidade patente

pelo  uso  recorrente  de  verbos  no  optativo,  pela  presença  de  partículas  supositivas  e  pela

recorrência da expressão katá tá legómena. Parece-nos que tanto o mito do sono sem sonhos,

quanto este  mito dos juízes são  müthoi  da boa esperança perante a morte. Percebemos esta

intenção  em duas  falas  de  Sócrates:  (1)  quando  reitera  que  a  verdadeira  e  extraordinária

eudaimonía  se encontra no Hades, já que afirma que “os dali são mais felizes que os daqui

(41c: eu0daimone/steroi/ ei0sin oi9 e0kei~ tw~n e0nqa/de) e ainda são imortais pelo tempo que lhes

resta (41c: kai_ h1dh to_n loipo_n xro/non a0qa/natoi_ ei0sin)”, e (2) quando, em seguida, exorta

os dikastaí, portanto, os verdadeiros juízes, a “serem de boa esperança perante à morte (41c:

e0stin eu0e/lpidav ei]nai pro_v to_n qa/naton)”. Tudo isto, é claro, “se é verdade o que se diz

(41c: ei1per ge ta_ lego/mena a0lhqh~)”, isto é, se os müthoi corresponderem à verdade. 

Nesta perspectiva, se os müthoi forem verdadeiros, o destino dos verdadeiros dikastaí é

de  esperança,  mas  o  destino  dos  aparentes  dikastaí,  consequentemente,  de  todos  os  que

cometeram injustiça, é simplesmente omitido. Então, para eles não haveria esperança? Não e a

razão disto não se encontra nos müthoi, mas no lógos, razão que se faz discurso. A boa e real

esperança,  tanto para  Sócrates,  quanto  para  os  verdadeiros  dikastaí,  sustenta-se  em uma

premissa socrática: 

Mas convém também a vós, oh juízes, serem de boa esperança perante
à morte e meditar nesta única verdade:  não há mal nenhum para o
homem bom, nem para o que está vivo, nem para o que está morto;
nem os assuntos deste <homem> são descuidados pelos deuses (41c,d:
0Alla_ kai_ u9ma~v xrh/, w} a1ndrev dikastai/, eu0e/lpidav ei]nai  pro_v
to_n qa/naton, kai_  e3n ti tou~to dianoei=sqai a0lhqe_v o3ti ou0k e1stin
a0ndri_  a0gaqw~|  kako_n ou0de_n ou1te zw~nti ou1te teleuth/santi, ou0de_
a0melei~tai u9po_ qew~n ta_ tou/tou pra/gmata).

Assim, o deus que já era sophós, é, agora, também meletós. Mas o que Sócrates afirma

é que os deuses  cuidam do homem bom, do homem justo, não do injusto, ainda que pareça

justo. A estes, parece-nos que resta apenas a esperança de que cuide de se alma para que se

torne justo e possa assim, então, também ele ter boa esperança na morte. Ora, este argumento

de que nenhum mal pode acometer o homem bom ou justo não é novo na Apologia; já havia

sido formulado no momento em que Sócrates se defendia da acusação de corrupção. Ali, já

dizia  então,  que  ninguém poderia  lhe  causar  mal,  dado  que,  segundo  ele,  não  supõe  ser

conforme à lei divina, um homem melhor ser prejudicado pelo pior (30d). Agora, no entanto,

este princípio é reformulado, obtendo tanto maior alcance, porque abarca não só a vida, mas
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também a morte, quanto obtendo maior gravidade, pois assume a importância dos últimos

ensinamentos  e  denota,  assim,  a  relevância  deste  princípio  para  o  Sócrates  de  Platão.

Analisemos então a recorrência deste princípio, neste segundo e maior horizonte.

Parece-nos que,  para compreendermos mais profundamente este princípio,  devemos

situá-lo no escopo da concepção socrática do  psükhés epimeleîsthai.  Nesta perspectiva, se o

bem da alma é superior a qualquer outro bem, consequentemente, o mal da alma é superior a

qualquer outro mal, mas deste mal nenhum homem bom pode ser acometido, já que cuida da

sua alma. Por isso, concordamos com Gottlieb que a conclusão a que se pode chegar a partir

desta princípio é que: “Nada do que os outros possam fazer a um determinado indivíduo pode

ferí-lo  o  suficiente  para  suprimir  os  benefícios  que  conquistou  para  si  mesmo  agindo

corretamente”295. E, para o Sócrates da Apologia, só age corretamente o homem que cuida de

sua própria  alma. Ora,  seria  muita  ingenuidade da parte  de Sócrates considerar  que a um

homem bom não podem advir desgraças, doenças, miséria ou prisão; portanto, seria também

muita  ingenuidade  de  nossa  parte  entender  que  ele  se  refere  a  um tipo  de  mal  físico  ou

material.  Esta afirmação de Sócrates não é uma exclamação ingênua, é  uma afirmação da

superioridade do bem da alma, acima dos bens do corpo e dos bens materiais. 

Se o Sócrates platônico acreditava ou não que os deuses protegiam o homem bom, ou

se este é apenas mais um argumento de cunho piedoso para justificar a filosofia socrática, não

temos como saber.  Mas,  o fato é que,  inserindo os deuses nesta equação, o princípio traz

consigo um novo postulado:  os deuses são agradados pela excelência, dado que cuidam do

homem bom, portanto excelente. Ora, esta é, certamente, uma novidade para os gregos, pois,

como bem coloca Reeve: “A religião tradicional não oferece tal  conforto.  Cidades inteiras

-mesmo cidades cujo sacrifício as tenham tornado queridas a Zeus- poderiam tombar, antes

que os deuses se preocupassem com o destino de meros mortais”296. McPherran sustenta que

esta imagem de deuses morais e preocupados com o destino dos homens bons, dos quais os

homens bons nada tem a temer, mas somente esperar boas coisas, são aspectos revolucionários

introduzidos  por  Sócrates  na  religião  grega297.  Também  Burnyeat  observa  o  caráter

revolucionário  da  piedade  socrática.  Segundo  o  estudioso,  Sócrates  deixa  implícito  que

alguém só se torna excelente por seus próprios esforços, através do cuidado da alma, o que

contraria diretamente a concepção tradicional de que os seres humanos não podem prosperar

sem a  ajuda  dos  deuses298.  Uma  concepção  que  confere  à  divindade  uma  função  apenas
295 GOTTLIEB, 1999, p.42.
296 REEVE, 1989, p.68. Cf.: Homero, Ilíada, 4.20-72.
297 McPHERRAN, 2000, p.99.
298 BURNYEAT, 1997, p.7.
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subordinada, já que esta não seria responsável por tornar alguém excelente, mas apenas por

proteger o justo.  Daí que,  tanto McPherran quanto Burnyeat  assumam que esta concepção

socrática  tenha  contribuído  para  atestar  a  acusação  de  impiedade,  já  que  foi  mencionada

enquanto Sócrates ainda se defendia (30d). Tenha contribuído ou não, o fato é que Sócrates

tem a convicção, sustentada pelo lógos, de que nenhum mal pode ocorrer a um homem bom; e

tem a esperança, sustentada pelos müthoi, de que a morte é um bem. 

Se não se pode forçar uma interpretação da Apologia, procurando neste Sócrates uma

convicção sobre a imortalidade da alma; em contrapartida, não se pode deixar de observar os

inúmeros indícios da esperança de que a morte seja um bem. Ora, mesmo no mito do sono sem

sonho há esta  grande esperança e também uma grande alegria,  como sustenta Huisman299.

Ainda  maior  alegria  e  esperança  se  desvelam no  mito  dos  juízes  com a  possibilidade  da

transmigração da alma e da continuidade do élenkhos no Hades. Neste mito,  há mais que uma

esperança, há uma firme expectativa da conclusão perfeita de uma vida justa, em companhia

dos mais justos dos justos e exercendo a mais justa das atividades: a filosofia. 

Que dizer então deste princípio declamado com tal  convicção:  não há mal para o

homem justo, nem em vida, nem após a morte? Ainda que claramente se referisse a uma outra

espécie  de  mal,  a  um mal  maior,  isto  é,  o  mal  da  corrupção  da  alma;  ainda  assim,  ou,

justamente por tal, não estaria implícita nesta proposição uma esperança de um estado de não-

corrupção da alma? Sócrates dispensaria, de fato, tamanho cuidado à alma se esta estivesse

destinada  a  se  corromper?  Seria  difícil  sustentar  tal  posição.  Por  isso  concordamos  com

Huisman quando este afirma que  “se a alma se impõe como digna de todo esse cuidado que

Sócrates recomenda, é porque ela já é vista como inalterável. Daí a importância de vê-la bem.

As duas coisas estão ligadas”300. Nesta perspectiva, se é certo que o Sócrates da Apologia não

apresenta uma certeza sobre o destino da alma após a morte do corpo, nem por isto deixa de

ter uma firme esperança nesta possibilidade. Entre a esperança do Sócrates da  Apologia  e a

convicção do Sócrates do  Fédon,  há certamente um bom caminho a percorrer. Se Platão o

iniciou e o percorreu por conta própria ou se contou com as convicções de Sócrates, não é

possível responder com exatidão. Mas, talvez tenha contado ao menos com sua boa esperança.

Não nos cabe aqui desvendar este enigma, mas apenas observar que este Sócrates que nos

299 Segundo Huisman,“é uma verdadeira alegria que Sócrates evidencia diante da perspectiva desse sono real em
que a eventualidade de uma ruína não foi sequer examinada, nem a alma suposta como realidade distinta do
corpo, chamada ou não a acompanhar sua destruição. A simplicidade sem mistura de uma aspiração ao nada,
ao prazer de nada sentir, se apresenta como um alívio que varre toda argúcia metafísica; toda preocupação
sobre o que ocorrerá com a alma ou com a matéria é afastada.” HUISMAN, 2006, p.235.

300  HUISMAN, 2006, p.150.
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propomos a estudar revela uma incontestável  esperança  em uma vida justa para um homem

justo, mesmo após a morte; e não usaremos aqui palavra nem mais leve nem mais forte para

designar sua posição em relação à morte: esperança.

2.3    A transmissão do prâgma socrático

Chegamos, enfim, às derradeiras palavras do Sócrates da Apologia: um último pedido

que traz implícito a transmissão e a continuidade do prâgma socrático. Após afirmar que os

juízes  que  votaram  contra  ele  assim  o  fizeram  supondo  lhe  prejudicar  (41d:  oi0o/menoi

bla/ptei~n) e que,  nisto são dignos de repreensão (41e:  tou~to au0toi~v a1cion me/mfesqai);

ainda assim faz um pedido a estes (41e: Toso/nde me/ntoi au0tw~n de/omai). Roga-lhes: 

tão logo os meus filhos tenham chegado à puberdade, castigai-os, oh
varões,  afligindo-os  com estas  mesmas  coisas  com as  que  eu  vos
afligia,  se  eles  parecerem a  vós  cuidar  primeiro  das  posses  ou  de
qualquer outra coisa antes que da excelência. E se eles parecerem ser
algo, não sendo, repreendei-os assim como eu vos <repreendi> porque
não  cuidam  do  que  devem  <cuidar>  e  supõem  ser  algo,  sendo
merecedores  de  nada.  (41e:  tou_v  u9ei~v  mou,  e0peida_n  h9bh/swsi,
timwrh/|sasqe,  w}  a1ndrev, tau0ta_  tau~ta  lupou~ntev  a3per  e0gw_
u(ma~v  e0lu/poun,  e0a_n  u(mi~n  dokw~sin h2  xrhma/twn  h2  a1llou  tou
pro/teron e0pimelei~sqai h2 a0reth~v kai_ e0a_n dokw~si/ ti ei]nai mhde_n
o1ntev, o0neidi/zete au0toi~v, w3sper e0gw_ u9mi~n, o3ti ou0k e0pimelou~ntai
w{n dei~, kai_ oi1ontai/ ti ei]nai o1ntev ou0deno_v a1cioi.) 

Esta a enunciação perfeitamente condensada do prâgma socrático. E este, também, seu

maior legado: examinar os que  parecem ser,  mas  não são; exortar aos que cuidam de  bens

aparentes  a cuidarem primeiro da alma,  em busca de sua  excelência.  Se, ocupar-se de tal

ocupação, praticar tal prâgma, realizar tal missão, implica em injúria, que se injurie e que se

seja injuriado, então; se implica em morte, que se morra por isso. E o que vale para ele, dado

que este exame teve início como um auto-exame, vale para todos: concidadãos, estrangeiros,

ricos, pobres, jovens e velhos; portanto, seus próprios filhos não seriam poupados nem do

exame, nem da exortação, nem das injúrias, nem mesmo da morte, se necessário fosse para

que se tornassem excelentes. 

Contudo, é pertinente questionar quem seriam estes  filhos de Sócrates. Estaria ele se

referindo apenas a seus filhos biológicos? Ou também a seus ouvintes? Ou quem sabe a todos

os atenienses? Não nos parece incoerente pensar sob tal prisma, à medida que, ao explicar seu

prâgma, Sócrates afirmara que há tantos anos negligenciava tudo de si mesmo, negligenciava

as coisas da própria casa e aplicava-se às coisas dos outros, sempre aproximando-se de cada
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um, como um  pai ou  irmão mais  velho (31b:  w3sper pate/ra h2 a0delfo_n presbu/teron),

persuadindo-os a cuidar da excelência (31b:  pei/qonta e0pimelei~sqai a0reth~v).  Ora,  se sua

maior  preocupação  nunca  fora  seus  próprios  assuntos,  sua  própria  casa  ou  os  seus,  mas

examinar e exortar a cada um como um pai ou irmão mais velho; então por que suas últimas

palavras se dirigiriam  estritamente a seus filhos naturais? Não tivera sempre a todos como

filhos? Certamente esta possibilidade não inviabiliza a interpretação de que neste momento

Sócrates se referisse somente aos três filhos que citara, vagamente, durante a defesa (35a), mas

amplia a interpretação desta passagem.

Interessante observar também que o que pede, não pede aos juízes que o absolveram,

aos  quais  se  dirigia  até  então,  mas  aos  juízes  que votaram contra  ele.  “E se estas  coisas

fizerdes” (41e:  Kai_ e0a_n tau~ta poih~te), diz ele, “eu terei sofrido o que é justo por parte de

vós, e também os meus filhos (41e: di/kaia peponqw_v e0gw_ e1somai u9f 0u9mw~n au0to/v te kai_ oi9

u9ei~v)”. Para ele, portanto, apesar de aqueles juízes o terem condenado intentando lhe fazer

mal, fizeram-lhe, na verdade, um bem, o mesmo bem que ele pede que façam também a seus

filhos.  Uma  afirmação  nitidamente  sustentada  pela  convicção  de  que  nenhum  mal  pode

acometer um homem bom.  No entanto, teriam estes juízes consciência de que, agindo deste

modo que Sócrates lhes pedia que agissem, Sócrates os incitava a se ocuparem do que ele

mesmo se ocupara? Teriam consciência de que tal ocupação novamente se voltaria contra eles?

Perceberiam que,  ainda que supondo prejudicar,  como o fizeram com o próprio Sócrates,

estariam a formar novos tipos de Sócrates? Por isto tamanha certeza de Sócrates ao afirmar

que após ele viriam muitos como ele; estes viriam com certeza, seja por meio de seus ouvintes

que  espontaneamente  o  imitavam,  seja  por  meio  de  seus  inimigos  que,  indiretamente,

intentando fazer mal, faziam um bem, à medida que, injuriando e acusando seus “filhos”,

promoveriam publicamente o exame e a  exortação.  De um modo ou de outro,  o  filosofar

socrático se perpetuaria. E sua morte apenas contribuiria para a continuidade de seu prâgma.

Assim, despede-se, com a certeza da transmissão e da continuidade de seu  prâgma e com a

incerteza do seu destino após a morte, como demonstram suas últimas palavras: “já é hora de

partir, eu para morrer, vós para viver. Qual de nós, porém, dirige-se a melhor  prâgma, <é>

obscuro a todos, exceto ao deus (42a: h1dh w3ra a0pie/nai, e0moi_ me/n a0poqanoume/nw|, u9mi~n de_

biwsome/noiv. 9Opo/teroi de_ h9mw~n e1rxontai e0pi_ a1meinon pra~gma, a1dhlon panti_ plh/n ei0

tw~| qew~|)”. 

Prâgma,  termo  polivalente  que  nos  acompanhou  em  toda  nossa  leitura.  Qual  seu
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significado nestas  últimas palavras  de Sócrates?  Trindade301 e  Brisson302  traduzem-no por

sorte, Fowler303 e Pievatolo304 simplesmente o omitem. O significado de sorte para prâgma não

é atestado pelos  dicionários,  embora  seja  coerente  neste contexto.  No entanto,  preferimos

pensá-lo no mesmo horizonte hermenêutico em que o tratamos ao longo de nossa análise:

ocupação. Mas, se Sócrates partia para morrer, se findava, enfim, seu prâgma, a que prâgma

poderia  ele  se  dirigir  após  a  morte?  Talvez  àquele  no  Hades.  Talvez  sejam estas  últimas

palavras um eco da esperança da continuidade de seu  prâgma mesmo após a morte. Mas, a

que prâgma poderiam se dirigir aos juízes? Estes poderiam escolher: ou continuavam a cuidar

dos bens aparentes antes que da excelência e a suprimir os outros (39d); ou passavam a cuidar

da alma de modo que esta fosse excelente, de modo a não mais a suprimir os outros, mas, a

examinar e a exortar, assim como Sócrates havia lhes pedido (41e). Mas quem dentre eles iria

a melhor prâgma é obscuro a Sócrates. Obscuro porque, se tem esperança, não tem certeza do

que lhe aguarda após sua morte; obscuro também porque, se os juízes foram exortados, não

sabe qual rumo tomariam, a qual  prâgma  se devotariam.  Obscuro a todos, exceto ao deus.  

Assim, como bem coloca Brisson: “É a divindade que tem e que é a última palavra na

Apologia”305. Obscuro a todos, e entre estes todos se inclui Platão. Platão não poderia mesmo

saber o que viria a ser; Sócrates era então o seu presente e, se o presente indica, não revela o

futuro. Mas nós que somos o futuro de Platão, sabemos, não com a clareza do deus, mas com a

clareza do presente que desvela o passado, que se a sorte é para sempre incerta, se a morte

para sempre um mistério,  a  continuidade do  prâgma  socrático,  no entanto,  tornou-se uma

certeza.

2.4    Sócrates queria morrer?

Não poderíamos concluir  nossa análise da  Apologia  sem nos debruçarmos  sobre  o

problema da morte; mas, agora, não mais nos concentrando no que é a morte para o Sócrates

da  Apologia,  mas refletindo sobre a  morte deste  Sócrates.  Nesta obra,  uma declaração de

Sócrates  particularmente  nos  intriga.  Após  proclamar  sua  boa  esperança  na  morte  e  sua

301 “Mas já é tempo de partir _eu para morrer e vós para viver_ qual de nós terá a melhor sorte, só o deus pode
vê-lo com clareza (Apol.42a).”

302 “Mais voici déjà l'heure de partir, moi pour mourir et vous pour vivre. De mon sort ou du vôtre lequel est le
meilleur? La réponse reste incertaine pour tout le monde, sauf pour la divinité (Apol.42a).”

303 “The hour of departure has arrived, and we go our ways _I to die, and you to live. Which is better, God only
knows (Apol.42a).”

304 “Ma è già l'ora di andarsene, io a morire, voi a vivere; chi dei due però vada verso il meglio, è cosa oscura a
tutti, meno che al dio (Apol.42a).”

305 BRISSON, 2005, p.55.
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convicção de que nenhum mal pode ocorrer a um homem bom, ele afirma: “isto me parece

evidente, que morrer já e ser liberado das <minhas> ocupações é melhor para mim (41d: a0lla/

moi dh~lon e0sti tou~to, o1ti h1dh teqna/nai kai_ a0phlla/xqai pragma/twn be/ltion h]n moi)”.

Era melhor morrer. Mas Sócrates queria morrer? Ora, ele que, por tanto tempo, assumiu este

prâgma  como motivação  para  viver,  dele  agora  queria  se  livrar?  Preferia  morrer  do  que

continuar sua ocupação? E por que esta morte não veio por acaso, por acidente, do natural, do

espontâneo (41d:  a0po_ tou~  au0tomatou~ ge/gonen)? Esta expressão indicaria apenas que ele

teria previsto esta morte, ou melhor: este tipo de morte, ou indicaria mais, indicaria que ele

escolheu esta morte? Se escolheu morrer, por que o fez? Esta ocupação lhe seria um peso do

qual, não só aqueles que o condenaram, mas também ele próprio queria se livrar? Ou tinha

outras intenções ao escolher a morte? Escolhera a morte por motivação egoística ou em nome

de um interesse maior? 

Platão deixa claro que, para Sócrates, “era melhor morrer”, mas não explica o porquê.

Talvez seja, então, a Platão que se dirija a crítica de Xenofonte no início de sua  Apologia,

quando  afirma  que  outros  trataram  do  julgamento  de  Sócrates,  mas  “que  ele  julgou  ser

preferível para si mesmo a morte do que a vida, isto não deixaram claro; de modo que sua

megalegoría  parece  ser  aphronéstera (I,1:  e9autw~|  h(gei~to  ai9retw/teron  ei}nai  tou~  bi/ou

qa/naton,  tou~to  ou0  diesafh/nisan:  w#ste  a0froneste/ra  au0tou~  fai/netai  ei]nai  h9

magalegori/a)”.  No  discurso  destes  outros  que  escreveram  sobre  o  julgamento,  a

megalegoría, o “grande falar”, a jactância de Sócrates parece aphronéstera, insensata, sem

sentido, talvez até mesmo insana. Sócrates, sempre entre o ser e o parecer. Suas palavras são

as palavras de um sábio ou de um insensato? Queria morrer ou não? Temos uma única certeza

e muitas dúvidas. Sócrates morreu, fato histórico. Por que Sócrates morreu, dúvida histórica.

Como caracterizar ou definir a morte de Sócrates, dúvida filosófica. Sócrates foi assassinado,

suicidou-se ou  se sacrificou? Alternativa  a, b  ou  c? Ou  d:  todas as alternativas anteriores?

Analisemos, então, cada uma destas posibilidades.

A primeira alternativa é, ao menos aparentemente, a mais coerente, Sócrates teria sido

assassinado.  Sim,  dado  que,  apesar  de  ter  sido  morto  por  meios  legais,  qualquer  morte

planejada e executada, voluntariamente, por uma segunda pessoa implica no assassinato da

pessoa que sofreu aquele ato. Se foi a Cidade que o acusou, condenou e forneceu os meios

necessários  para  que  fosse  morto,  então  a  Cidade  assassinou  Sócrates.  E  não  seria  uma

condenação justamente isto: um assassinato legal? E não é este o fundo histórico no qual se

fundamenta a  Apologia como obra poética? Neste momento, não nos importa saber quais as
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razões que, de fato, justificaram este assassinato, se políticas, morais ou religiosas; nem mais a

interpretação de Platão acerca deste mesmo fato, importa-nos apenas o fato e que este foi

levado à cabo. No entanto, para se caracterizar um assassinato, a vítima não pode, de forma

alguma,  anuir  com o assassino. Qualquer conivência  da vítima com o assassino,  qualquer

aprovação, por parte da vítima, do ato planejado e executado por seu algoz, descaracterizaria o

assassinato e implicaria em morte voluntária. Interessante observar, como aponta Huisman,

que “os sacrificadores gregos fingiam procurar um sinal de anuência em suas vítimas animais,

antes de passar sobre elas a lâmina de suas facas”306. Teriam os juízes visto um certo sinal de

anuência em Sócrates? Sócrates, de algum modo, consentiu com esta morte? Sim, de certo

modo consentiu, o que nos conduz à segunda alternativa.

Alternativa esta que,  dentre as  três,  soa como mais improvável;  contudo se  parece

absurda, nem por isso, necessariamente o  é.  No entanto, antes de analisarmos a hipótese de

suicídio no caso de Sócrates, é importante ressaltar que usar o termo suicídio  neste caso é, de

fato, um anacronismo, dado que, como explica Van Hoof, tal termo não é procedente nem do

grego, nem do latim antigos307. Uma explicação para a ausência do termo no latim antigo é a

sua pouca flexibilidade para formar palavras compostas por prefixos; ao contrário do grego

que tem grande flexibilidade  na  composição  de  substantivos  e  adjetivos   com prefixos  e

sufixos e na composição de verbos com prevérbios. Por isso,  quando o neologismo latino

entrou  em uso,  somente  no  século  XVII,  muitas  outras  palavras  gregas  apareceram  para

designar a morte voluntária, tais como:  autophónos, authéntes,  autókheir  e  biaiothánatos308.

Assim, para designar “a morte voluntária” alguns substantivos receberam o pronome  autós

como prefixo ou se fizeram acompanhar com o pronome reflexivo heautoû,  ou ainda com o

adjetivo hékon, voluntariamente, como no caso da expressão hékousios thánatos. Mas, ainda

segundo Van Hoof, há uma outra idéia central para pensar a morte voluntária na antiguidade: a

expressão “deixar a vida”, expressa por meio de verbos como apallásso, (ek/kata)leipo, exágo,

ápeimi, aphíemi  e  hístemi,  todos utilizados em referência à vida, seja por meio do infinitivo

zên, seja com o substantivo bíos. Ora, apesar do silêncio do estudioso em relação ao caso de

Sócrates,  percebemos  a  presença  do  verbo  ápeimi  nas  últimas  palavras  do  Sócrates  da

306  HUISMAN, 2006, p.197. 
307 VAN HOOF, 1990, p.136.
308 Assim,  autophónos designaria o que mata alguém da própria família; authéntes designa o inimigo que mata

um  parente;  autókheir designa  aquele  que  mata  o  próprio  sangue,  pai  ou  mãe,  com as  próprias  mãos;
biaiothánatos, enfim, designa uma pessoa que morre de forma não natural ou violenta, mas é usada também
para com um sentido de morte voluntária. Contudo, Van Hoof ressalta que se estas expressões denotam a
atmosfera na qual o mundo antigo falava de suicídio, é preciso considerar que esta é uma não-palavra no
vocabulário antigo. Enfim, Van Hoof faz uma extensa e valiosa sumarização de mais de 300 termos gregos e
latinos que indicam uma situação de morte voluntária. VAN HOOF, 1990, p.243-250. 
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Apologia platônica, palavras que ele usa justamente para se despedir. Assim narra Platão: “já é

hora  de  partir,  eu  para  morrer,  vós  para  viver.  (42a:  h1dh  w3ra  a0pie/nai,  e0moi_  me/n

a0poqanoume/nw|,  u9mi~n  de_  biwsome/noiv)".  Obviamente,  a  presença  deste verbo não  indica

necessariamente  um  caso  de  suicídio;  contudo,  é  interessante  observar  que  esta  é  uma

ocorrência  utilizada  para  designar  a  morte  voluntária  em  textos  da  antiguidade  e  que  o

Sócrates platônico escolhe esta expressão para se despedir da vida. É importante ressaltar que

não estamos “à caça” de uma ocorrência na  Apologia  que denote o suicídio,  nem mesmo

acreditamos que chegar a uma tal conclusão seria útil à nossa reflexão. Se investigamos se a

morte de Sócrates  foi  voluntária  ou  involuntária  é porque estes  são não apenas termos e

conceitos caros a este filósofo, mas também à nossa reflexão sobre a condição de sua morte.

Nesta  perspectiva,  esta  passagem da  Apologia  é  de  fato  valiosa  para  nossa  análise,  pois

confere um significado, ainda que frouxo, da voluntariedade da morte de Sócrates. Contudo,

reiteramos  que  esta  ocorrência  não  é  suficiente  para  caracterizarmos  ou  não  a  morte  de

Sócrates  como  suicídio.  Analisemos,  então,  as  condições  de  possibilidade  para  que  se

caracterize este tipo de morte, para, só então, pensarmos especificamente o caso de Sócrates. 

Perguntamos: se definimos  suicídio como o ato voluntário de tirar a própria

vida; se precisamos atribuir como condição de possibilidade de um ato voluntário a ausência

de coação, portanto a liberdade de escolha; e se para haver tal liberdade é necessário ao menos

duas possibilidades -no que se refere ao suicídio, as escolhas entre viver e morrer- então, todo

aquele que tem a liberdade de escolher viver,  mas escolhe morrer, estará automaticamente

cometendo suicídio? Pois, se assim o for, o Sócrates de Platão, ou ao menos o Sócrates da

Apologia e do Críton, seria sim um suicida. Dado que, além de inicialmente ter tido a opção

do exílio309 e posteriormente ter tido a opção da fuga, como relata o  Críton,  opções que lhe

salvariam a vida, escolheu, voluntariamente, a morte. Mas, seria possível objetar que Sócrates

propôs uma multa para escapar  da morte.  Não seria,  então,  esta  proposição de  pena  uma

escolha pela vida? Vida demasiado barata seria a sua, se valesse uma única mina. Mas não

reconsiderou a proposta da multa, sugerindo em seguida trinta minas? De fato, entre morrer ou

pagar trinta minas, pagaria para viver, ou melhor, outros pagariam para que ele vivesse. Mas,

ainda que aceitasse que outros pagassem para que ele vivesse, ainda assim, persiste tanto sua

escolha anterior -entre se exilar e morrer, preferia morrer- quanto sua escolha posterior -entre

309 Figal sugere que a recusa do exílio é um indício de que Sócrates queria morrer, pois “os acusadores dele e
seus simpatizantes certamente teriam ficado satisfeitos se Sócrates saísse do país. Ele próprio foi responsável
por tudo ter acontecido de outra forma. Se discurso de defesa foi obviamente tão provocador que os juízes, na
sua maioria,  não tiveram alternativa senão condená-lo à morte.  Obviamente, Sócrates queria essa morte.”
FIGAL, 2005, p.133. 
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fugir e morrer, preferia morrer. E não se pode menosprezar o fato de que, como Platão relata

no  Críton  e no  Fédon,  entre julgamento e execução da pena de morte, Sócrates teve muito

tempo para rever sua opção de permanecer preso e esperar pela taça de cicuta310. 

Além disto, um dado histórico comentado por Glotz põe em suspensão a certeza de que

Sócrates  tenha  sido,  de  fato,  obrigado a  beber  a  cicuta.  Segundo  Glotz  havia  uma

philantropía, um sentimento de humanidade entre os gregos, presente também em seu sistema

legal; um sentimento de misericórdia que ampara os culpados, mesmo aqueles condenados à

morte. Segundo este estudioso, 

mesmo  quando  se  trata  de  malfeitores  vis,  não  são  entregues  ao
carrasco; permite-se que escapem, mediante o suicídio; que peçam ao
carcereiro o copo de cicuta que lhes abria para a morte um caminho
rápido e indolor.311 

Teria Sócrates pedido a cicuta? Esta é a hipotese de Turin312, mas não passa disso, uma

hipótese. Talvez jamais saibamos se Sócrates pediu ou não seu veneno; sabemos, entretanto,

que Sócrates possuía um certo grau de liberdade em relação a seu julgamento e condenação e

que,  possuindo tal liberdade de escolha,  não se pode afirmar que aquele agiu estritamente

coagido pela lei. Glotz reconhece que a condenação de Sócrates se deveu, em parte, ao tipo de

processo a que foi submetido, de agón atimetós, mas adverte também, que:

Nem por isso se deve exagerar a crítica ou deixar que ela nos conduza
a  conclusões  falsas.  A condenação  de  Sócrates  foi  a  consequência
trágica de um procedimento que, obrigando os juízes a escolher entre
as  sentenças  propostas  pelo  autor  e  pelo  condenado,  destinava-se
especificamente  a  vedar-lhes  a  determinação  arbitrária  das
penalidades. Os acusadores tinham, trabalhosamente, batalhado para
conseguir um veredicto de culpabilidade, embora o réu se negasse a

310 A prática usual nos processos atenienses era que o condenado fosse entregue imediatamente aos “Onze”, isto
é, aos chefes dos presídios e dos carrascos e encarregados de administrar a lei e sua execução deveria ser
consumada  no período  de  vinte  e  quatro  horas.  GLOTZ,  1979,  p.204.  Mas o  caso  de Sócrates  foi  uma
exceção, pois dependia do retorno da procissão anual enviada por Atenas à ilha de Delos, em memória ao
sacrifício humano pago em tributo ao Minotauro, do qual Teseu os libertou. A cidade era  religiosamente
purificada antes de despachar o navio e as regras de purificação cerimonial proibiam qualquer execução antes
que a procissão retornasse. A procissão do ano de 399 teria partido um dia antes do julgamento de Sócrates,
mas somente após o veredicto se tornou, de fato, necessário pensar como proceder neste caso pois, segundo
Taylor, o resultado esperado por todos era o exílio e não a pena de morte. Críton, um dos amigos que se
propôs a ser fiador das trinta minas como multa, tentou induzir os juízes a manter Sócrates em liberdade à
espera do retorno do navio e  da própria execução;  alegando que Sócrates não tentaria  fugir  (cf.:  Platão,
Fédon, 115d), mas a proposta foi recusada. Apesar da prisão não ser um procedimento comum imposto aos
cidadãos  atenienses  (exceto  aos  devedores  de  dinheiro)  Sócrates  ficou  preso  e  acorrentado  por
aproximadamente trinta dias (cf. XENOFONTE, Memoráveis, IV,8,2). TAYLOR, 1932, p.121-123.

311 GLOTZ, 1979, p.210,211.
312 Mondolfo nos lembra a tese de Turin que sustenta uma interpretação dramática da figura de Sócrates, que

“atormentado durante tôda a sua vida pela contradição entre a sua fé na verdade e a sua dúvida ou desespêro
de  não poder  ensiná-la,  não  teria  encontrado  outra  saída senão a  morte,  e  por  isso  _  nêste  ponto Turin
concorda com Nietzsche_  quis  morrer e obrigou a cidade a dar-lhe a taça de veneno.” TURIN, Sócrates,
artista  da vida. In:  Sócrates,  Galielo,  Leopardi.  Buenos Aires:  Partenón,  1947;apud MONDOLFO, 1963,
p.55, nota 33.
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fazer  qualquer  súplica  que  ferisse  a  sua dignidade.  Ele  poderia  ter
facilmente salvo a vida, opondo à proposta de Meleto, que pedia a
pena de morte,  uma contraproposta que,  é provável,  teria resultado
numa pena muito moderada. Mas ele não queria, na idade em que se
achava, negar o seu passado, a sua missão. Sem falsa bravura, com um
orgulho  irônico,  declarou  que  um  homem  como  ele  merecia  ser
alimentado no Pritaneu pelo resto de seus dias. O condenado pedia a
recompensa  mais  cobiçada.  Consentiu,  relutantemente,  como
concessão  aos  apelos  prementes  de  seus  amigos,  em  propor  o
pagamento de  uma multa  de  30 minas.  Mas os  juízes  não podiam
trocar o primeiro voto por uma penalidade quase fictícia. Ele queria
morrer, e morreu.313

Sendo  assim,  se  o  Sócrates  da  Apologia  platônica  foi  coagido,  o  foi  por  uma  lei

interior, uma espécie de dever, portanto, agiu por liberdade, por autonomia, cometeu um ato

voluntário e, se este ato voluntário que cometeu foi o tirar a própria vida, suicidou-se então.

Huisman314 e  Wilson315 concordam  com  a  voluntariedade  da  morte  de  Sócrates,  mas  se

recusam a nomeá-la suicídio por  causa do tom pejorativo que este  termo inevitavelmente

carrega consigo. No entanto, sustentar que é uma morte voluntária e negar que uma morte

voluntária seja um suicídio não seria uma inconsistência lógica fundamentada em um juízo de

valor? Por que escolher morrer é avaliado como algo positivo, mas afirmar que seu sinônimo,

isto  é,  o  suicídio,  é  algo  negativo?  Quem dá  o tom pejorativo?  O éthos  certamente. Em

algumas culturas o suicídio é um ato de honra; em outras, a maior das desonras. No entanto,

mesmo nestas últimas há situações em que a morte voluntária é considerada como um ato

digno. Então, se em uma determinada cultura, escolher morrer tem valor negativo,  quando,

como e  por que assume valor positivo? O que faz de um suicídio uma desonra e um outro

suicídio um ato heróico? O télos,  o fim de cada ato? Mas, dado que a morte é o fim para o

suicida, este télos só pode ter valor positivo se contemplar os vivos. Então, meu juízo de valor

sobre o suicídio do outro não se fundamenta no ato em si nem no que ele fez para si, mas para

mim?  Ou,  em outras  palavras:  a  conotação  moral  que  recebe  um determinado suicídio  é

aferido pela consequência desta ação sobre os demais ou sobre a humanidade? Mas, dado que

nenhum ato é puro o suficiente para ser nem completamente bom, nem completamente mau, à

313 GLOTZ, 1979, p.208.
314 Para Huisman, a morte de Sócrates é “facultativa, pois até o último momento está ao alcance de Sócrates

evitá-la, se ele assim o desejar, por meio de concessões oratórias, compromissos ou subterfúgios. Sem ser
buscada como um suicídio, que permanece como algo pejorativo, ela continua a ser em uma certa medida
escolhida, consentida, e não resulta apenas da inflexível necessidade natural: ela aparece como negociável.
No entanto, ela é uma opção, portanto fruto de uma vontade intransigente, e ganha um sentido pessoal que
geralmente lhe é recusado.” HUISMAN, 2006, p.241.

315 “O filósofo se submete à morte, espera por ela, vive por ela e morre inteiramente em seus próprios termos, e,
ainda assim, não comete suicídio.” WILSON, 2007, p.63.
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medida que, mesmo que a intenção seja pura, no momento mesmo de agir o agente perde o

controle das consequências de seu ato; como então atribuir um juízo de valor ao suicídio? Se o

julgo por suas consequências, ele terá de ser bom e mau? Então, o “suicídio” de Sócrates foi

um mal para sua mulher e seus filhos e seus pretensos discípulos, mas um bem à humanidade

pelo legado ético que deixou? Mas é possível falar de legado ético por meio do suicídio? Ou

será que para falarmos devidamente de um legado ético teríamos que definir esta escolha de

morrer como uma morte sacrificial? 

Se  tecnicamente  não  há  diferença  entre  o  suicídio e  o  sacrifício,  nossa  terceira

alternativa; haveria, no entanto, uma diferença de cunho moral, ou melhor, uma distinção ética

entre estas mortes? A diferença residiria em nome de que ou de quem se morre? Suicida-se em

nome de  si,  sacrifica-se  em nome de outro(s)?  Certamente que  não,  dado que  também se

suicida pelo ou por causa do outro. Fosse assim, mesmo aqueles que assumem apenas sua

própria causa ao cometer suicídio, cometeriam necessariamente sacrifício, dado que nenhuma

vida, pensamento ou ação se dá de forma estritamente isolada da vida, pensamento ou ação de

um  outro.  A diferença  residiria,  então,  no  sentido  destes  atos?  Estariam  ambos  os  atos

ancorados  na  mesma  pergunta  existencial  sobre  o  sentido  de  viver  ou  morrer,  mas  em

diferentes respostas para a mesma pergunta? Nesta perspectiva, seria o suicídio o ato de tirar a

própria vida pela ausência de sentido desta mesma vida, ou, em outras palavras, a escolha

voluntária da morte movida pelo sem-sentido da própria existência? E seria o sacrifício o ato

oposto: o ato de tirar a própria vida pelo sentido mesmo que se conferiu a esta, decidindo-se

então a morrer  com-sentido? Estaria o  suicídio  ancorado em um niilismo que desqualifica o

viver como possível ou desejável, enquanto o sacrifício, por sua vez, estaria ancorado em uma

ética que qualifica tanto o viver, como também o morrer, nas mesmas razões e condições?

Então, suicida-se por não se ter razões para viver e se sacrifica porque as razões para se morrer

são as mesmas que se tem para viver? Mas em qual das duas situações se enquadraria a morte

de Sócrates? 

Bem, indubitavelmente o Sócrates da Apologia tinha um sentido para viver; entregou-

se a ele de corpo e alma, e encarou a vida e a morte com o mesmo sentido. Seu sentido, para

viver e para morrer, era seu prâgma, sua missão divinamente inspirada. Travou um conflito em

nome deste sentido e morreu defendendo este mesmo sentido, sem traí-lo. Propusesse uma

pena para si mesmo, trairia este sentido; aceitasse o exílio calado, trairia este sentido; fugisse,

trairia este sentido. Nesta perspectiva, não seria a beleza ética e poética da Apologia a beleza

de Sócrates ter descoberto um sentido para viver e morrer? A Apologia nos questiona a cada
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passagem. Quem é você além do que você aparenta ser? Qual é a voz que te guia? Como te

dirige teu deus particular? Como e por que você vive? Como e por que você morre? Do que

você cuida? Você vive em função de seu corpo, sua beleza, seus bens, suas posses, seus postos,

cargos,  honra  ou  reputação?  E  se  lhe  tirassem  tudo  que  você  tem,  posto  que  são  bens

aparentes  e  cessarão,  quem seria  você  então?  Você  vive  pela  verdade,  pela  justiça,  pela

sensatez, pela excelência da alma? São verdadeiros bens, posto que ninguém poderá tirá-los de

você, você morrerá com eles e, não se esqueça, você morrerá! Assim, a Apologia nos propõe

questionar mais que a vida e a morte de Sócrates, a Apologia nos propõe a questão essencial

do ser humano, a questão filosófica por excelência: qual é o sentido da vida e da morte? De

Sócrates? Não, da minha, da sua, da dele, da dela, da nossa. 

Sócrates não sabe e sabe que não sabe o que está além da vida, mas sabe e sabe que

sabe que,  se é preciso viver, é necessário viver com dignidade, com justiça, com verdade; e

que, se é fato morrer, é necessário morrer também com dignidade, justiça e verdade. Para ele,

entre morrer de forma honrosa e viver de forma vergonhosa, é preferível morrer. Escolhendo

morrer, o Sócrates da Apologia não apenas preserva o sentido da sua própria existência, mas

preserva,  também,  este  sentido  para  a  existência  de  muitos  que  virão  após  ele.  Daí  o

testemunho ou o encômio de Platão a Sócrates. No entanto, o mesmo Platão que exalta o seu

Sócrates  também,  poética  e  tragicamente,  oferece  o  Sócrates  histórico  em sacrifício.  Isso

porque Platão, como bem coloca Medrano, 

é consciente de que é proprietário de um poder que supera ao do júri:
se este pode matar, ele pode devolver a vida ao morto. Mas, na medida
em que o Sócrates que pretende ressuscitar é o Sócrates platônico, na
Apologia deverá deixar morrer o Sócrates histórico.316

Concordamos com Medrano, Platão entrega o Sócrates histórico em sacrifício  ou em

nome da  sua filosofia. Uma filosofia que não pode ser confundida com a sofística. Insistir

nesta distinção, como sustenta Figal, “é uma questão de sobrevivência da filosofia”317. Ainda

que a sobrevivência da filosofia, acrescentamos nós, deva ser construída sob a égide da morte

do filósofo. A morte de Sócrates seria o escudo de Platão para proteger a verdadeira filosofia

contra a sofística, assim como a égide, o escudo, de Palas Atenas protegia a cidade. Nesta

perspectiva, interpretada historicamente, a morte de Sócrates é um assassinato;  tecnicamente,

um  suicídio; mas,  platonicamente  interpretada, um  sacrifício!  Um sacrifício  em nome da

verdadeira filosofia. 

316 MEDRANO, 1998, p.28.
317  FIGAL, 2005, p.135.
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Nesta tragédia, Platão fez do mestre um herói e um mártir e, nem herói, nem mártir

podem morrer de velhice. Não lhes cabe este fim. Aqui cabe novamente uma pequena menção

e um contraponto ao Sócrates da  Apologia  de Xenofonte que também escolhe a morte, mas

não por heroísmo. A megalegoría  do Sócrates de Xenofonte,  isto é,  o grande, arrogante e

audacioso falar de Sócrates durante sua defesa, seria movido por um desejo de morrer para se

libertar  dos  males  da  velhice.  “Mas  já  agora,  se  a  <minha>  idade  avançar,  sei  que,

forçosamente, terei de cumprir as coisas da velhice (I,6: nu~n de_ e1ti probh/setai h9 h9liki/a, oi]d

0o3ti a0ga/nkh e1stai ta_ tou~ gh/rw~v e0pitelei~sqai)”, diz ele. Ou, na bela tradução de Líbero

Rangel: “sei que terei forçosamente de pagar meu tributo à velhice”318. O tributo da cegueira,

da  surdez,  da  fraqueza  e  das  doenças  (Xenofonte,  Apologia,I,6).  Também  o  Sócrates  de

Xenofonte escolhe morrer, mas sua escolha não é heróica, é plenamente humana: entre a morte

e a  velhice,  ele  prefere  a  morte.  Apesar  de duramente criticado  por vários  comentadores,

Xenofonte apresenta, em nossa opinião, não um Sócrates covarde perante a vida, mas um ser

humano real, bem mais real que o herói trágico de Platão. Se o Sócrates de Xenofonte é o

Sócrates da  enkrateía  e da  autarqueía,  nem por isso deixou de ser um velho diante de seu

inevitável destino: a morte. Um velho atormentado pela possibilidade próxima de não mais

gozar a vida como sempre o fez. Fraco, debilitado, como então andar pela cidade? Surdo,

como ouvir, e, sem ouvir, como dialogar? Cego, como deixar de se encantar com a beleza dos

jovens atenienses? Parece-nos bem real este temor e mais humano este Sócrates.

Já o Sócrates de Platão, este é um herói trágico. Talvez por isso o tema da imortalidade

da alma não esteja plenamente desenvolvido na Apologia, porque o herói grego é imortal não

pela alma que perdura, mas pela lembrança de seus feitos, de seus atos heróicos. A memória,

mnemosüne, é a fonte da imortalidade, a athánatos pegé, como nos lembra Vernant319. Talvez

Platão  seja,  na  Apologia,  um tipo  de  mnémon,  personagem que conserva  a  lembrança  do

passado,  “servidor de heróis”,  como aponta Gernet,  que lembra ao mestre,  de memória,  a

senha divina cujo esquecimento o conduz à morte320. Um  mnémon  modificado, já que não

lembra a senha ao mestre,  mas aos  iniciados.   Com efeito,  por  meio da  Apologia,  Platão

diviniza as senhas socráticas como chaves filosóficas para se compreender o que veio antes e

depois de Sócrates e, a cada vez que estas senhas são rememoradas, Sócrates é mantido longe

do  esquecimento  e,  consequentemente,  longe  da  morte.  A  Apologia  platônica  serve  à

imortalidade de Sócrates e da filosofia platônica.

318 SÓCRATES, 1972, p.169.
319 VERNANT, 1990, p.144.
320 GERNET, 1956, p.404 apud VERNANT, 1990, p.136, nota 4.
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CO�CLUSÃO

Apenas três discursos, mas tantas senhas que mantêm a imortalidade de Sócrates e

tantas  chaves  que  nos  abrem  as  portas,  que  nos  iniciam  na  filosofia  da  Academia.

Relembremos, então, algumas destas senhas. "O bom rhétor  é o que diz apenas a verdade."

"Só o deus é sophós, o homem é philósophos." "A mais repreensível das ignorâncias é julgar

saber as coisas que não se sabe." "Onde quer o homem se ponha ou que seja posto, ali deve

permanecer  e  não  deve  ponderar  em  questões  de  justiça."  "Ninguém  age  mal

voluntariamente." "Deve-se cuidar da alma antes que de qualquer outro bem." "A verdadeira

areté e, consequentemente, a verdadeira  eudaimonía  advêm do cuidado da alma." "Deve-se

cuidar da cidade antes que das coisas da cidade." "Ninguém sabe o que é a morte, mas é

preciso ser de boa esperança em relação a ela." Nenhum mal pode acometer um homem bom e

os  deuses  não  descuidam dos  assuntos  deste  homem."  Senhas  estabelecidas  por  meio  do

exame que se dá no horizonte de distinção entre ser e parecer. Senhas transgressoras. 

Analisando a percepção platônica do conflito instaurado pela figura de Sócrates, por

sua vida, condenação e morte, chegamos à conclusão de que Sócrates, ou ao menos o Sócrates

platônico  da  Apologia,  não  foi  a  julgamento  por  desacatar  os  deuses  da  cidade  ou  por

corromper os jovens com tais ensinamentos e não foi condenado à morte por inabilidade em se

defender. Compreendemos, a partir da recriação platônica deste  agón,  que  o julgamento de

Sócrates foi o ápice de um conflito ético fomentado, já antes deste processo, pelo juízo e pela

argumentação socrática que explicitavam as  diferenças entre  ser  e  parecer  no âmbito dos

discursos,  ações,  valores,  normas  e  costumes  de  seus  contemporâneos.  Compreendemos

também que Sócrates  foi  condenado porque se recusou a se defender  fazendo uso da má

retórica que grassava na cidade e que havia corrompido os juízes. Agindo como agia, Sócrates

foi,  para Platão,  o maior bem que já havia acontecido à cidade;  mas para muitos de seus

contemporâneos, ele parecia um transgressor. Com efeito, ao colocar os valores, as normas e

os costumes da pólis no horizonte do exame e da distinção entre ser e parecer, Sócrates passou

ao lado, avançou, violou ou transgrediu as divisas do éthos. Os valores, normas e costumes da

pólis  foram  questionados  e  imputados  como meras  aparências  e  os  valores  do  Sócrates

platônico foram imputados como reais, verdadeiros. E, agindo assim, este Sócrates  parecia

conferir maior valor à coisas que até então eram tidas como meras aparências.

E é justamente este o conceito de trangressão (parabai/nw) que nos oferece Ésquilo:

preferir as aparências. No  Agamênon,  diz o corifeu ao rei: "Muitos dos mortais preferem o

191



parecer ser,  transgredindo a justiça (789:  polloi_  de_  brotw~n to_  dokei=n  ei]nai proti/ousi

di/khn paraba/ntev)". Os "transgressores da justiça", como traduz Jaa Torrano, são os que

preferem a  aparência321.  Herbert  Smith,  renomado estudioso  da  língua  grega,  propõe uma

tradução que privilegia a  equivalência dinâmica acima da equivalência formal,  isto é,  que

prioriza o sentido acima da forma, e assim traduz a sentença de Ésquilo: "Muitos dos homens

mortais colocam a aparência antes da verdade e, desse modo, transgridem o justo"322.  Protío

(proti/w):  preferir,  considerar  mais  digno  de  honra,  julgar  preferível.  Nesta  perspectiva,

transgredir seria preferir  honrar as aparências em detrimento da verdade. Certamente,  pois

quem prefere as aparências, prefere a ilusão, o erro, o engano, a mentira e, assim, comete

injustiça pois age diretamente contra a justiça que, tanto para o Sócrates da Apologia, quanto

para Ésquilo, equivale à verdade. 

Mas Platão e Ésquilo estariam falando da mesma verdade e da mesma justiça? Não nos

parece.  Na tragédia,  Ésquilo certamente se refere à verdade estabelecida pela comunidade,

dado que,  como já  analisamos longamente,  a  transgressão (parabai/nw)  se  refere  a  uma

violação dos valores,  das normas e dos costumes adotados pela  pólis  como verdadeiros  e

justos. Mas e o Sócrates platônico, a que verdade se refere? Certamente não às coisas que a

pólis reconhece como verdadeiras, pois toda a apología de Sócrates revela o conflito entre esta

verdade assumida por Sócrates, uma verdade que advém do exame, e a verdade reconhecida

pela pólis e que se manifesta em seus valores e costumes. Assim, se Sócrates transgride não é

por preferir as aparências, mas por resignificar o que é e o que parece ser verdadeiro e justo.

E, para tanto, ele precisa estabelecer esta distinção entre ser e parecer indo além dos valores

propostos pelo éthos da cidade. Em outras palavras, seria impossível questionar o éthos sem ir

além dele,  sem ultrapassar  seus  limites,  daí  o  conceito  de  transgressão  contido  no  verbo

parabaíno.  O Sócrates  platônico  vai  além.  Mas  que  lugar  é  este  em que se assenta  seus

exames? Certamente este além não significa, necessariamente, o mundo inteligível, o noetòs

tópos  (nohto_v to/pov), mas também não o exclui. E nos parece mais coerente levá-lo em

consideração como uma possibilidade do que simplesmente desconsiderá-lo. 

Mas uma questão se impõe ainda neste momento conclusivo de nossa análise: qual é o

critério empregado por Sócrates, na Apologia, para distinguir em seu exame o ser do parecer, a

verdade da aparência? Que o exame socrático se situa neste horizonte, parece-nos indubitável

ao termo de nossa análise da obra, mas o que subsiste ainda obscuro é o pressuposto que o

321 "Muitos preferem a aparência, transgressores da justiça (789)". ÉSQUILO, 2004.
322 "Many of mortal men put appearance before truth and thereby transgress the right (789)." AESCHYLUS,

1926. 
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justifica. Se Sócrates entrou em conflito por mostrar a seus contemporâneos que muitos de

seus valores, normas e costumes não passavam de aparências, em que critério ele se baseou

para realizar tal juízo e, assim, resignificar ser e parecer, verdade e aparência? A resposta não

está na  Apologia,  ao menos não explicitamente. Este Sócrates sabe distinguir a  rhetoriké,  a

sophía, a díke, a areté e a eudaimonía verdadeiras de seus contrapontos apenas aparentes. Mas

ele não expõe seu critério para estabelecer tal distinção. Na Apologia fomos regalados apenas

com breves  descrições  e  conclusões  acerca  dos  vários  temas  e  situações  examinados  por

Sócrates, mas não nos foram explicitamente apresentados os critérios que ele teria utilizado

nestes exames. No entanto, identificamos algumas pistas que nos permitem reconstituir este

critério, como mostraremos a seguir.

Ao final  do relato  do exame dos artesãos,  vimos que Sócrates afirma que também

estes, apesar de saberem muitas e belas coisas, pareciam-lhe (22d;  moi e1docan) incorrer em

um erro (22d:  a9mar/thma) ou uma dissonância (22d:  plhmme/leia) que ocultava a sabedoria

(22d: th_n sofi/an a0pe/kru/ptein). Dissonância esta que residia justamente no fato de cada um

se considerar o mais sábio também em outras grandes coisas (22d: e3kastov h0ci/ou kai_ ta}lla

ta_  me/gista  sofw/tatov  ei]nai).  O  termo  empregado  é plemméleia, que  indica  uma

dissonância musical, uma desarmonia, uma falsa nota. É possível pensar que Sócrates julgava

dissonantes  os  argumentos apresentados nos discursos  daqueles pretensos  sábios,  algo que

soava  mal  como  uma  nota  errada  em  uma  melodia.  Esta  analogia  se  torna  ainda  mais

interessante se analisada à luz do que Platão escreve no Fédon. Nesta obra, logo após explicar

o porquê de seu entusiasmo de outrora com as ciências da natureza e, em particular com o

pensamento de Anaxágoras (96a-99d), Sócrates justifica seu abandono de tais estudos, dizendo

que,  movido  pela  necessidade  de  “buscar  refúgio  nas  proposições  e  examinar  nelas  as

verdades das coisas (99e: xrh~nai ei0v tou_v lo_gouv katafugo/nta e0n e0kei/noiv skopei~n tw~n

o1ntwn th_n a0lh/qeian)”, reconhecera os limites que lhes eram inerentes. E expõe, assim, o

método adotado no exame das proposições:

tomo por base em cada argumento o que julgo ser o mais sólido e
assumo como verdadeiro o que quer que me pareça harmonizar com
isto, tanto acerca das causas, quanto acerca de todas as outras coisas;
por outro lado, o que quer que não <me pareça harmonizar com isto>,
<assumo> como não verdadeiro (100a: u9poqe/menov e9ka/stote lo/gon
o4n a@n kri/nw e0rrwmene/staton ei]nai,  a$  me_n  a!n  moi dokh|~  tou/tw|
sumfwnei~n ti/qhmi w(v a0lhqh~ o1nta, kai_ peri_ ai0ti/av kai_ peri_ tw~n
a!llwn a9pantw~n o1ntw~n, a$ d 0a@n mh/, w(v ou0k a0lhqh~).
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Nesta  perspectiva,  uma  proposição  verdadeira  seria  uma  proposição  harmônica,

consonante; ao passo que uma proposição falsa seria uma proposição desarmônica, dissonante.

Trata-se, segundo Grimaldi, "de um método sinfônico de consonâncias e de dissonâncias"323.

Mas não seria  este  o princípio e  o método utilizados por Sócrates  também no exame dos

sábios?  Pois,  ao  menos  em relação  ao exame dos  artesãos  fica  evidente  que  o saber  e  o

discurso daqueles acerca de sua tékhne não estavam em harmonia com o que sabiam e falavam

acerca  de  “coisas  maiores”,  daí  a  nota  dissonante  que  Sócrates  percebera  no  lógos,  no

argumento e discurso daqueles.  O que seriam estas  coisas  maiores,  Sócrates  não nos  diz.

Tampouco nos diz qual teria sido seu critério para considerar dissonantes os argumentos dos

artesãos e,  logo,  não verdadeiros.  Mas isto  não significa que o Sócrates  da  Apologia  não

tivesse um critério para investigar a verdade do discurso. Se é evidente que, na Apologia, ao

contrário do que observamos no Fédon, o Sócrates platônico não tem como primeira intenção

investigar  a  verdade das  proposições  ou argumentos  em relação ao que “julga ser  o  mais

sólido”; é inegável, no entanto, que toda a sua enquete acerca de quem é o mais sábio, e não

apenas no que diz respeito aos artesãos,  é estabelecida com base na identificação de uma

sümphonía de  verdade  e  discurso.  O  que  queremos  evidenciar  é  que,  se  o  Sócrates  da

Apologia  não explicita um critério para distinguir entre o  verdadeiro  e o  aparente, isso não

implica  que  ele  não  tivesse  algum critério.  Como lhe  teria  sido  possível  distinguir  ser  e

parecer senão em relação a um horizonte mais amplo, aquele no qual se define a sabedoria, a

justiça, a excelência e a plena realização do homem em relação à verdade e ao bem? Como

uma nota poderia  soar  dissonante aos ouvidos de alguém que não conhece a melodia em

questão?  Portanto,  se a premissa estabelecida pelo "mais sólido" não se deixa entrever na

Apologia, é possível, entretanto, vislumbrar ao menos o método do sümphoneîn e o critério da

plemméleia.

E quanto  ao  conjunto  argumentativo  que  coloca  em estreita  relação  os  seres  e  os

manifestações destes seres,  seus  prágmata (27b)? Vimos que os  prágmata são as coisas que

estão estreitamente relacionadas a cada ser, ao manifestarem suas existências, mas que não são

os próprios seres. Ou, em outras palavras, os prágmata são os diversos apareceres dos seres,

mas não os seres. Como vimos, o objetivo de Sócrates com sua argumentação era provar que

esta relação é inequívoca, pois não há como reconhecer um aparecer,  sem reconhecer o  ser

que se manifesta nestas “coisas” que lhe são ou estão relacionadas.  Ou seja, não há como

reconhecer  as  aparências  de  um ser,  e  não  reconhecer  o  ser  que  se  manifesta  sob  estas

323 In: GRIMALDI, 2006, nota 6, p.40.
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aparências.  Ora,  como  o  Sócrates  platônico  poderia  distinguí-los se  seu  exame  já  não

estivesse orientado pela distinção entre realidade e aparência? 

Embora não possamos, nesta dissertação, estender nossa análise ao conjunto do corpus

platonicum, nem pretender que tal propósito se aplique ao pensamento platônico como um

todo, acreditamos que ela contribui para trazer à luz o lugar central do problema do ser e do

parecer na economia da Apologia e sua importância na compreensão do que se encontra em

questão para Platão ao tomar o processo de Sócrates como cenário para sua reflexão.  Nossa

contribuição  se  restringiu  à  trazer  à  luz  o  problema  da  distinção  entre  ser  e  parecer  na

Apologia  e o seu caráter  fundamental  nesta  obra.  Se agora apresentamos esta  discussão é

justamente  para  mostrar  que  este  é  um  terreno  de  investigação  pouco  explorado  e

extremamente  fértil.  Apresentamos  estas  considerações  finais  como  portas  abertas  para

posteriores estudos no âmbito desta obra. A aparição do problema da distinção entre  ser e

parecer na Apologia constituiria um argumento suficiente a considerá-lo como um problema

que teria efetivamente preocupado o Sócrates histórico e orientado sua vida e sua atitude e

defesa perante o tribunal, ou seria já uma preocupação propriamente platônica que anteciparia

sua formulação posterior como problema da realidade e da aparência no âmbito da teoria das

formas? Quais as conseqüências da abordagem da Apologia à luz deste problema para o exame

do corpus platonicum? As respostas a tais questões comportam ainda muitas investigações.

Consideramos inegável  que a questão da distinção entre  ser  e  parecer ocupa lugar

central na Apologia e constitui um rico fio condutor para sua análise. Apontamos, ao longo de

nosso  comentário,  os  muitos  apareceres  deste  problema  nesta  obra:  as  distinções  entre  a

retórica da verdade e a retórica das aparências,  entre a verdadeira sabedoria e a sabedoria

aparente,  entre  os  verdadeiros  bens  e  os  bens  aparentes,  a  verdadeira  eudaimonía  e  a

eudaimonía aparente, dentre outros. Também a nova concepção de homem e de excelência, o

princípio do cuidado da alma, a distinção platônica entre Sócrates e os Sofistas e a singular

participação política de Sócrates nos parecem inscritas neste mesmo horizonte hermenêutico. 

Em nossa leitura proléptica da Apologia, olhamos para trás e reconhecemos nesta obra

as principais divisas socráticas: alguns de seus paradoxos -ninguém age mal voluntariamente,

é melhor sofrer do que cometer injustiça e nenhum mal pode ocorrer a um homem bom; o

élenkhos como método filosófico; uma nova medida para a sabedoria humana; a verdade e a

justiça como princípios absolutos para a ação; o cuidado da alma em busca da excelência; uma

peculiar participação na vida política; a voz do daimónion que guia suas ações, e sua dúvida

carregada de uma boa esperança em relação ao destino da alma após a morte. Mas esta leitura
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proléptica nos obrigou a  projetar nosso olhar também para frente e, assim, a reconhecer na

Apologia, em estado embrionário, os temas que serão largamente desenvolvidos por Platão em

outras  de  suas  obras,  nos  diferentes  períodos  de  sua  produção  filosófica,  tais  como  a

preocupação com a influência dos sofistas  na educação dos jovens;  a  preocupação com a

excelência da  pólis; a preocupação com o destino da alma e, principalmente, a preocupação

com a distinção entre ser e parecer, entre realidade e aparência. Se estes temas antes de serem

platônicos foram socráticos, é impossível saber ao certo, mas é inegável sua importância e

centralidade na filosofia de Platão. 

Em suma, acreditamos na oralidade socrática e na escrita platônica. Sócrates falou em

sua própria defesa, mas jamais saberemos exatamente o conteúdo e a forma deste discurso.

Sabemos, no entanto, o que Platão escreveu  como e  em defesa de Sócrates. Assim, todas as

palavras são, em última instância, palavras de Platão. Todas as palavras, todos os verbos, todo

ser e todo parecer que há nesta obra, reiteramos, são, em última instância, platônicos. Nesta

perspectiva,  acreditamos  que  a  Apologia  nos oferece pistas  importantes  não somente para

compreender a filosofia socrática, mas também a filosofia platônica. Se Platão se esforçou em

manter viva a imagem e as convicções de Sócrates é porque os princípios socráticos são como

senhas  para  os  iniciados  na  Academia.  Pois,  dando  a  palavra  a  Walter  Benjamim:  “um

acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do vivido, ao passo que o

acontecimento lembrado é sem limites, porque é apenas uma chave para tudo o que veio antes

e  depois”324.  A  Apologia  platônica  descortina  o  horizonte  da  filosofia  antes  e  depois  de

Sócrates. Nesta obra, Platão nos oferece algumas senhas, resta-nos agora aceitar seu convite e

utilizá-las para entrar na Academia.

324 BENJAMIN, Walter. A imagem de Proust. In: Magia e técnica, arte e política. São Paulo: Brasiliense, 1996.
p.37.
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Apresentação da tradução

Antes de tecer qualquer consideração específica acerca de nossa tradução da Apologia

de Sócrates, uma questão se impõe: por que realizar mais uma tradução desta obra para a

língua portuguesa? Com efeito, já contamos com ao menos cinco boas traduções da Apologia,

do grego para o português:  as traduções de Jaime Bruna325,  a de Márcio Pugliesi e Edson

Bini326, a de José Trindade dos Santos327, a de Manuel de Oliveira Pulquério328 e, recentemente,

também a tradução de André Malta329. 

O fato é que não tínhamos, ao menos inicialmente, a intenção de realizar uma tradução

do  texto  completo  da  Apologia.  Tínhamos  a  intenção  de  traduzir  apenas  as  partes  mais

relevantes  para  nossa  pesquisa.  No  entanto,  fomos  tomados  por  uma  admiração,  mais

precisamente pelo  thaumasmós  que Sócrates manifesta em relação ao efeito persuasivo do

discurso de seus acusadores. E esta admiração nos tomou logo no início de nosso trabalho,

pois ela está presente nas primeiras linhas da Apologia. Diz assim o Sócrates platônico: "o que

mais me admirou (e0qau/masa), dentre o muito que mentiram, foi dizerem que vos convém

precaver para que não sejais completamente enganados por mim, por eu ser de uma terrível

habilidade para falar (17a)". Thaumázo: admirar, olhar com admiração, maravilhar-se.

No entanto,  quem, de fato, está dizendo que Sócrates se admirou? Platão? Não, nós

estamos dizendo isto, pois esta é a nossa tradução, um texto que reescrevemos. No entanto, ao

nos depararmos com a necessidade de traduzir esta primeira passagem, recorremos a outras

traduções: cotejamos quatro tradutores, Trindade, Brisson, Fowler e Pievatolo, que traduziram

a Apologia em quatro diferentes línguas: português, francês, inglês e italiano.  E também o que

eles propunham em suas traduções nos causou admiração. Em Trindade encontramos "o que

mais me espantou"330; em Brisson, "qui m'a étonné au plus haut point"331; em Fowler, "which

quite amazed me"332,  e em Pievatolo333, enfim, "Ma mi ha stupito sopratutto".  Espantar-se:

325  SÓCRATES. Defesa de Sócrates. In: Coleção Os Pensadores. São Paulo: Abril Cultural, 1973.
326  PLATÃO. Apologia de Sócrates. In: Diálogos. Edição bilíngue. São Paulo; Hemus Livraria Editora, 1981.
327 PLATÃO. Êutifron, Apologia de Sócrates, Críton. Tradução, introdução e notas de José Trindade dos Santos.

4a edição. Imprensa Nacional, Casa da Moeda, 1993.
328  PLATÃO. Apologia de Sócrates. Críton. Brasília: Editora UnB, 1997.
329  PLATÃO. Apologia de Sócrates. São Paulo: LP&M Pocket, 2008.
330 PLATÃO, 1993. p.67.
331 PLATON.  Apologie de Socrate, Criton. Introductions, traduction e notes de Luc Brisson. 3E edition. Paris:

GF Flammarion, 2005. p.85.
332 PLATO.  Euthyphro,  Apology,  Crito,  Phaedo,  Phaedrus.  Loeb  Classical  Library.  Vol.  36.  Translation  by

Harold North Fowler. London: Harvard University Press, 2005. p.3.
333 PLATONE.  L'Apologia  do  Socrate.  Nuova  traduzione  di  Maria  Chiara  Pievatolo.  Disponível  em:

http://www.swif.uniba.it/lei/personali/pievatolo/platone/apologia1.htm. Acesso em julho, 2008. p.1.
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assustar-se, surpreender-se, maravilhar-se.  Étonner,  do latim  extonare,  ser atingido por uma

tempestade,  ser  surpreendido,  perturbar,  amedrontar,  mas  também  maravilhar-se,  ficar

impressionado diante deste espetáculo. Amaze: surpreender fortemente, encher de admiração.

Stupire: espantar,  surpreender,  maravilhar.   Mas  por  que  a  nossa  admiração  diante  destas

traduções, não propõem todas elas sinônimos? Sim, mas diante da sinonímia, que significado

adotar? Além disto, admirar e espantar são, de fato, sinônimos? O que era o thaûma para os

gregos? O que era o admirar-se,  tò thaumázein? Segundo Vernant,  no mito,  o  thâuma  é o

maravilhoso,  o  assombro;  mas,  com  a  filosofia  "a  admiração  se  faz  questionamento,

interrogação"334. Por isso Sócrates diz no  Teeteto: "Admirar-se: a origem da filosofia não é

outra que <não> esta (Teet, 155d: to_ qauma/zein: ou) ga_r a1llh a0rxh_ filosofi/av h@ a3uth)".

Ou será que deveríamos traduzir tò thaumázein por perplexidade, assim como traduz Bini335?

Então, se são sinônimos, posso dizer que a origem da filosofia é a admiração, o espanto ou a

perplexidade e, assim, digo o mesmo em todos os casos? E quem tem autoridade para decidir

sobre o dito e, consequentemente, sobre o que é a origem da filosofia na concepção de Platão?

O tradutor? Mas este, nas palavras de  Rossetti,

reescreve,  simplifica,  amplia  os  detalhes,  valoriza  ou  atenua
determinadas  metáforas  e  associações  de  idéias  (...)  acha  normal
renunciar a precisar uma variedade de coisas, abster-se de justificar
muitas  de  suas  escolhas  e,  não  raro,  simplesmente  livrar-se  do
incômodo, até com um tanto de atrevimento, nas passagens que lhe
põem em dificuldade. Com o que o usuário final do texto (que estará
limitado a ler a tradução) poderá contar apenas com a sua palavra.336

Então,  é  este  que  tem  autoridade  para  decidir?  Sim,  é  o  tradutor  que  decide  em

conformidade com o tháuma que lhe toma. Então damos a estes deinói, estes com uma terrível

habilidade  para  falar,  a  decisão  de  um  vocábulo,  de  uma  concepção  e,  até  mesmo,  de

identificar  o  que  seria  a  origem  da  filosofia  para  um  determinado  autor?  Diante  deste

questionamento e desta constatação, aceitamos nós o conselho dos acusadores de Sócrates: de

nos precavermos para não sermos completamente enganados por aqueles que são deinoí. Em

outras palavras: diante deste fenômeno que é a tradução, compreendemos a necessidade de

realizar a nossa própria tradução da  Apologia.  Mas ao realizar nossa própria tradução, não

poderíamos cair também nós nestas mesmas armadilhas? Talvez,  mas se simplificamos ou

ampliamos, se valorizamos ou atenuamos, fomos nós que assim o fizemos, após um longo

trabalho de análise filológica e, principalmente, de reflexão filosófica. Não temos a ingênua

334  VERNANT, 1990, p.481.
335  "para a filosofia só existe um começo: a perplexidade". PLATÃO. Diálogos. Bauru, SP: EDIPRO, 2007. p.63.
336  ROSSETTI, Introdução à Filosofia Antiga, 2006. p.140.
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pretensão  de  não  ter  cometido  inúmeros  erros,  mas  temos  a  pretensão  de  pensar

filosoficamente, o que requer uma certa medida de autonomia em relação às fontes primárias

de estudo. Foi esta pretensão que nos constrangeu a ler o texto grego, foi a leitura do texto que

nos conduziu à sua tradução e foi a nossa limitação no conhecimento da língua grega aliado ao

respeito  pelo  conhecimento  já  produzido  por  outros  que  nos  conduziram a  cotejar  outras

traduções. 

Acreditamos que traduzir é também um exercício filosófico, de admirar-se, espantar-

se, maravilhar-se diante dos lógoi,  palavras, argumentos, discursos.  Lógoi estes que não são

simplesmente  traduzidos,  mas re-escritos  a  partir  de cada nova tradução,  de cada mínima

escolha  que  participa  da  obra  reescrita.  Acreditamos,  em consonância  com os  estudos  de

Lefevere337 no campo dos Estudos da Tradução, que cada tradução é uma reescritura, um novo

texto  elaborado  por  um indivíduo  que  faz  parte  de  uma  determinada  sociedade,  de  uma

determinada cultura. E que cada reescritura introduz novos conceitos, novos gêneros, novos

mecanismos  que  agem  como  uma  nova  força  propulsora,  reveladora  das  duas  línguas  e

culturas  então em contato.  Não acreditamos,  e  nisto nos  opomos à posição de Nida338,  na

possibilidade  de  isenção  do  tradutor  perante  a  obra  estudada,  ainda  que  ele  se  valha  de

honestidade  intelectual.  Mas  Nida  não  é  solitário  nesta  posição;  muitos,  partindo  do

pressuposto  de  que  seria  possível  estabelecer  uma  unidade  lingüística,  uma  semelhança

extrema  entre  o  original  e  o  traduzido,  já  sustentaram a  necessidade  da  invisibilidade  do

tradutor  no  intuito  de  que  ele  deixasse  transparecer  o  original.  Mas  este  ponto  tem sido

amplamente questionado pelos estudos da tradução, especialmente por  Venuti339, com o qual

concordamos. E isso não nos parece ser  um mau  em si,  principalmente no caso das obras

filosóficas. Pois estas, quando traduzidas, ou  reescritas, são novos pontos de partida, força

motriz para recolocar o diálogo em movimento, abrir novos acessos, sair de aporías; e, para

isso, torna-se necessário re-significar, re-escrever o antigo dito. Mas, para tanto, é necessário

ter em mente que há um tradutor, é preciso torná-lo visível para que, em contraposição a ele,
337  Andre Lefevere insere suas pesquisas nos domínios dos Estudos da Tradução (Translations Studies).  Seus

trabalhos até a década de 70 apresentam uma postura um tanto prescritiva, isto é, enfatiza prescrições para uma
boa tradução no campo da literatura. No entanto, a partir da década de 80, Lefevere passa a criticar esta postura
normativa e se dedica a analisar a tradução como "reescritura" e como a tradução pode iluminar as culturas que
se encontram por meio desta reescritura. Cf.: LEFEVERE, 2008.

338 O trabalho  de  Eugene  Nida usa  a  linguística  como instrumento  para  análise  e  problemas  de  tradução.  A
despeito de muitos aspectos interessantes na sua teoria, nos quais nós mesmos utilizamos em nossa tradução, o
estudioso estabelece uma relação fixa e imparcial entre texto (objeto estável) e tradutor (sujeito imparcial).
Obviamente, defendemos a honestidade intelectual e a busca de uma imparcialidade, mas não acreditamos que
esta  relação seja  possível,  pois a  autonomia  do  tradutor  é  relativa  à  medida  que  ele  se  inscreve em um
determinado ethos. Cf.: NIDA, 1964.

339  Em seus estudos, Venuti analisa a fidelidade do tradutor à intenção e ao estilo do autor e destaca a visibilidade
do tradutor. Cf.: VENUTI, 1998.
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também  o  invisível,  isto  é,  o  que  não  foi  dito  por  ele,  torne-se  manifesto  e  possa  ser

examinado,  questionado  e  até  mesmo  refutado.  Enfim,  acreditamos,  socraticamente,  que

também  o  trabalho  de  tradução  deva  ser  uma  atividade  elênctica,  de  refutação,  porque,

somente assim, podemos avançar "movidos pelo dito". Enfim, o objeto de thaûma do filósofo

é a palavra, o dito que ele só tem acesso porque foi re-dito e redigido. E é esta a condição que

impõe e que justifica cada nova tradução, ainda que já tenhamos acesso a inúmeras traduções

de uma obra em nossa própria língua.

Justificada a realização de nossa tradução e algumas diretrizes da teoria da tradução

que nos guiaram, resta-nos, ainda, expor algumas informações técnicas e particularidades do

nosso processo de trabalho. Principiemos pelas informações técnicas:

• a nossa  tradução  da  Apologia  de  Sócrates  foi  realizada  a  partir  do  texto  grego
estabelecido por Maurice Croiset340, o qual reproduzimos aqui, sem o aparato crítico,
ao lado de nossa tradução;

• mantivemos,  à  margem  esquerda  do  texto  grego  e  também da  nossa  tradução,  a
numeração da  edição  de Stephanus  -número e  letra  de subdivisão da página-  mas
repetimos sempre o número da página ao lado de cada seção para facilitar a consulta; 

• interrompemos as frases ao final de cada seção tentando marcar o mesmo ponto de
corte da numeração de Stephanus; no entanto, como não é possível manter a mesma
ordem das palavras no grego e no português, este ponto de corte é apenas aproximado;

• substituímos os guillemets (<< >>) -sinais de pontuação usados na tipografia francesa-
presentes no texto grego, por aspas (") -utilizados na língua portuguesa para as citações
textuais- para marcar, assim, o que seria a reprodução do discurso direto na obra; 

• em determinados momentos apresentamos palavras entre  chevrons (< >) para marcar
suplementos que consideramos necessários para a compreensão da sentença na língua
portuguesa. Isto ocorre com frequência nos seguintes casos:

◦ sentenças  em  que  o  verbo  está  implícito;  salvo  o  verbo  eimí  (ei0mi/)  que
optamos  por  marcar  como  suplemento  somente  em  sentenças  que
consideramos significativas, já que sua omissão é frequente, principalmente na
3a pessoa do singular e do plural;

◦ pronomes pessoais, demonstrativos ou possessivos implícitos;

◦ paralelismos de dois segmentos (frases, sintagmas) colocados em um mesmo
plano por  meio  da  oposição  mèn  ...  dé  (me_n  ...  de/),  onde  o  termo  que  é
colocado em comparação geralmente aparece no primeiro segmento, mas é
omitido no segundo;

◦ quando o  verbo  de ação  subir,  descer,  vir  ou  um advérbio de  lugar  deixa
apenas implicíto que este lugar é o dikastérion.

• em muitos  momentos simplesmente omitimos  as  partículas  que marcam pontuação
oral, tais como ge, de/, me/n, dentre outras, pois a Apologia, como representação de um
discurso oral, é extremamente carregada destas partículas e, se as traduzíssemos todas,
teríamos um texto sem fluidez;

• como a tradução segue o comentário, não apresentamos nenhuma nota explicativa -
filológica ou histórica- na própria tradução;

340 PLATON. Apologie de Socrates. In: Oeuvres completes. Collection des Universités de France Série Grecque.
Tome I. 4e ed. Texte établit et traduit par Maurice Croiset. Paris: Societe D’Edition Les Belles Lettres, 1946.
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• enfim,  realizamos  também um  Index  Locorum  dos termos  que  consideramos  mais
recorrentes  e  importantes  para  a  compreensão  do  texto  grego.  Este  índice  é
apresentado  após  a  tradução,  na  ordem alfabética  grega  e  cada  termo  apresenta  a
numeração de Stephanus além da indicação do número de linha no interior de cada
seção (ex.: a9bru/nw 20c2), mas, quando há mais de uma ocorrência do mesmo termo
na  mesma  seção  e  na  mesma  linha,  indicamos  o  número  de  ocorrências  entre
parênteses (ex.: e0pith/deuma 28b3(2x)).

Falemos, então, de algumas particularidades do nosso processo de trabalho. Ao longo

de  nosso  trabalho  de  tradução  cotejamos as  quatro  traduções  da  Apologia  anteriormente

citadas. Optamos por cotejar traduções em diferentes línguas para elucidar e enriquecer nossa

análise de alguns termos-chave fundamentais para a compreensão da obra. Buscávamos um

significado comum para estes termos que tivesse partido da língua-fonte e chegado às diversas

línguas e traduções, certamente não intacto, mas ainda assim, significativo da intenção original

do autor, ainda que revestido com diferentes roupagens, ditadas pela língua, época e cultura de

cada tradutor341. Nossa análise do termo thaumázo explicita bem como procedemos em relação

a estas outras traduções. É importante ressaltar que estávamos atentos tanto aos significados

homogêneos,  quanto  aos  significados  heterogêneos,  concedidos  a  um  mesmo  termo  nas

diversas traduções que consultamos. Em alguns momentos dialogamos com estes tradutores

com o intuito de analisar que significado seria mais apropriado para um determinado termo no

contexto da passagem e na economia da obra. Algumas destas considerações foram registradas

em nosso comentário, como as discussões em torno de:  pra~gma (p.48,177), ínom zw (p.79),

e0pith/deuma (p.91), u9pologi/zomai (p.92), e0pimele/omai (p.108), mu/wy (p.115),

polupragmone/w (p.118), a0gw/n, a0gwni/zomai (p.130), ei0rone/uomai (p.148) e

diamuqologe/w (p.166). Em outros momentos, o diálogo se deu em torno da sintaxe, como no

caso da sentença: o3 ti maqw_n e0n tw~| bi/w| ou0x h9suxi/an h]gon (p.138). Importante ressaltar

também que respeitamos e valorizamos todas as traduções que cotejamos e, justamente por

isso, dispomo-nos a dialogar com elas. Se não as tivéssemos em mais alta conta, sequer as

citaríamos. Enfim, as quatro traduções foram muito valiosas em nosso processo de tradução e

na realização de nosso comentário.

Com efeito, nossa tradução foi realizada ao mesmo tempo que nosso comentário e,

certamente,  os  dois  trabalhos  se  afetaram  mutuamente.  Este  trabalho  paralelo  certamente

apresenta vantagens e desvantagens. A tarefa do tradutor é mostrar o que o texto diz, ainda que

341 Nida descreve o processo de tradução como um processo onde um determinado conceito é transferido, em
forma nuclear e captado pelo tradutor que, então, gera um enunciado correspondente para a língua receptora.
NIDA, 1964,  p.146.  Não nos  referimos ao "núcleo  (kernel)"  da teoria  de Nida que  é  um conceito  bem
específico do autor e que não entraremos em detalhes aqui. Mas é importante ressaltar que não falamos deste
núcleo, falamos apenas de significado, e não o buscamos apenas no texto fonte,  como propõe Nida, mas
acreditamos que, ainda que reescrito, ele se mantenha em certa medida também nas traduções. 
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esse dizer já contenha também sua própria voz. A tarefa do comentador é explicar o que o

texto  diz,  posicionar-se  diante  das  idéias  expostas  no  texto,  e  para  isso,  muitas  vezes  é

necessário  ir  além  do  texto,  fazer  uso  de  outras  obras  do  mesmo  autor,  de  autores

contemporâneos ao autor e também do conhecimento produzido sobre aquela obra e autor.

Nesta  perspectiva,  percebemos que,  se realizar  a  própria  tradução  serve  de  base  para  um

comentário mais rigoroso; redigir o comentário, em contrapartida, interfere no processo de

tradução. Talvez nossa tradução seja menos isenta pela peculiaridade deste trabalho paralelo;

ou  talvez  seja  mais  rica  exatamente  por  isso.  Em suma,  nossa  tradução  e  comentário  se

complementam, interpenetram-se; podem ser lidos separadamente, mas são univitelinos. Mas,

em última instância, ambos -tradução e comentário- servem apenas como ferramentas para a

reflexão filosófica, pois esta era, reiteramos, a nossa maior pretensão.

Não poderíamos concluir a apresentação de nossa tradução sem citar a colaboração do

Prof.  Igor  Paulino  Fontes  Neves,  do  Curso  de  Língua  Grega  do  Centro  de  Extensão  da

Faculdade  de  Letras  da  UFMG,  que  revisou  nosso  texto  ao  longo  de  nosso  processo  de

tradução. Contribuição valiosíssima, sem a qual não teríamos condições para concluir nem

nossa tradução, nem nosso comentário.

Enfim, apresentamos o texto grego para que o leitor se sinta, também ele, instigado a

reescrevê-lo  e  apresentamos  nossa  tradução  na  esperança  de  que  ela  seja  suficientemente

incompleta para que alguém se sinta motivado a reescrever também esta nossa reescritura.

Para isto deixamos rastros em nossa tradução: basta observar as palavras que apontamos como

suplementos,  as  partículas  que  omitimos  e  o  tamanho do  parágrafo  grego  em relação  ao

tamanho de nosso parágrafo. Que o leitor precavido descubra onde reescrevemos com tinta

quase  invisível, que ali ele nos veja e ali ele nos reescreva. Pois, nas poéticas palavras de

Borges: "El concepto de texto definitivo no corresponde sino a la religion o al cansancio"342.

Ou, poderíamos reescrever: "O conceito de texto definitivo não corresponde senão à religião

ou ao cansaço, jamais à filosofia".

342 BORGES, Jorge Luis. Las versiones homéricas. In: Obras completas I. Barcelona: Emecé, 1996, p. 239.
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Texto grego e tradução da Apologia de Sócrates
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APOLOGIAAPOLOGIAAPOLOGIAAPOLOGIA SOKRATOUSSOKRATOUSSOKRATOUSSOKRATOUS APOLOGIA DE SÓCRATES

                                            I                                               I

17a Ὅτι µὲν ὑµεῖς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πεπόνθατε ὑπὸ τῶν 
ἐµῶν κατηγόρων, οὐκ οἶδα· ἐγὼ δ’ οὖν καὶ αὐτὸς ὑπ’ αὐτῶν
ὀλίγου ἐµαυτοῦ ἐπελαθόµην, οὕτω πιθανῶς ἔλεγον. καίτοι
ἀληθές γε, ὡς ἔπος εἰπεῖν, οὐδὲν εἰρήκασιν. µάλιστα δὲ 
αὐτῶν ἓν ἐθαύµασα τῶν πολλῶν ὧν ἐψεύσαντο, τοῦτο ἐν ᾧ
ἔλεγον ὡς χρῆν ὑµᾶς εὐλαβεῖσθαι µὴ ὑπ’ ἐµοῦ ἐξαπατηθῆτε

17a Como  vós,  oh  varões  atenienses,  fostes  afetados  por  meus
acusadores,  não  sei.  Pois  bem, também eu,  por  causa  deles,
quase  me  esqueci  de  mim  mesmo,  de  tal  modo  persuasivo
falavam;  ainda  que,  de  verdadeiro,  por  assim  dizer,  nada
disseram. Mas, o que mais me admirou, dentre o muito que
mentiram, foi dizerem que vos convém precaver para que não
sejais completamente enganados por mim, 

17b ὡς δεινοῦ ὄντος λέγειν. τὸ γὰρ µὴ αἰσχυνθῆναι ὅτι αὐτίκα
ὑπ’ ἐµοῦ ἐξελεγχθήσονται ἔργῳ, ἐπειδὰν µηδ’ ὁπωστιοῦν 
φαίνωµαι δεινὸς λέγειν, τοῦτό µοι ἔδοξεν αὐτῶν ἀναισχυν-
τότατον εἶναι, εἰ µὴ ἄρα δεινὸν καλοῦσιν οὗτοι λέγειν τὸν
τἀληθῆ λέγοντα· εἰ µὲν γὰρ τοῦτο λέγουσιν, ὁµολογοίην ἂν
ἔγωγε, οὐ κατὰ τούτους, εἶναι ῥήτωρ. οὗτοι µὲν οὖν, ὥσπερ 
ἐγὼ λέγω, ἤ τι ἢ οὐδὲν ἀληθὲς εἰρήκασιν, ὑµεῖς δέ µου 
ἀκούσεσθε πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. οὐ µέντοι µὰ ∆ία, ὦ ἄνδρες
Ἀθηναῖοι, κεκαλλιεπηµένους γε λόγους ὥσπερ οἱ τούτων,

17b por eu ser de uma terrível habilidade para falar. Com efeito,
não  se  envergonham  de  serem,  por  mim,  imediatamente
refutados com atos;  dado que,  de  modo algum, mostro uma
terrível habilidade para falar. Isto me pareceu ser sumamente
vergonhoso  da  parte  deles,  a  menos  que  estes  chamem  de
terrível no falar aquele que diz a verdade. Pois, se é isto que
dizem,  eu  mesmo reconheceria,  não conforme estes,  ser  um
orador.  Estes,  como eu afirmo, alguma ou nenhuma verdade
disseram; de mim, todavia, vós ouvireis toda a verdade. Não
certamente, por Zeus, oh varões atenienses, discursos como os
deles, requintados

17c ῥήµασί τε καὶ ὀνόµασιν οὐδὲ κεκοσµηµένους, ἀλλ’ ἀκούσεσθε
εἰκῇ λεγόµενα τοῖς ἐπιτυχοῦσιν ὀνόµασιν —πιστεύω γὰρ δί-
καια εἶναι ἃ λέγω— καὶ µηδεὶς ὑµῶν προσδοκησάτω ἄλλως·
οὐδὲ γὰρ ἂν δήπου πρέποι, ὦ ἄνδρες, τῇδε τῇ ἡλικίᾳ ὥσ-
περ µειρακίῳ πλάττοντι λόγους εἰς ὑµᾶς εἰσιέναι. καὶ 
µέντοι καὶ πάνυ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦτο ὑµῶν δέοµαι
καὶ παρίεµαι· ἐὰν διὰ τῶν αὐτῶν λόγων ἀκούητέ µου ἀπο- 
λογουµένου δι’ ὧνπερ εἴωθα λέγειν καὶ ἐν ἀγορᾷ ἐπὶ τῶν
τραπεζῶν, ἵνα ὑµῶν πολλοὶ ἀκηκόασι, καὶ ἄλλοθι, µήτε θαυ-

17c com palavras e frases, nem bem ordenados; mas ouvireis coisas
ditas ao acaso com as palavras que <eu> encontrar, pois creio
serem justas as coisas que digo. E nenhum de vós espere <que
seja> de outro modo. Pois, certamente, oh varões, não convém,
nesta <minha> idade, vir a vós <para> fazer discursos assim
como <faz> um rapaz.  Seguramente,  sem dúvida,  oh varões
atenienses,  isto  peço  e  solicito  a  vós:  se  me  ouvirdes  me
defendendo  com  as  mesmas  palavras  com  que  estou
acostumado a falar tanto na praça -junto das bancas, <onde>
muitos de vós <me> ouvistes- quanto em outros lugares, 
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17d µάζειν µήτε θορυβεῖν τούτου ἕνεκα. ἔχει γὰρ οὑτωσί. νῦν 
ἐγὼ πρῶτον ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέβηκα, ἔτη γεγονὼς ἑβδο-
µήκοντα· ἀτεχνῶς οὖν ξένως ἔχω τῆς ἐνθάδε λέξεως. ὥσ-
περ οὖν ἄν, εἰ τῷ ὄντι ξένος ἐτύγχανον ὤν, συνεγιγνώσκετε
δήπου ἄν µοι εἰ ἐν ἐκείνῃ τῇ φωνῇ τε καὶ τῷ τρόπῳ ἔλεγον 

17d não  se  admirem,  nem tumultuem por  causa  disto.  O fato  é
como se segue: agora, tendo chegado aos setenta anos, subo ao
tribunal pela primeira vez; sou, portanto, inábil e estrangeiro ao
modo de falar deste lugar. Ora, se eu fosse verdadeiramente um
estrangeiro,  certamente perdoar-me-íeis se eu falasse naquela
voz e modo

18a ἐν οἷσπερ ἐτεθράµµην, καὶ δὴ καὶ νῦν τοῦτο ὑµῶν δέοµαι 
δίκαιον, ὥς γέ µοι δοκῶ, τὸν µὲν τρόπον τῆς λέξεως ἐᾶν —
ἴσως µὲν γὰρ χείρων, ἴσως δὲ βελτίων ἂν εἴη—αὐτὸ δὲ τοῦτο 
σκοπεῖν καὶ τούτῳ τὸν νοῦν προσέχειν, εἰ δίκαια λέγω ἢ µή· 
δικαστοῦ µὲν γὰρ αὕτη ἀρετή, ῥήτορος δὲ τἀληθῆ λέγειν. 
Πρῶτον µὲν οὖν δίκαιός εἰµι ἀπολογήσασθαι, ὦ ἄνδρες

18a no qual fui formado. Bem, neste caso, isto peço a vós, o justo,
como me parece. Isto examinai e para isto dirigi a mente: se
digo  coisas  justas  ou  não  -  seja  este  <meu> modo de  falar
talvez pior, talvez melhor- pois esta é a excelência do juiz; ao
passo  que  <a  excelência>  do  orador  é  dizer  a  verdade.
Primeiro, então, é justo que eu me defenda, oh varões

18b Ἀθηναῖοι, πρὸς τὰ πρῶτά µου ψευδῆ κατηγορηµένα καὶ 
τοὺς πρώτους κατηγόρους, ἔπειτα δὲ πρὸς τὰ ὕστερον καὶ 
τοὺς ὑστέρους. ἐµοῦ γὰρ πολλοὶ κατήγοροι γεγόνασι πρὸς 
ὑµᾶς καὶ πάλαι πολλὰ ἤδη ἔτη καὶ οὐδὲν ἀληθὲς λέγοντες, 
οὓς ἐγὼ µᾶλλον φοβοῦµαι ἢ τοὺς ἀµφὶ Ἄνυτον, καίπερ ὄν-
τας καὶ τούτους δεινούς· ἀλλ’ ἐκεῖνοι δεινότεροι, ὦ ἄνδρες, 
οἳ ὑµῶν τοὺς πολλοὺς ἐκ παίδων παραλαµβάνοντες ἔπειθόν
τε καὶ κατηγόρουν ἐµοῦ οὐδὲν ἀληθές, ὡς ἔστιν τις Σωκρά-
της, σοφὸς ἀνήρ, τά τε µετέωρα φροντιστὴς καὶ τὰ ὑπὸ 
γῆς πάντα ἀνεζητηκὼς καὶ τὸν ἥττω λόγον κρείττω ποιῶν. 

18b atenienses, contra as primeiras falsas acusações <que pesam>
sobre mim e <contra> os primeiros acusadores; depois, contra
as últimas <acusações> e os últimos <acusadores>. Pois muitos
de meus acusadores vieram perante vós já há muitos anos atrás,
nada dizendo de verdadeiro, os que eu temo mais do que os que
estão  ao  redor  de  Ânito,  ainda  que  estes  sejam  também
terríveis.  Mas aqueles  são mais  terríveis,  oh varões,  os que,
acolhendo muitos de vós ainda crianças, tanto vos persuadiam
quanto  me  acusavam,  <não  dizendo>  nenhuma  verdade.
<Segundo estes>, há um tal Sócrates, homem sábio, pensador
dos  fenômenos  celestes  e  investigador  de  todas  as  coisas
abaixo da terra, e que faz forte o argumento fraco.

18c οὗτοι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ταύτην τὴν φήµην κατασκεδά-
σαντες, οἱ δεινοί εἰσίν µου κατήγοροι· οἱ γὰρ ἀκούοντες 
ἡγοῦνται τοὺς ταῦτα ζητοῦντας οὐδὲ θεοὺς νοµίζειν. 
ἔπειτά εἰσιν οὗτοι οἱ κατήγοροι πολλοὶ καὶ πολὺν χρόνον
ἤδη κατηγορηκότες, ἔτι δὲ καὶ ἐν ταύτῃ τῇ ἡλικίᾳ λέγοντες
πρὸς ὑµᾶς ἐν ᾗ ἂν µάλιστα ἐπιστεύσατε, παῖδες ὄντες ἔνιοι

18c Estes, oh varões atenienses, que espalharam este rumor, são os
meus terríveis acusadores, pois os que os ouvem julgam que os
que  investigam  estas  coisas  não  reconhecem  deuses.  Além
disso, estes acusadores são muitos e há muito tempo já <me>
acusavam,  falando  a  vós  naquela  idade  em que mais  críeis
-sendo  alguns  de  vós  crianças  e  rapazes-  simplesmente
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ὑµῶν καὶ µειράκια, ἀτεχνῶς ἐρήµην κατηγοροῦντες ἀπολο-
γουµένου οὐδενός. ὃ δὲ πάντων ἀλογώτατον, ὅτι οὐδὲ τὰ 

acusando um ausente que ninguém defendia. Mas, o que é mais
ilógico de tudo isto é que nem 

18d ὀνόµατα οἷόν τε αὐτῶν εἰδέναι καὶ εἰπεῖν, πλὴν εἴ τις κωµῳ-
δοποιὸς τυγχάνει ὤν. ὅσοι δὲ φθόνῳ καὶ διαβολῇ χρώµενοι 
ὑµᾶς ἀνέπειθον, οἱ δὲ καὶ αὐτοὶ πεπεισµένοι ἄλλους πείθον-
τες, οὗτοι πάντες ἀπορώτατοί εἰσιν· οὐδὲ γὰρ ἀναβιβάσασθαι 
οἷόν τ’ ἐστὶν αὐτῶν ἐνταυθοῖ οὐδ’ ἐλέγξαι οὐδένα, ἀλλ’ ἀνάγκη 
ἀτεχνῶς ὥσπερ σκιαµαχεῖν ἀπολογούµενόν τε καὶ ἐλέγχειν 
µηδενὸς ἀποκρινοµένου. ἀξιώσατε οὖν καὶ ὑµεῖς, ὥσπερ 
ἐγὼ λέγω, διττούς µου τοὺς κατηγόρους γεγονέναι, ἑτέρους 
µὲν τοὺς ἄρτι κατηγορήσαντας, ἑτέρους δὲ τοὺς πάλαι οὓς

18d os nomes deles é possível saber e dizer, a não ser o de um que
vem a ser um comediógrafo. Quantos, usando de inveja e de
calúnia,  vos  persuadiram;  os  mesmos  que,  persuadidos,
persuadem outros. Estes todos são os mais inacessíveis, pois
não  é  possível  fazê-los  subir  aqui  <à  tribuna>,  nem refutar
nenhum  deles.  Mas  é  forçoso  que  <eu>  me  defenda
-inabilmente, como a combater sombras- e também que <eu>
refute  -de  ninguém  recebendo  resposta.  Considerai,  então,
também vós, que, precisamente como eu falo,  vieram contra
mim  dois  <grupos>  de  acusadores:  uns  que  <me>  acusam
agora; outros, antigamente, 

18e ἐγὼ λέγω, καὶ οἰήθητε δεῖν πρὸς ἐκείνους πρῶτόν µε ἀπο-
λογήσασθαι· καὶ γὰρ ὑµεῖς ἐκείνων πρότερον ἠκούσατε κατ-
ηγορούντων καὶ πολὺ µᾶλλον ἢ τῶνδε τῶν ὕστερον.
Εἶεν· ἀπολογητέον δή, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ ἐπιχει-

18e dos quais eu estou falando. E entendam que é necessário que
eu me defenda primeiro destes, pois vós ouvistes primeiro e
muito mais  as  acusações destes  do que <as  acusações> dos
posteriores.  Pois  bem!  Urge  defender-me,  oh  varões
atenienses; 

19a ρητέον ὑµῶν ἐξελέσθαι τὴν διαβολὴν ἣν ὑµεῖς ἐν πολλῷ 
χρόνῳ ἔσχετε ταύτην ἐν οὕτως ὀλίγῳ χρόνῳ. βουλοίµην 
µὲν οὖν ἂν τοῦτο οὕτως γενέσθαι, εἴ τι ἄµεινον καὶ ὑµῖν 
καὶ ἐµοί, καὶ πλέον τί µε ποιῆσαι ἀπολογούµενον· οἶµαι δὲ 
αὐτὸ χαλεπὸν εἶναι, καὶ οὐ πάνυ µε λανθάνει οἷόν ἐστιν. 
ὅµως τοῦτο µὲν ἴτω ὅπῃ τῷ θεῷ φίλον, τῷ δὲ νόµῳ πεισ-
τέον καὶ ἀπολογητέον. 
Ἀναλάβωµεν οὖν ἐξ ἀρχῆς τίς ἡ κατηγορία ἐστὶν ἐξ ἧς

19a e  urge  que  eu  me ponha a  extrair  de vós,  assim em pouco
tempo, a calúnia que há tanto tempo vós acolhestes. Gostaria,
então, que isso acontecesse deste modo, se fosse melhor tanto
para vós  quanto para  mim, e que plenamente  pudesse fazer
<minha>  defesa.  Suponho,  porém,  que  isto  é  difícil  e  de
maneira nenhuma omito que é assim. Contudo, seja como for
agradável  ao  deus;  urge  obedecer  à  lei  e  urge  defender-me.
Retomemos, então, desde o princípio, qual é a acusação 

19b ἡ ἐµὴ διαβολὴ γέγονεν, ᾗ δὴ καὶ πιστεύων Μέλητός µε 
ἐγράψατο τὴν γραφὴν ταύτην. εἶεν· τί δὴ λέγοντες δι-
έβαλλον οἱ διαβάλλοντες; ὥσπερ οὖν κατηγόρων τὴν ἀντωµο-
σίαν δεῖ ἀναγνῶναι αὐτῶν· <<Σωκράτης ἀδικεῖ καὶ περιεργά-

19b a partir da qual veio a calúnia contra mim; na qual, certamente,
também crendo Meleto, escreveu esta queixa-crime. Pois bem!
O que, exatamente, dizem os que me atacam? É necessário que
se leia <o que dizem> assim como se <fosse> um juramento
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ζεται ζητῶν τά τε ὑπὸ γῆς καὶ οὐράνια καὶ τὸν ἥττω λόγον dos  acusadores:  “Sócrates  comete  injustiça  e  excede-se
investigando tanto as coisas abaixo da terra quanto as celestes;
fazendo forte o argumento fraco 

19c κρείττω ποιῶν καὶ ἄλλους ταὐτὰ ταῦτα διδάσκων.>> τοιαύτη 
τίς ἐστιν· ταῦτα γὰρ ἑωρᾶτε καὶ αὐτοὶ ἐν τῇ Ἀριστοφάνους 
κωµῳδίᾳ, Σωκράτη τινὰ ἐκεῖ περιφερόµενον, φάσκοντά τε 
ἀεροβατεῖν καὶ ἄλλην πολλὴν φλυαρίαν φλυαροῦντα, ὧν ἐγὼ 
οὐδὲν οὔτε µέγα οὔτε µικρὸν πέρι ἐπαΐω. καὶ οὐχ ὡς ἀτι-
µάζων λέγω τὴν τοιαύτην ἐπιστήµην, εἴ τις περὶ τῶν τοιού-
των σοφός ἐστιν—µή πως ἐγὼ ὑπὸ Μελήτου τοσαύτας δίκας 
φύγοιµι— ἀλλὰ γὰρ ἐµοὶ τούτων, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐδὲν 

19c e ensinando a outros estas mesmas coisas”. É algo deste tipo.
Estas  coisas,  pois,  vós  mesmos  vistes  na  comédia  de
Aristófanes: um tal Sócrates, por ali a dar voltas,  afirmando
caminhar nos ares e bobageando muitas outras bobagens, sobre
as quais eu não sou entendido, nem muito, nem pouco. E não
falo  como  quem  desonra  este  conhecimento,  se  é  que  há
alguém sábio acerca destas  coisas,  <mas> não tenha eu que
fugir de tal processo por parte de Meleto! Pois certamente eu,
oh varões atenienses, 

19d µέτεστιν. µάρτυρας δὲ αu0τοὺς ὑµῶν πολλοὺς παρέχο-
µαι, καὶ ἀξιῶ ὑµᾶς ἀλλήλους διδάσκειν τε καὶ φράζειν, 
ὅσοι ἐµοῦ πώποτε ἀκηκόατε διαλεγοµένου—πολλοὶ δὲ ὑµῶν 
οἱ τοιοῦτοί εἰσιν— φράζετε οὖν ἀλλήλοις εἰ πώποτε ἢ σµικρὸν 
ἢ µέγα ἤκουσέ τις ὑµῶν ἐµοῦ περὶ τῶν τοιούτων διαλεγο-
µένου, καὶ ἐκ τούτwn γνώσεσθε ὅτι τοιαῦτ’ ἐστὶ καὶ τἆλλα 
περὶ ἐµοῦ ἃ οἱ πολλοὶ λέγουσιν. 
Ἀλλὰ γὰρ οὔτε τούτων οὐδέν ἐστιν, οὐδέ γ’ εἴ τινος 
ἀκηκόατε ὡς ἐγὼ παιδεύειν ἐπιχειρῶ ἀνθρώπους καὶ χρή-

19d não faço parte disto. Apresento muitos de vós mesmos como
testemunhas e espero que aqueles que dentre vós tenham me
ouvido  falar  -e  muitos  dentre  vós  sois  desses-  instruam  e
exponham uns aos outros se, alguma vez, ou pouco ou muito,
algum de vós me ouviu conversar sobre tais coisas. Por meio
destes  compreendereis  como  são  estas  e  também  as  outras
coisas que a maioria fala sobre mim. Pois certamente não há
nada  disso.  Nem  mesmo  ainda,  caso  tenhais  escutado  de
alguém, que eu me ponho a educar homens

19e µατα πράττοµαι, οὐδὲ τοῦτο ἀληθές. ἐπεὶ καὶ τοῦτό γέ 
µοι δοκεῖ καλὸν εἶναι, εἴ τις οἷός τ’ εἴη παιδεύειν ἀνθρώ-
πους ὥσπερ Γοργίας τε ὁ Λεοντῖνος καὶ Πρόδικος ὁ Κεῖος 
καὶ Ἱππίας ὁ Ἠλεῖος. τούτων γὰρ ἕκαστος, ὦ ἄνδρες, 
 ἰὼν εἰς ἑκάστην τῶν πόλεων τοὺς νέους, οἷς
ἔξεστι τῶν ἑαυτῶν πολιτῶν προῖκα συνεῖναι ᾧ ἂν βούλων-

19e e recebo dinheiro, nem isto é verdade. No entanto, também isto
me parece ser belo, se é que alguém é capaz de educar homens,
assim como Górgias de Leontinos, Pródico de Ceos e Hípias de
Élis.  Pois  cada  um destes,  oh  varões,  indo a  cada uma das
cidades -<dirigindo-se> aos jovens que, gratuitamente, podem
se reunir com os concidadãos que desejarem- é capaz de

20a ται, τούτους πείθουσι τὰς ἐκείνων συνουσίας ἀπολιπόντας 
σφίσιν συνεῖναι χρήµατα διδόντας καὶ χάριν προσειδέναι. 
ἐπεὶ καὶ ἄλλος ἀνήρ ἐστι Πάριος ἐνθάδε σοφὸς ὃν ἐγὼ 

20a persuadir  estes  <jovens>  a  abandonarem aquelas  reuniões  e
reunirem-se  com  eles,  dando-lhes  dinheiro,  além  de
agradecimento. A este propósito,  está aqui um outro homem
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ᾐσθόµην ἐπιδηµοῦντα· ἔτυχον γὰρ προσελθὼν ἀνδρὶ ὃς τε-
τέλεκε χρήµατα σοφισταῖς πλείω ἢ σύµπαντες οἱ ἄλλοι, 
Καλλίᾳ τῷ Ἱππονίκου· τοῦτον οὖν ἀνηρόµην—ἐστὸν γὰρ 
αὐτῷ δύο ὑεῖ— <<Ὦ Καλλία, ἦν δ’ ἐγώ, εἰ µέν σου τὼ ὑεῖ 
πώλω ἢ µόσχω ἐγενέσθην, εἴχοµεν ἂν αὐτοῖν ἐπιστάτην λα-

sábio, de Paros, que eu percebo que está na cidade. Aconteceu
que, dirigindo-me ao homem que tem gastado dinheiro com os
sofistas mais do que todos os outros juntos -Cálias, <filho> de
Hipônico- e, tendo ele dois filhos, perguntei-lhe, então: “Oh,
Cálias, disse eu, se teus dois filhos viessem a ser dois cavalos
ou dois vitelos, poderíamos conseguir um encarregado

20b βεῖν καὶ µισθώσασθαι ὃς ἔµελλεν αὐτὼ καλώ τε κἀγαθὼ 
ποιήσειν τὴν προσήκουσαν ἀρετήν, ἦν δ’ ἂν οὗτος ἢ τῶν 
ἱππικῶν τις ἢ τῶν γεωργικῶν· νῦν δ’ ἐπειδὴ ἀνθρώπω ἐστόν, 
τίνα αὐτοῖν ἐν νῷ ἔχεις ἐπιστάτην λαβεῖν; τίς τῆς τοιαύτης 
ἀρετῆς, τῆς ἀνθρωπίνης τε καὶ πολιτικῆς, ἐπιστήµων ἐστίν; 
οἶµαι γάρ σε ἐσκέφθαι διὰ τὴν τῶν ὑέων κτῆσιν. ἔστιν 
τις, ἔφην ἐγώ, ἢ οὔ; Πάνυ γε, ἦ δ’ ὅς. Τίς, ἦν δ’ 
ἐγώ, καὶ ποδαπός, καὶ πόσου διδάσκει; Εὔηνος, ἔφη, ὦ 
Σώκρατες, Πάριος, πέντε µνῶν.>> καὶ ἐγὼ τὸν Εὔηνον 
ἐµακάρισα εἰ ὡς ἀληθῶς ἔχοι ταύτην τὴν τέχνην καὶ οὕ-

20b para  cuidar  deles  e  pagá-lo  para  torná-los  belos  e  bons,  de
acordo com a excelência que lhes é própria. Este seria alguém
dentre  os  tratadores  de  cavalos  ou  dentre  os  camponeses.
Agora,  dado  que  são  homens,  que  encarregado  para  cuidar
deles tens em mente? Quem é conhecedor desta excelência, da
que concerne aos homens e aos cidadãos? Pois, porque tens
filhos, suponho que tu examinaste <isto>. Há alguém, disse eu,
ou não? Certamente, disse ele. Quem, disse eu, de onde é e por
quanto ensina? Disse: Eveno, oh Sócrates, de Paros, por cinco
minas”.  E  eu  tomei  Eveno  por  feliz,  caso,  em  verdade,
possuísse esta arte 

20c τως ἐµµελῶς διδάσκoι. ἐγὼ γοῦν καὶ αὐτὸς ἐκαλλυνόµην τε 
καὶ ἡβρυνόµην ἂν εἰ ἠπιστάµην ταῦτα· ἀλλ’ οὐ γὰρ ἐπίστα-
µαι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι. 
Ὑπολάβοι ἂν οὖν τις ὑµῶν ἴσως·<<Ἀλλ’, ὦ Σώκρατες, 
τὸ σὸν τί ἐστι πρᾶγµα; πόθεν αἱ διαβολαί σοι αὗται γεγό- 
νασιν; οὐ γὰρ δήπου σοῦ γε οὐδὲν τῶν ἄλλων περιττότερον 
πραγµατευοµένου ἔπειτα τοσαύτη φήµη τε καὶ λόγος γέ-
γονεν, εἰ µή τι ἔπραττες ἀλλοῖον ἢ οἱ πολλοί. λέγε οὖν 
ἡµῖν τί ἐστιν, ἵνα µὴ ἡµεῖς περὶ σοῦ αὐτοσχεδιάζωµεν.>>

20c e assim convenientemente a ensinasse. Eu mesmo certamente
me enfeitaria e me pavonearia se soubesse estas coisas, mas
não sei, oh varões atenienses. Talvez, então, alguém dentre vós
pudesse retrucar: “Mas, oh Sócrates, qual é a tua ocupação? De
onde vieram estas calúnias contra ti? Pois,  certamente,  <se>
não te ocupasses com nada mais extravagante do que os outros,
se não fizesses algo diferente do que a maioria <faz>; <como>,
por  conseguinte,  tamanha  fama  e  rumor  teriam acontecido?
Diga-nos,  então,  qual  é  <tua  ocupação>  para  que  nós  não
falemos precipitadamente acerca de ti”.

20d ταυτί µοι δοκεῖ δίκαια λέγειν ὁ λέγων, κἀγὼ ὑµῖν πειράσο-
µαι ἀποδεῖξαι τί ποτ’ ἐστὶν τοῦτο ὃ ἐµοὶ πεποίηκεν τό τε 
ὄνοµα καὶ τὴν διαβολήν. ἀκούετε δή. καὶ ἴσως µὲν δόξω 

20d Parece-me dizer coisas justas o que fala <assim>, e eu tentarei
expor a vós qual é esta <ocupação> que me tem propiciado
esta  reputação  e  esta  calúnia.  Ouvi,  então.  Talvez,  porém,
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τισὶν ὑµῶν παίζειν· εὖ µέντοι ἴστε, πᾶσαν ὑµῖν τὴν ἀλή-
θειαν ἐρῶ. ἐγὼ γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δι’ οὐδὲν ἀλλ’ ἢ 
διὰ σοφίαν τινὰ τοῦτο τὸ ὄνοµα ἔσχηκα. ποίαν δὴ σοφίαν 
ταύτην; ἥπερ ἐστὶν ἴσως ἀνθρωπίνη σοφία· τῷ ὄντι γὰρ 
κινδυνεύω ταύτην εἶναι σοφός. οὗτοι δὲ τάχ’ ἄν, οὓς ἄρτι 

pareça a alguns de vós que estou a brincar; no entanto, sabei
bem  que  direi  a  vós  toda  a  verdade.  Pois  eu,  oh  varões
atenienses, por nada a não ser por certa sabedoria adquiri esta
reputação.  De  que  tipo  é  esta  sabedoria?  Precisamente  a
sabedoria  que  é  própria  do  homem.  Pois,  na  verdade,  é
possível  que,  em relação  a  esta  <sabedoria>,  eu  seja  sábio.
Esses, porém, de quem eu falava há pouco, 

20e ἔλεγον, µείζω τινὰ ἢ κατ’ ἄνθρωπον σοφίαν σοφοὶ εἶεν, ἢ 
οὐκ ἔχω τί λέγω· οὐ γὰρ δὴ ἔγωγε αὐτὴν ἐπίσταµαι, ἀλλ’ 
ὅστις φησὶ ψεύδεταί τε καὶ ἐπὶ διαβολῇ τῇ ἐµῇ λέγει. καί 
µοι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, µὴ θορυβήσητε, µηδ’ ἐὰν δόξω τι 
ὑµῖν µέγα λέγειν· οὐ γὰρ ἐµὸν ἐρῶ τὸν λόγον ὃν ἂν λέγω,
ἀλλ’ εἰς ἀξιόχρεων ὑµῖν τὸν λέγοντα ἀνοίσω. τῆς γὰρ ἐµῆς,
εἰ δή τίς ἐστιν σοφία καὶ οἵα, µάρτυρα ὑµῖν παρέξοµαι τὸν
θεὸν τὸν ἐν ∆ελφοῖς. Χαιρεφῶντα γὰρ ἴστε που. οὗτος ἐµός

20e ou são sábios de uma sabedoria maior que a que diz respeito ao
homem, ou não sei o que dizer; pois, certamente, eu mesmo
não sou conhecedor daquela <sabedoria>.  E quem quer que
<isto> afirma, mente, a fim de proferir calúnia contra mim. E
não tumultueis, oh varões atenienses, nem se eu vos parecer
um tanto presunçoso no falar; pois não direi <que é> meu o
discurso que profiro, mas evocarei as palavras de alguém digno
de confiança para vós. Com efeito, da minha <sabedoria> -se é
que  é  sabedoria  e  de  algum tipo-  apresentarei  a  vós,  como
testemunha,  o  deus  de  Delfos.  Provavelmente  conheceis
Querefonte.

21a τε ἑταῖρος ἦν ἐκ νέου καὶ ὑµῶν τῷ πλήθει ἑταῖρός τε καὶ 
συνέφυγε τὴν φυγὴν ταύτην καὶ µεθ’ ὑµῶν κατῆλθε. καὶ 
ἴστε δὴ οἷος ἦν Χαιρεφῶν, ὡς σφοδρὸς ἐφ’ ὅτι ὁρµήσειεν.
καὶ δή ποτε καὶ εἰς ∆ελφοὺς ἐλθὼν ἐτόλµησε τοῦτο µαν-
τεύσασθαι—καί, ὅπερ λέγω, µὴ θορυβεῖτε, ὦ ἄνδρες—
ἤρετο γὰρ δὴ εἴ τις ἐµοῦ εἴη σοφώτερος. ἀνεῖλεν οὖν ἡ 
Πυθία µηδένα σοφώτερον εἶναι. καὶ τούτων πέρι ὁ ἀδελφὸς 
ὑµῖν αὐτοῦ οὑτοσὶ µαρτυρήσει, ἐπειδὴ ἐκεῖνος τετελεύ-
τηκεν.

21a Este  era,  para  mim,  um amigo  desde  jovem;  para  vós,  um
amigo  da  maioria,  e  também  partiu  no  exílio  e  retornou
convosco.  Bem  sabeis  que  tipo  era  Querefonte,  como  era
impetuoso no que se lançava.  Certa  vez,  então,  tendo ido a
Delfos, atreveu-se a consultar o oráculo -como eu digo, não
tumulteis, oh varões- e perguntou, então, se alguém seria tão
sábio quanto eu. Respondeu, então, a Pítia que ninguém é tão
sábio.  E  acerca  disto  o  irmão  dele,  este  que  está  aqui,
testemunhará a vós, dado que aquele -<Querefonte>- morreu.

21b Σκέψασθε δὴ ὧν ἕνεκα ταῦτα λέγω· µέλλω γὰρ ὑµᾶς δι-
δάξειν ὅθεν µοι ἡ διαβολὴ γέγονεν. ταῦτα γὰρ ἐγὼ ἀκούσας 
ἐνεθυµούµην οὑτωσί· <<Τί ποτε λέγει ὁ θεός, καὶ τί ποτε 

21b Examinai, então, porque falo estas coisas, pois estou prestes a
vos  explicar  de  onde  veio  a  calúnia  contra  mim.  Tendo  eu
escutado estas coisas, refletia assim: “O que quer dizer o deus
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αἰνίττεται; ἐγὼ γὰρ δὴ οὔτε µέγα οὔτε σµικρὸν σύνοιδα
ἐµαυτῷ σοφὸς ὤν· τί οὖν ποτε λέγει φάσκων ἐµὲ σοφώτατον 
εἶναι; οὐ γὰρ δήπου ψεύδεταί γε· οὐ γὰρ θέµις αὐτῷ.>>
καὶ πολὺν µὲν χρόνον ἠπόρουν τί ποτε λέγει· ἔπειτα µόγις 
πάνυ ἐπὶ ζήτησιν αὐτοῦ τοιαύτην τινὰ ἐτραπόµην. ἦλθον

e o que profere em enigma? Pois eu, certamente, nem muito
nem pouco reconheço a mim mesmo como sendo sábio. O que
quer  dizer,  então,  afirmando  que  eu  sou  o  mais  sábio?
Certamente não mente, pois não lhe é permitido”. Por muito
tempo fiquei embaraçado com o que queria dizer  <o deus>.
Em  seguida,  com  grande  dificuldade,  voltei-me  para  uma
investigação de um certo tipo. Fui

21c ἐπί τινα τῶν δοκούντων σοφῶν εἶναι, ὡς ἐνταῦθα εἴπερ 
που ἐλέγξων τὸ µαντεῖον καὶ ἀποφανῶν τῷ χρησµῷ ὅτι 
<<Οὑτοσὶ ἐµοῦ σοφώτερός ἐστι, σὺ δ’ ἐµὲ ἔφησθα.>> διασκο-
πῶν οὖν τοῦτον—ὀνόµατι γὰρ οὐδὲν δέοµαι λέγειν, ἦν δέ τις 
τῶν πολιτικῶν πρὸς ὃν ἐγὼ σκοπῶν τοιοῦτόν τι ἔπαθον, 
ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ διαλεγόµενος αὐτῷ—ἔδοξέ µοι οὗτος 
ὁ ἀνὴρ δοκεῖν µὲν εἶναι σοφὸς ἄλλοις τε πολλοῖς ἀνθρώ-
ποις καὶ µάλιστα ἑαυτῷ, εἶναι δ’ οὔ· κἄπειτα ἐπειρώµην 
αὐτῷ δεικνύναι ὅτι οἴοιτο µὲν εἶναι σοφός, εἴη δ’ οὔ. ἐν-

21c a um dos que parecem ser sábios, como se lá,  mais que em
qualquer  outro  lugar,  pudesse  refutar  a  resposta  oracular  e
mostrar ao oráculo <dizendo> que: “Este aqui é mais sábio que
eu; tu, todavia, afirmavas que eu <sou o mais sábio>”. Então,
examinando a fundo este <homem> -não é preciso dizer seu
nome,  mas  era  alguém dentre  os  políticos-  examinando-o  e
conversando  com  ele,  oh  varões  atenienses,  tive  uma  certa
impressão:  pareceu-me que este  homem parece  ser  sábio,  a
outros e muitos homens e ainda mais a si mesmo, mas não é.
Em seguida,  tentei mostrar-lhe que <ele> supunha ser sábio,
mas não poderia ser. 

21d τεῦθεν οὖν τούτῳ τε ἀπηχθόµην καὶ πολλοῖς τῶν παρόντων· 
πρὸς ἐµαυτὸν δ’ οὖν ἀπιὼν ἐλογιζόµην ὅτι <<τούτου µὲν 
τοῦ ἀνθρώπου ἐγὼ σοφώτερός εἰµι· κινδυνεύει µὲν γὰρ ἡµῶν 
οὐδέτερος οὐδὲν καλὸν κἀγαθὸν εἰδέναι, ἀλλ’ οὗτος µὲν 
οἴεταί τι εἰδέναι οὐκ εἰδώς, ἐγὼ δέ, ὥσπερ οὖν οὐκ οἶδα, 
οὐδὲ οἴοµαι· ἔοικα γοῦν τούτου γε σµικρῷ τινι αὐτῷ τούτῳ 
σοφώτερος εἶναι, ὅτι ἃ µὴ οἶδα οὐδὲ οἴοµαι εἰδέναι.>> Ἐντεῦ-
θεν ἐπ’ ἄλλον ᾖα τῶν ἐκείνου δοκούντων σοφωτέρων εἶναι

21d Dali  e  por  isso,  tornei-me,  então,  odioso  a  muitos  dos
presentes. E, afastando-me, calculava comigo mesmo: “Por um
lado, eu sou mais sábio que este homem; por outro, é possível
que nem um, nem outro de nós saiba nada sobre o belo e bom.
Mas este  supõe saber  algo,  não sabendo;  eu,  todavia,  assim
como  não  sei,  também  não  suponho  <saber>.  Parece-me
certamente que, pelo menos nisto, sou um pouco mais sábio
que aquele, porque as coisas que não sei, não suponho saber”.
Dali fui a outro dos que parecem ser mais sábios que aquele 

21e καί µοι ταὐτὰ ταῦτα ἔδοξε, καὶ ἐνταῦθα κἀκείνῳ καὶ ἄλλοις 
πολλοῖς ἀπηχθόµην. 
Μετὰ ταῦτ’ οὖν ἤδη ἐφεξῆς ᾖα, αἰσθανόµενος µὲν 

21e e pareceu-me as mesmas coisas. Também ali fui odiado tanto
por  aquele,  quanto  por  muitos  outros.  Após  isto,  seguia,
continuamente, apesar de estar percebendo e de me afligir e
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καὶ λυπούµενος καὶ δεδιὼς ὅτι ἀπηχθανόµην, ὅµως δὲ 
ἀναγκαῖον ἐδόκει εἶναι τὸ τοῦ θεοῦ περὶ πλείστου ποιεῖσθαι
ἰτέον οὖν, σκοποῦντι τὸν χρησµὸν τί λέγει, ἐπὶ ἅπαντας

temer  por  estar  sendo  odiado.  No  entanto,  parecia  ser
necessário  considerar,  acima de  tudo,  o  que  é  do deus.  Era
preciso ir, então, para examinar o que diz o oráculo, a todos 

22a τούς τι δοκοῦντας εἰδέναι. καὶ νὴ τὸν κύνα, ὦ ἄνδρες 
Ἀθηναῖοι— δεῖ γὰρ πρὸς ὑµᾶς τἀληθῆ λέγειν—ἦ µὴν ἐγὼ 
ἔπαθόν τι τοιοῦτον· οἱ µὲν µάλιστα εὐδοκιµοῦντες ἔδοξάν 
µοι ὀλίγου δεῖν τοῦ πλείστου ἐνδεεῖς εἶναι ζητοῦντι κατὰ 
τὸν θεόν, ἄλλοι δὲ, δοκοῦντες φαυλότεροι, ἐπιεικέστεροι 
εἶναι ἄνδρες πρὸς τὸ φρονίµως ἔχειν. δεῖ δὴ ὑµῖν τὴν ἐµὴν 
πλάνην ἐπιδεῖξαι ὥσπερ πόνους τινὰς πονοῦντος ἵνα µοι 
καὶ ἀνέλεγκτος ἡ µαντεία γένοιτο. 
Μετὰ γὰρ τοὺς πολιτικοὺς ᾖα ἐπὶ τοὺς ποιητὰς τούς τε

22a os que parecem saber algo. E, pelo cão, oh varões atenienses
-pois é preciso vos dizer a verdade- sem dúvida eu tive uma
certa impressão. Ao investigar de acordo com o deus, por um
lado, os mais bem reputados me pareceram ser quase os mais
desprovidos;  por  outro  lado,  outros,  os  que  parecem  mais
insignificantes,  eram  homens  mais  razoáveis,  por  serem
sensatos.  É preciso  que  o  meu vaguear  mostre  a  vós  como
padeci  alguns  padecimentos  para  que,  também  a  mim,  a
resposta oracular se tornasse irrefutável.  Após <ter ido> aos
políticos, fui aos poetas 

22b τῶν τραγῳδιῶν καὶ τοὺς τῶν διθυράµβων καὶ τοὺς ἄλλους, 
ὡς ἐνταῦθα ἐπ’ αὐτοφώρῳ καταληψόµενος ἐµαυτὸν ἀµαθέ-
στερον ἐκείνων ὄντα. ἀναλαµβάνων οὖν αὐτῶν τὰ ποιήµατα 
ἅ µοι ἐδόκει µάλιστα πεπραγµατεῦσθαι αὐτοῖς, διηρώτων 
ἂν αὐτοὺς τί λέγοιεν, ἵν’ ἅµα τι καὶ µανθάνοιµι παρ’ αὐτῶν. 
αἰσχύνοµαι οὖν ὑµῖν εἰπεῖν, ὦ ἄνδρες, τἀληθῆ· ὅµως δὲ 
ῥητέον. ὡς ἔπος γὰρ εἰπεῖν ὀλίγου αὐτῶν ἅπαντες οἱ παρ-
όντες ἂν βέλτιον ἔλεγον περὶ ὧν αὐτοὶ ἐπεποιήκεσαν. 
ἔγνων οὖν αὖ καὶ περὶ τῶν ποιητῶν ἐν ὀλίγῳ τοῦτο, ὅτι οὐ

22b -tanto os  das  tragédias,  quanto os  dos ditirambos e <ainda>
outros- esperando que ali seria apanhado no flagrante de ser eu
mesmo  mais  ignorante  que  aqueles.  Tomando,  então,  os
poemas deles, os que me pareciam ter sido mais trabalhados
por eles, perguntei-lhes insistentemente o que queriam dizer, a
fim de que,  ao mesmo tempo,  também eu pudesse aprender
algo da parte deles. Envergonho-me de vos dizer a verdade, oh
varões,  no entanto, é necessário.  Por assim dizer,  por pouco
todos os presentes falariam melhor do que eles acerca do que
eles  próprios  tinham feito.  Em pouco <tempo>,  compreendi
então, também acerca dos poetas, que 

22c σοφίᾳ ποιοῖεν ἃ ποιοῖεν, ἀλλὰ φύσει τινὶ καὶ ἐνθουσιάζον-
τες ὥσπερ οἱ θεοµάντεις καὶ οἱ χρησµῳδοί· καὶ γὰρ οὗτοι 
λέγουσι µὲν πολλὰ καὶ καλά, ἴσασιν δὲ οὐδὲν ὧν λέγουσι. 
τοιοῦτόν τί µοι ἐφάνησαν πάθος καὶ οἱ ποιηταὶ πεπονθότες, 
καὶ ἅµα ᾐσθόµην αὐτῶν διὰ τὴν ποίησιν οἰοµένων καὶ τἆλλα 
σοφωτάτων εἶναι ἀνθρώπων ἃ οὐκ ἦσαν. ἀπῇα οὖν καὶ ἐν-

22c <eles> não fazem o que fazem por sabedoria, mas por alguma
disposição  natural  ou  inspiração  divina,  assim como os  que
adivinham e os que recitam oráculos, pois também estes dizem
muitas e belas coisas, todavia nada sabem do que falam. Para
mim, também os poetas se mostraram afetados por um estado
tal como esse. E, ao mesmo tempo, percebi que eles, por causa
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τεῦθεν τῷ αὐτῷ οἰόµενος περιγεγονέναι ᾧπερ καὶ τῶν πολι-
τικῶν. 
Τελευτῶν οὖν ἐπὶ τοὺς χειροτέχνας ᾖα· ἐµαυτῷ γὰρ συν-

da  poesia,  supunham  serem  os  mais  sábios  dos  homens
também  nas  outras  coisas,  no  que  não  eram.  Saí,  então,
também dali, supondo-me superior a ele, precisamente no que
eu <era superior> também <em relação> aos políticos.  Para
concluir, então, fui aos artesãos, pois  

22d ῄδη οὐδὲν ἐπισταµένῳ ὡς ἔπος εἰπεῖν, τούτους δέ γ’ ᾔδη 
ὅτι εὑρήσοιµι πολλὰ καὶ καλὰ ἐπισταµένους. καὶ τούτου 
µὲν οὐκ ἐψεύσθην, ἀλλ’ ἠπίσταντο ἃ ἐγὼ οὐκ ἠπιστάµην καί 
µου ταύτῃ σοφώτεροι ἦσαν. ἀλλ’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
ταὐτόν µοι ἔδοξαν ἔχειν ἁµάρτηµα ὅπερ καὶ οἱ ποιηταὶ καὶ
οἱ ἀγαθοὶ δηµιουργοί—διὰ τὸ τὴν τέχνην καλῶς ἐξεργά- 
ζεσθαι ἕκαστος ἠξίου καὶ τἆλλα τὰ µέγιστα σοφώτατος 
εἶναι—καὶ αὐτῶν αὕτη ἡ πληµµέλεια ἐκείνην τὴν σοφίαν 

22d tinha compreendido que eu mesmo nada sei, por assim dizer;
mas  que  poderia  descobrir  estes  que  sabem muitas  e  belas
coisas. E nisto não fui enganado, sabiam as coisas que eu não
sabia e, nestas coisas, eram mais sábios do que eu. No entanto,
oh varões atenienses, também estes me pareciam ter uma falha,
precisamente a que tanto os  poetas  quanto os  bons artífices
<tinham>:  por  realizarem  belamente  a  sua  arte,  cada  um
considerava ser o mais sábio também em outras grandes coisas
e esta dissonância ocultava a sabedoria deles.

22e ἀπέκρύπτειν· ὥστε µε ἐµαυτὸν ἀνερωτᾶν ὑπὲρ τοῦ χρησµοῦ 
πότερα δεξαίµην ἂν οὕτως ὥσπερ ἔχω ἔχειν, µήτε τι σοφὸς 
ὢν τὴν ἐκείνων σοφίαν µήτε ἀµαθὴς τὴν ἀµαθίαν, ἢ ἀµφό-
τερα ἃ ἐκεῖνοι ἔχουσιν ἔχειν. ἀπεκρινάµην οὖν ἐµαυτῷ καὶ 
τῷ χρησµῷ ὅτι µοι λυσιτελοῖ ὥσπερ ἔχω ἔχειν. 
Ἐκ ταυτησὶ δὴ τῆς ἐξετάσεως, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πολ-

22e De modo que eu, perguntando a mim mesmo a propósito do
oráculo qual das duas coisas preferiria, <entendi que preferia>
ser precisamente o que sou -nem algum sábio, com a sabedoria
daqueles; nem um ignorante, com a ignorância <daqueles>- do
que ter ambas as coisas, <sabedoria e ignorância>, que aqueles
têm. Respondi, então, a mim mesmo e ao oráculo, que me seria
mais  proveitoso  ser  precisamente  como  sou.  Desta
investigação, oh varões atenienses, 

23a λαὶ µὲν ἀπέχθειαί µοι γεγόνασι καὶ οἷαι χαλεπώταται καὶ 
βαρύταται, ὥστε πολλὰς διαβολὰς ἀπ’ αὐτῶν γεγονέναι, 
ὄνοµα δὲ τοῦτο λέγεσθαι, σοφὸς εἶναι· οἴονται γάρ µε 
ἑκάστοτε οἱ παρόντες ταῦτα αὐτὸν εἶναι σοφὸν ἃ ἂν ἄλλον 
ἐξελέγξω. τὸ δὲ κινδυνεύει, ὦ ἄνδρες, τῷ ὄντι ὁ θεὸς σοφὸς 
εἶναι, καὶ ἐν τῷ χρησµῷ τούτῳ τοῦτο λέγειν, ὅτι ἡ ἀνθρω-
πίνη σοφία ὀλίγου τινὸς ἀξία ἐστὶν καὶ οὐδενός. καὶ φαίνεται 
τοῦτον λέγειν τὸν Σωκράτη, προσκεχρῆσθαι δὲ τῷ ἐµῷ

23a vieram  a  mim,  por  um  lado,  muitos  ódios,  dos  tipos  mais
difíceis  e  pesados,  de  modo  que  deles  me  vieram  muitas
calúnias; mas, por outro lado, esta reputação de ser sábio. Pois,
em cada ocasião, os que estão presentes supõem que eu mesmo
sou sábio nas coisas em que refuto o restante. Mas, é possível,
oh varões, que o deus seja verdadeiramente sábio e diga, por
meio deste oráculo, que a sabedoria humana é algo de pouco
ou  nenhum  valor.  E  ele  revela  isto  ao  falar  de  Sócrates,
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ὀνόµατι, servindo-se do meu nome, 

23b ἐµὲ παράδειγµα ποιούµενος, ὥσπερ ἂν <εἰ> εἴποι ὅτι 
<<Οὗτος ὑµῶν, ὦ ἄνθρωποι, σοφώτατός ἐστιν, ὅστις ὥσπερ 
Σωκράτης ἔγνωκεν ὅτι οὐδενὸς ἄξιός ἐστι τῇ ἀληθείᾳ πρὸς 
σοφίαν.>> ταῦτ’ οὖν ἐγὼ µὲν ἔτι καὶ νῦν περιιὼν ζητῶ 
καὶ ἐρευνῶ κατὰ τὸν θεὸν καὶ τῶν ἀστῶν καὶ ξένων ἄν 
τινα οἴωµαι σοφὸν εἶναι· καὶ ἐπειδάν µοι µὴ δοκῇ, τῷ θεῷ 
βοηθῶν ἐνδείκνυµαι ὅτι οὐκ ἔστι σοφός. καὶ ὑπὸ ταύτης 
τῆς ἀσχολίας οὔτε τι τῶν τῆς πόλεως πρᾶξαί µοι σχολὴ 
γέγονεν ἄξιον λόγου οὔτε τῶν οἰκείων, ἀλλ’ ἐν πενίᾳ µυρίᾳ

23b fazendo-me paradigma. Como se dissesse: “Este, oh homens, é
o  mais  sábio  dentre  vós;  este  que,  assim  como  Sócrates,
compreendeu  que,  na  verdade,  é  de  nenhum  valor  para  a
sabedoria”. Por isso, desde então e até agora, indo daqui para
ali, examino e interrogo, de acordo com o deus, tanto aos meus
concidadãos  quanto  aos  estrangeiros,  a  quem  quer  que  eu
suponha ser sábio; e, para auxiliar o deus, quando <alguém>
não me parece ser sábio, exponho que não é. Por causa deste
engajamento,  não  tive  tempo  livre  para  cuidar  nem  <dos
assuntos> da cidade -dignos de menção- nem dos  privados;
mas em infinita pobreza 

23c εἰµὶ διὰ τὴν τοῦ θεοῦ λατρείαν.
Πρὸς δὲ τούτοις οἱ νέοι µοι ἐπακολουθοῦντες—οἷς µάλιστα 
σχολή ἐστιν, οἱ τῶν πλουσιωτάτων—αὐτόµατοι, χαίρουσιν 
ἀκούοντες ἐξεταζοµένων τῶν ἀνθρώπων, καὶ αὐτοὶ πολλάκις 
ἐµὲ µιµοῦνται, εἶτα ἐπιχειροῦσιν ἄλλους ἐξετάζειν· κἄ-
πειτα οἶµαι εὑρίσκουσι πολλὴν ἀφθονίαν οἰοµένων µὲν 
εἰδέναι τι ἀνθρώπων, εἰδότων δὲ ὀλίγα ἢ οὐδέν. Ἐντεῦθεν 
οὖν οἱ ὑπ’ αὐτῶν ἐξεταζόµενοι ἐµοὶ ὀργίζονται, ἀλλ’οὐχ αὑτοῖς,
καὶ λέγουσιν ὡς Σωκράτης τίς ἐστι µιαρώτατος καὶ 

23c estou por causa do <meu> culto ao deus. Além disto, os jovens
que espontaneamente me seguem -aqueles que têm mais tempo
livre,  os  <filhos>  dos  mais  ricos-  regozijam-se  ouvindo  os
homens serem examinados a fundo e frequentemente eles me
imitam, pondo-se,  em seguida,  a examinar outros.  E depois,
suponho,  descobrem,  em  abundância,  homens  que  supõem
saber algo, mas que sabem pouco ou nada. Dali então, os que
são examinados por eles, enraivecem-se comigo, mas não com
eles, e dizem que há um tal Sócrates impuríssimo e 

23d διαφθείρει τοὺς νέους· καὶ ἐπειδάν τις αὐτοὺς ἐρωτᾷ ὅ τι 
ποιῶν καὶ ὅ τι διδάσκων, ἔχουσι µὲν οὐδὲν εἰπεῖν ἀλλ’ 
ἀγνοοῦσιν, ἵνα δὲ µὴ δοκῶσιν ἀπορεῖν, τὰ κατὰ πάντων τῶν 
φιλοσοφούντων πρόχειρα ταῦτα λέγουσιν, ὅτι <<τὰ µετέωρα 
καὶ τὰ ὑπὸ γῆς>> καὶ <<θεοὺς µὴ νοµίζειν>> καὶ <<τὸν ἥττω 
λόγον κρείττω ποιεῖν.>> τὰ γὰρ ἀληθῆ οἴοµαι οὐκ ἂν ἐθέλοιεν 
λέγειν, ὅτι κατάδηλοι γίγνονται προσποιούµενοι µὲν εἰδέναι,

23d que corrompe os jovens. Mas quando alguém lhes pergunta o
que <tal Sócrates> faz e o que ensina; eles nada têm a dizer
porque  ignoram.  No  entanto,  para  que  não  pareçam  estar
embaraçados, dizem estas coisas que estão à mão contra todos
os  que  filosofam,  <isto  é>,  que  <estes>  “<investigam>  os
fenômenos  celestes  e  as  coisas  abaixo  da  terra”,  “não
reconhecem deuses” e “fazem forte o discurso fraco”. Pois a
verdade, que suponho eles não tenham intenção de dizer, é que
eles, evidentemente, simulam saber, 
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23e εἰδότες δὲ οὐδέν. ἅτε οὖν οἶµαι φιλότιµοι ὄντες καὶ 
σφοδροὶ καὶ πολλοί, καὶ συντεταµένως καὶ πιθανῶς λέ-
γοντες περὶ ἐµοῦ, ἐµπεπλήκασιν ὑµῶν τὰ ὦτα καὶ πάλαι 
καὶ νῦν σφοδρῶς διαβάλλοντες. ἐκ τούτων καὶ Μέλητός 
µοι ἐπέθετο καὶ Ἄνυτος καὶ Λύκων, Μέλητος µὲν ὑπὲρ 
τῶν ποιητῶν ἀχθόµενος, Ἄνυτος δὲ ὑπὲρ τῶν δηµιουργῶν

23e mas nada sabem. Desta maneira, como estes são ambiciosos,
impetuosos  e  numerosos,  e  como  falam  vigorosa  e
persuasivamente, suponho que tenham enchido vossos ouvidos
já  há  muito  tempo  e  ainda  agora,  veementemente  lançando
calúnias sobre mim. Por causa disto,  não apenas Meleto me
atacou, mas também Ânito e Lícon. Meleto tomando as dores
dos poetas; Ânito, dos artífices 

24a καὶ τῶν πολιτικῶν, Λύκων δὲ ὑπὲρ τῶν ῥητόρων· ὥστε, 
ὅπερ ἀρχόµενος ἐγὼ ἔλεγον, θαυµάζοιµ’ ἂν εἰ οἷός τ’ εἴην 
ἐγὼ ὑµῶν ταύτην τὴν διαβολὴν ἐξελέσθαι ἐν οὕτως ὀλίγῳ 
χρόνῳ οὕτω πολλὴν γεγονυῖαν. ταῦτ’ ἔστιν ὑµῖν, ὦ ἄνδρες 
Ἀθηναῖοι, τἀληθῆ, καὶ ὑµᾶς οὔτε µέγα οὔτε µικρὸν ἀπο-
κρυψάµενος ἐγὼ λέγω οὐδ’ ὑποστειλάµενος. καίτοι οἶδα 
σχεδὸν ὅτι τοῖς αὐτοῖς ἀπεχθάνοµαι, ὃ καὶ τεκµήριον ὅτι 
ἀληθῆ λέγω καὶ ὅτι αὕτη ἐστὶν ἡ διαβολὴ ἡ ἐµὴ καὶ τὰ αἴτια 

24a e  dos  políticos,  e  Lícon,  dos  oradores.  De  modo  que,
precisamente como eu dizia no princípio, admirar-me-ia se eu
pudesse, em tão pouco tempo, extrair de vós esta calúnia que
se  tornou tão  grande.  Esta é  a  verdade para  vós,  oh varões
atenienses, e eu vos falo nem pouco, nem muito,  ocultando;
nem dissimulando.  No entanto,  sei  bem que sou odiado por
eles,  e  isto é prova de que digo a verdade,  de que esta é a
calúnia contra mim e as causas

24b ταῦτά ἐστιν. καὶ ἐάντε νῦν ἐάντε αὖθις ζητήσητε ταῦτα, 
οὕτως εὑρήσετε. 
Περὶ µὲν οὖν ὧν οἱ πρῶτοί µου κατήγοροι κατηγόρουν 
αὕτη ἔστω ἱκανὴ ἀπολογία πρὸς ὑµᾶς· πρὸς δὲ Μέλητον
τὸν ἀγαθὸν καὶ φιλόπολιν, ὥς φησι, καὶ τοὺς ὑστέρους 
µετὰ ταῦτα πειράσοµαι ἀπολογήσασθαι. αὖθις γὰρ δή, ὥσπερ 
ἑτέρων τούτων ὄντων κατηγόρων, λάβωµεν αὖ τὴν τούτων 
ἀντωµοσίαν. ἔχει δέ πως ὧδε· Σωκράτη φησὶν ἀδικεῖν 
τούς τε νέους διαφθείροντα καὶ θεοὺς οὓς ἡ πόλις νοµίζει 

24b são estas mesmas. E, se investigardes estas coisas, quer agora,
quer no futuro, descobrireis <que é> assim. Então, em relação
ao que me acusavam os meus primeiros acusadores, seja esta
defesa  suficiente  para  vós.  Após  estas  coisas,  tentarei  me
defender de Meleto -o bom e amigo da cidade, como ele diz- e
dos últimos <acusadores>. Agora, pois, como são outros estes
acusadores; tomemos, de novo, o juramento destes.  É de um
certo  modo  assim.  Diz  que  Sócrates  comete  injustiça
corrompendo os jovens e não reconhecendo os deuses que a
cidade reconhece, 

24c οὐ νοµίζοντα, ἕτερα δὲ δαιµόνια καινά. τὸ µὲν δὴ ἔγκληµα 
τοιοῦτόν ἐστιν· τούτου δὲ τοῦ ἐγκλήµατος ἓν ἕκαστον ἐξετά-
σωµεν. 
Φησὶ γὰρ δὴ τοὺς νέους ἀδικεῖν µε διαφθείροντα. ἐγὼ 
δέ γε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀδικεῖν φηµι Μέλητον, ὅτι 

24c porém outras novas divindades. De tal modo é a imputação.
Examinemos, então cada um <dos pontos> desta imputação.
<Ele> afirma que eu cometo injustiça corrompendo os jovens.
Eu,  porém,  oh  varões  atenienses,  afirmo  que  Meleto  é  que
comete  injustiça  porque  graceja  com  coisas  sérias,

223



σπουδῇ χαριεντίζεται, ῥᾳδίως εἰς ἀγῶνα καθιστὰς ἀνθρώ-
πους, περὶ πραγµάτων προσποιούµενος σπουδάζειν καὶ κή-
δεσθαι ὧν οὐδὲν τούτῳ πώποτε ἐµέλησεν· ὡς δὲ τοῦτο 
οὕτως ἔχει, πειράσοµαι καὶ ὑµῖν ἐπιδεῖξαι. 
Καί µοι δεῦρο, ὦ Μέλητε, εἰπέ· ἄλλο τι ἢ περὶ πολλοῦ

levianamente  apresentando  homens  para  o  combate  <nos
tribunais>,  simulando  proceder  com  seriedade  e  se  afligir
acerca de assuntos dos quais nunca cuidou. Tentarei  mostrar
também a vós que isto é assim. Diz-me cá, oh Meleto: achas
muito importante 

24d ποιῇ ὅπως ὡς βέλτιστοι οἱ νεώτεροι ἔσονται; _Ἔγωγε.
_Ἴθι δή νυν εἰπὲ τούτοις, τίς αὐτοὺς βελτίους ποιεῖ;
δῆλον γὰρ ὅτι οἶσθα, µέλον γέ σοι. τὸν µὲν γὰρ διαφθεί-
ροντα ἐξευρών, ὡς φῄς, ἐµέ, εἰσάγεις τουτοισὶ καὶ κατηγο-
ρεῖς· τὸν δὲ δὴ βελτίους ποιοῦντα ἴθι εἰπὲ καὶ µήνυσον 
αὐτοῖς τίς ἐστιν. 
_Ὁρᾷς, ὦ Μέλητε, ὅτι σιγᾷς καὶ οὐκ ἔχεις εἰπεῖν; καίτοι 
οὐκ αἰσχρόν σοι δοκεῖ εἶναι καὶ ἱκανὸν τεκµήριον οὗ δὴ ἐγὼ 
λέγω, ὅτι σοι οὐδὲν µεµέληκεν; ἀλλ’εἰπέ, ὠ γαθέ, τίς

24d fazer  com  que  os  jovens  se  tornem  melhores?  Eu  <acho>.
Então, diga agora a estes aqui: quem os faz melhores? Pois é
evidente que sabes, <já que isto é> objeto de cuidado para ti.
Pois, tendo descoberto quem os corrompe, como dizes, trazes-
me a estes aqui <no tribunal> e me acusas. Diga, então, quem
os faz melhores e indica a eles quem é. Vês, oh Meleto, que
calas e não tens o que dizer? Não te parece ser vergonhoso, e
também  prova  suficiente  do  que  eu  falo,  que  tu  não  tens
cuidado <disto>? Mas diga, oh bom <Meleto>, quem 

24e  αὐτοὺς ἀµείνους ποιεῖ; _Οἱ νόµοι. _Ἀλλ’ οὐ τοῦτο 
ἐρωτῶ, ὦ βέλτιστε, ἀλλὰ τίς ἄνθρωπος, ὅστις πρῶτον καὶ 
αὐτὸ τοῦτο οἶδε, τοὺς νόµους; _Οὗτοι, ὦ Σώκρατες, οἱ 
δικασταί. _Πῶς λέγεις, ὦ Μέλητε; οἵδε τοὺς νέους 
παιδεύειν οἷοί τέ εἰσι καὶ βελτίους ποιοῦσιν; _Μάλιστα. 
_Πότερον ἅπαντες, ἢ οἱ µὲν αὐτῶν, οἱ δ’ οὔ; 
_Ἅπαντες. _Εὖ γε νὴ τὴν Ἥραν λέγεις καὶ πολλὴν 
ἀφθονίαν τῶν ὠφελούντων. τί δὲ δή; οἱ δὲ ἀκροαταὶ 

24e os  faz  melhores?  As  leis.  Mas  não  é  isto  que  pergunto,  oh
excelente; mas, que homem, primeiro que quem quer que seja,
conhece isto: as leis. Estes, oh Sócrates, os juízes. Que dizes,
oh Meleto? Estes são capazes de educar os jovens e fazê-los
melhores? Muitíssimo. Acaso todos, ou, dentre eles, uns sim,
outros não? Todos. Por Hera, falas bem! E que abundância dos
que beneficiam <os jovens>! E então, estes ouvintes aqui 

25a βελτίους ποιοῦσιν ἢ οὔ; _Καὶ οὗτοι. _Τί δέ, οἱ βου-
λευταί; _Καὶ οἱ βουλευταί. _Ἀλλ’ ἄρα, ὦ Μέλητε, µὴ 
οἱ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, οἱ ἐκκλησιασταί, διαφθείρουσι τοὺς 
νεωτέρους; ἢ κἀκεῖνοι βελτίους ποιοῦσιν ἅπαντες; 
_Κἀκεῖνοι. _Πάντες ἄρα, ὡς ἔοικεν, Ἀθηναῖοι καλοὺς 
κἀγαθοὺς ποιοῦσι πλὴν ἐµοῦ, ἐγὼ δὲ µόνος διαφθείρω. οὕτω 
λέγεις; _Πάνυ σφόδρα ταῦτα λέγω. 
_Πολλήν γέ µου κατέγνωκας δυστυχίαν. καί µοι 

25a fazem <os jovens> melhores ou não? <Sim>, também estes. E
os membros do Conselho? Também os membros do Conselho.
Mas  então,  oh  Meleto,  os  que  estão  na  Assembléia,  os
membros da Assembléia,  corromperiam os mais  jovens?  Ou
também todos aqueles fazem <os jovens> melhores? Também
aqueles.  Todos os atenienses,  portanto,  como parece,  fazem-
nos belos e bons, exceto eu; somente eu os corrompo. Assim
declaras?  Sem  dúvida,  e  é  com  veemência  que  digo  isto.
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ἀπόκριναι· ἦ καὶ περὶ ἵππους οὕτω σοι δοκεῖ ἔχειν; οἱ Sentencias-me  a  grande  infortúnio.  Mas,  responda-me:
porventura te parece ser assim também no que diz respeito aos
cavalos?

25b µὲν βελτίους ποιοῦντες αὐτοὺς πάντες ἄνθρωποι εἶναι, 
εἷς δέ τις ὁ διαφθείρων; ἢ τοὐναντίον τούτου πᾶν, εἷς 
µέν τις ὁ βελτίους οἷός τ’ ὢν ποιεῖν, ἢ πάνυ ὀλίγοι, οἱ 
ἱππικοί, οἱ δὲ πολλοὶ ἐάνπερ συνῶσι καὶ χρῶνται ἵπποις, 
διαφθείρουσιν; οὐχ οὕτως ἔχει, ὦ Μέλητε, καὶ περὶ ἵππων 
καὶ τῶν ἄλλων ἁπάντων ζῴων; πάντως δήπου, ἐάν τε σὺ 
καὶ Ἄνυτος οὐ φῆτε ἐάντε φῆτε· πολλὴ γὰρ ἄν τις εὐδαι-
µονία εἴη περὶ τοὺς νέους εἰ εἷς µὲν µόνος αὐτοὺς

25b Por  um lado,  todos  os  homens  os  fazem ser  melhores;  por
outro lado, um, o que os corrompe? Ou <seria> completamente
o contrário disto? Por um lado, um ou certamente poucos -os
tratadores de cavalos- são capazes de fazê-los melhores; por
outro lado, a maioria, quando quer que faça uso dos cavalos e
os  monte,  corrompe  <os  cavalos>?  Não  é  deste  modo,  oh
Meleto,  tanto acerca dos cavalos,  quanto de todos os outros
animais?  Absoluta  e  completamente;  quer  tu  e  Ânito  não
afirmeis, quer afirmeis. Portanto, seria uma grande felicidade
no que diz respeito aos jovens, se um apenas os 

25c διαφθείρει, οἱ δ’ ἄλλοι ὠφελοῦσιν. ἀλλὰ γάρ, ὦ Μέλητε, 
ἱκανῶς ἐπιδείκνυσαι ὅτι οὐδεπώποτε ἐφρόντισας τῶν νέων, 
καὶ σαφῶς ἀποφαίνεις τὴν σαυτοῦ ἀµέλειαν, ὅτι οὐδέν σοι 
µεµέληκεν περὶ ὧν ἐµὲ εἰσάγεις. 
Ἔτι δὲ ἡµῖν εἰπέ, ὦ πρὸς ∆ιὸς Μέλητε, πότερόν ἐστιν 
οἰκεῖν ἄµεινον ἐν πολίταις χρηστοῖς ἢ πονηροῖς; ὦ τάν, 
ἀπόκριναι· οὐδὲν γάρ τοι χαλεπὸν ἐρωτῶ. οὐχ οἱ µὲν 
πονηροὶ κακόν τι ἐργάζονται τοὺς ἀεὶ ἐγγυτάτω αὑτῶν 
ὄντας, οἱ δ’ἀγαθοὶ ἀγαθόν τι; _Πάνυ γε. _Ἔστιν οὖν

25c corrompessem  e  o  resto  os  beneficiassem.  Certamente,  oh
Meleto,  mostras  suficientemente  que,  jamais  até  agora,
preocupaste com os jovens e revelas claramente o teu próprio
descuido, que não tens cuidado <dos assuntos> pelos quais me
trazes  aqui  <ao  tribunal>.  Todavia,  diz-nos ainda,  oh ilustre
Meleto, qual dos dois é melhor: habitar entre cidadãos bons ou
maus? Responde, meu caro; pois, certamente, nada de difícil te
pergunto. Por um lado, não fazem os maus, algum mal aos que
estão sempre mais  próximos deles;  por  outro lado, os  bons,
algum bem? Certamente. Há, então,

25d ὅστις βούλεται ὑπὸ τῶν συνόντων βλάπτεσθαι µᾶλλον ἢ 
ὠφελεῖσθαι; ἀποκρίνου, ὦ ἀγαθέ· καὶ γὰρ ὁ νόµος κελεύει 
ἀποκρίνεσθαι. ἔσθ’ ὅστις βούλεται βλάπτεσθαι; _Οὐ 
δῆτα. _Φέρε δή, πότερον ἐµὲ εἰσάγεις δεῦρο ὡς διαφθεί-
ροντα τοὺς νέους καὶ πονηροτέρους ποιοῦντα ἑκόντα 
ἢ ἄκοντα; _Ἑκόντα ἔγωγε. _Τί δῆτα, ὦ Μέλητε; 
τοσοῦτον σὺ ἐµοῦ σοφώτερος εἶ τηλικούτου ὄντος τηλι-

25d quem quer que queira ser prejudicado mais do que beneficiado
pelos  que  <lhes>  são  próximos?  Responde,  oh  bom;  com
efeito, também a lei ordena que responda. Há quem quer que
queira  ser  prejudicado?  Certamente  que  não.  Prossigamos,
então. Trazes-me até aqui <ao tribunal> por que eu corrompo
os jovens e os  faço piores  voluntaria  ou involuntariamente?
Voluntariamente.  O quê,  então,  oh  Meleto?  Tu,  sendo desta
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κόσδε ὤν, ὥστε σὺ µὲν ἔγνωκας ὅτι οἱ µὲν κακοὶ κακόν τι 
ἐργάζονται ἀεὶ τοὺς µάλιστα πλησίον ἑαυτῶν, οἱ δὲ ἀγαθοὶ

idade, és assim tão mais sábio que eu, estando eu <já> com
esta  idade?  De  modo  que  tu  compreendeste  que  os  maus
sempre fazem algum mal aos que estão mais perto deles, ao
passo que os bons, 

25e ἀγαθόν, ἐγὼ δὲ δὴ εἰς τοσοῦτον ἀµαθίας ἥκω ὥστε καὶ 
τοῦτ’ ἀγνοῶ, ὅτι ἐάν τινα µοχθηρὸν ποιήσω τῶν συνόντων, 
κινδυνεύσω κακόν τι λαβεῖν ὑπ’ αὐτοῦ, ὥστε τοῦτο <τὸ> 
τοσοῦτον κακὸν ἑκὼν ποιῶ, ὡς φῂς σύ; ταῦτα ἐγώ σοι οὐ 
πείθοµαι, ὦ Μέλητε, οἶµαι δὲ οὐδὲ ἄλλον ἀνθρώπων οὐδένα·

25e <fazem> bem; eu, no entanto, lancei-me a tamanha ignorância
de modo que ignoro isto? <Ignoro> que, se eu tornar alguém
perverso, dentre os que me são mais próximos, corro o risco de
algum mal  receber  dele;  de  modo que,  como dizes  tu,  faço
tamanho  mal  voluntariamente?  Disto,  nem  eu  me  deixo
persuadir  por  ti,  oh  Meleto;  nem,  suponho,  nenhum  outro
dentre os homens. 

26a ἀλλ’ ἢ οὐ διαφθείρω, ἢ εἰ διαφθείρω, ἄκων, ὥστε σύ γε κατ’ 
ἀµφότερα ψεύδῃ. εἰ δὲ ἄκων διαφθείρω, τῶν τοιούτων καὶ 
ἀκουσίων ἁµαρτηµάτων οὐ δεῦρο νόµος εἰσάγειν ἐστίν, ἀλλ’ 
ἰδίᾳ λαβόντα διδάσκειν καὶ νουθετεῖν· δῆλον γὰρ ὅτι ἐὰν 
µάθω, παύσοµαι ὅ γε ἄκων ποιῶ. σὺ δὲ συγγενέσθαι µέν µοι 
καὶ διδάξαι ἔφυγες καὶ οὐκ ἠθέλησας, δεῦρο δὲ εἰσάγεις, οἷ
νόµος ἐστὶν εἰσάγειν τοὺς κολάσεως δεοµένους ἀλλ’ οὐ 
µαθήσεως.
Ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦτο µὲν δῆλον ἤδη

26a Mas,  ou  não  corrompo;  ou,  se  corrompo,  <corrompo>
involuntariamente. De modo que tu, em ambos os casos, faltas
com  a  verdade.  Se  corrompo  voluntariamente,  não  é
<conforme> a lei trazer aqui <ao tribunal> os que cometem
faltas  involuntárias;  mas,  tomá-los  em  particular,  para  os
instruir e admoestar, pois é evidente que, se eu fosse instruído,
eu cessaria o que involuntariamente faço. Tu, porém, fugiste de
vir tratar comigo e me ensinar; não tiveste esta intenção. No
entanto,  trazes-me  aqui  <ao  tribunal>,  onde  a  lei  <manda>
trazer  os  que  precisam  de  punição,  mas  não  de  instrução.
Certamente,  oh  varões  atenienses,  já  é  evidente  isto  que  eu
dizia, 

26b ἐστὶν ὅ ἐγὼ ἔλεγον, ὅτι Μελήτῳ τούτων οὔτε µέγα οὔτε 
µικρὸν πώποτε ἐµέλησεν. ὅµως δὲ δὴ λέγε ἡµῖν, πῶς µε 
φῂς διαφθείρειν, ὦ Μέλητε, τοὺς νεωτέρους; ἢ δῆλον δὴ 
ὅτι κατὰ τὴν γραφὴν ἣν ἐγράψω θεοὺς διδάσκοντα µὴ 
νοµίζειν οὓς ἡ πόλις νοµίζει, ἕτερα δὲ δαιµόνια καινά; οὐ 
ταῦτα λέγεις ὅτι διδάσκων διαφθείρω; _Πάνυ µὲν οὖν 
σφόδρα ταῦτα λέγω. _Πρὸς αὐτῶν τοίνυν, ὦ Μέλητε, 

26b que Meleto jamais  cuidou destes  assuntos,  nem muito,  nem
pouco.  Contudo,  assim  mesmo,  diga-nos,  oh  Meleto,  como
dizes que eu corrompo os mais jovens? Evidente que -segundo
a queixa-crime, a que escreveste- ensinando a não reconhecer
deuses, os <deuses> que a cidade reconhece, mas outras novas
divindades.  Não  dizes  isto,  que  corrompo  ensinando?  Sem
dúvida,  e  é  com veemência que  digo  isto.  Sendo assim,  oh
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τούτων τῶν θεῶν ὧν νῦν ὁ λόγος ἐστίν, εἰπὲ ἔτι σαφέστερον Meleto, em nome destes deuses de quem falamos agora, fale
tu, ainda mais claramente, 

26c καὶ ἐµοὶ καὶ τοῖς ἀνδράσιν τουτοισί. ἐγὼ γὰρ οὐ δύναµαι 
µαθεῖν πότερον λέγεις διδάσκειν µε νοµίζειν εἶναί τινας 
θεούς—καὶ αὐτὸς ἄρα νοµίζω εἶναι θεοὺς καὶ οὐκ εἰµὶ τὸ 
παράπαν ἄθεος οὐδὲ ταύτῃ ἀδικῶ —οὐ µέντοι οὕσπερ γε ἡ 
πόλις ἀλλὰ ἑτέρους, καὶ τοῦτ’ ἔστιν ὅ µοι ἐγκαλεῖς ὅτι 
ἑτέρους, ἢ παντάπασί µε φῂς οὔτε αὐτὸν νοµίζειν θεοὺς 
τούς τε ἄλλους ταῦτα διδάσκειν. _Ταῦτα λέγω, ὡς τὸ 

26c tanto a mim quanto a estes homens aqui, pois eu não consigo
compreender qual das duas coisas afirmas. <Ou afirmas que>
eu  ensino  a  reconhecer  que  há  alguns  deuses  e  eu  mesmo,
portanto,  reconheço que há deuses  -e  não sou de todo ateu,
nem,  desta  maneira,  cometo  injustiça-  não,  certamente,  os
<deuses> que a cidade <reconhece>, mas outros, e é disto que
me acusas, que <reconheço> outros <deuses>. Ou afirmas que
eu mesmo completamente não reconheço deuses e isto ensino
aos outros. Digo isto: 

26d παράπαν οὐ νοµίζεις θεούς. _Ὦ θαυµάσιε Μέλητε, ἵνα 
τί ταῦτα λέγεις; οὐδὲ ἥλιον, οὐδὲ σελήνην ἄρα νοµίζω 
θεοὺς εἶναι, ὥσπερ οἱ ἄλλοι ἄνθρωποι; _Μὰ ∆ί’, ὦ 
ἄνδρες δικασταί, ἐπεὶ τὸν µὲν ἥλιον λίθον φησὶν εἶναι, 
τὴν δὲ σελήνην γῆν. _Ἀναξαγόρου οἴει κατηγορεῖν, 
ὦ φίλε Μέλητε; καὶ οὕτω καταφρονεῖς τῶνδε καὶ οἴει 
αὐτοὺς ἀπείρους γραµµάτων εἶναι ὥστε οὐκ εἰδέναι ὅτι 
τὰ Ἀναξαγόρου βιβλία τοῦ Κλαζοµενίου γέµει τούτων 
τῶν λόγων; καὶ δὴ καὶ οἱ νέοι ταῦτα παρ’ἐµοῦ µανθά-
νουσιν, ἃ ἔξεστιν ἐνίοτε εἰ πάνυ πολλοῦ δραχµῆς ἐκ

26d absolutamente não reconheces deuses. Oh admirável Meleto, a
fim de que dizes estas coisas? Então eu, assim como os outros
homens, nem o sol, nem a terra reconheço serem deuses? Por
Zeus, oh juízes, se ele diz que o sol é uma pedra, e a lua, terra!
Supões que estás a acusar Anáxagoras,  oh amigo Meleto? E
assim desconsideras estes <que estão aqui> e supões que eles
são ignorantes  dos escritos,  de modo a não saberem que os
livros  de  Anaxágoras  de  Clazômenas  estão  cheios  destes
discursos?  E  certamente  também  os  jovens  aprendem  estas
coisas de mim, o que é possível, algumas vezes,

26e τῆς ὀρχήστρας πριαµένοις Σωκράτους καταγελᾶν, ἐὰν 
προσποιῆται ἑαυτοῦ εἶναι, ἄλλως τε καὶ οὕτως ἄτοπα ὄντα. 
ἀλλ’, ὦ πρὸς ∆ιός, οὑτωσί σοι δοκῶ; οὐδένα νοµίζω θεὸν 
εἶναι; _Οὐ µέντοι µὰ ∆ία οὐδ’ ὁπωστιοῦν. _Ἄπιστός 
γ’ εἶ, ὦ Μέλητε, καὶ ταῦτα µέντοι, ὡς ἐµοὶ δοκεῖς, σαυτῷ. 
ἐµοὶ γὰρ δοκεῖ οὑτοσί, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πάνυ εἶναι 
ὑβριστὴς καὶ ἀκόλαστος, καὶ ἀτεχνῶς τὴν γραφὴν ταύτην 
ὕβρει τινὶ καὶ ἀκολασίᾳ καὶ νεότητι γράψασθαι. ἔοικεν γὰρ

26e comprar  na  orquestra  por  um  dracma  quando  muito.
Zombariam de Sócrates, caso simulasse que são dele próprio
<estas  coisas>,  especialmente  sendo  estas  de  tal  modo
atópicas. Por Zeus, assim pareço a ti? <Não> reconheço haver
nenhum  deus?  Certamente  não  <reconheces>,  por  Zeus,  de
maneira  nenhuma.  Não  és  digno  de  fé,  oh  Meleto;  e,
certamente, assim como pareces a mim, <pareces> a ti mesmo.
Pois,  este  me parece,  oh varões atenienses,  sem dúvida,  um
insolente  e  desenfreado  e  que  simplesmente  escreveu  esta
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queixa-crime  por  alguma  insolência,  desenfreio  e
impetuosidade juvenil. Parece 

27a ὥσπερ αἴνιγµα συντιθέντι διαπειρωµένῳ <<Ἆρα γνώσεται 
Σωκράτης ὁ σοφὸς δὴ ἐµοῦ χαριεντιζοµένου καὶ ἐναντί’ 
ἐµαυτῷ λέγοντος, ἢ ἐξαπατήσω αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς 
ἀκούοντας;>> οὗτος γὰρ ἐµοὶ φαίνεται τὰ ἐναντία λέγειν 
αὐτὸς ἑαυτῷ ἐν τῇ γραφῇ ὥσπερ ἂν εἰ εἴποι· “Ἀδικεῖ 
Σωκράτης θεοὺς οὐ νοµίζων, ἀλλὰ θεοὺς νοµίζων.” καί-
τοι τοῦτό ἐστι παίζοντος. 
Συνεπισκέψασθε δή, ὦ ἄνδρες, ᾗ µοι φαίνεται ταῦτα 
λέγειν· σὺ δὲ ἡµῖν ἀπόκριναι, ὦ Μέλητε. ὑµεῖς δέ, ὅπερ 

27a que ele está propondo um enigma, para <nos> colocar à prova:
“Sócrates, o sábio, compreenderá que estou gracejando e que
contradigo  a  mim  mesmo ou  o  enganarei  completamente  e
também os outros ouvintes?”. Pois este me parece falar coisas
contraditórias a si mesmo na queixa-crime, como se dissesse:
“Sócrates  comete  injustiça  não  reconhecendo deuses,  porém
reconhecendo deuses”.  E, certamente,  isto é estar brincando.
Examinai, então, oh varões, como <ele> me parece dizer estas
coisas;  e  tu,  oh  Meleto,  responde-nos.  Vós,  porém
-precisamente como 

27b κατ’ ἀρχὰς ὑµᾶς παρῃτησάµην, µέµνησθέ µοι µὴ θορυβεῖν 
ἐὰν ἐν τῷ εἰωθότι τρόπῳ τοὺς λόγους ποιῶµαι.
Ἔστιν ὅστις ἀνθρώπων, ὦ Μέλητε, ἀνθρώπεια µὲν 
νοµίζει πράγµατ’ εἶναι, ἀνθρώπους δὲ οὐ νοµίζει; ἀποκρι-
νέσθω, ὦ ἄνδρες, καὶ µὴ ἄλλα καὶ ἄλλα θορυβείτω· ἔσθ’ 
ὅστις ἵππους µὲν οὐ νοµίζει, ἱππικὰ δὲ πράγµατα; ἢ 
αὐλητὰς µὲν οὐ νοµίζει εἶναι, αὐλητικὰ δὲ πράγµατα; οὐκ 
ἔστιν, ὦ ἄριστε ἀνδρῶν· εἰ µὴ σὺ βούλει ἀποκρίνεσθαι, ἐγὼ
σοὶ λέγω καὶ τοῖς ἄλλοις τουτοισί. ἀλλὰ τὸ ἐπὶ τούτῳ γε 
ἀπόκριναι· ἔσθ’ ὅστις δαιµόνια µὲν νοµίζει πράγµατ’ εἶναι,

27b vos roguei no princípio- recordeis de não tumultuar se eu fizer
o discurso na  <minha> maneira de costume.  Há quem quer
que, dentre os homens, oh Meleto, por um lado, reconhece que
há coisas relativas aos homens; por outro lado, não reconhece
homens? Que ele responda, oh varões, e que, de um jeito ou de
outro, ele não tumultue. Há quem quer que, por um lado, não
reconhece  cavalos;  por  outro  lado,  <reconhece>  coisas
relativas aos cavalos? Ou que, por um lado, não reconhece que
há flautistas; por outro lado <reconhece> coisas relativas aos
flautistas?  Não  há,  oh  melhor  dentre  os  homens;  se  tu  não
queres  responder,  falo  eu,  a  ti  e  a  estes  outros  aqui.  Mas,
responde isto,  pelo menos:  há quem quer que,  por um lado,
reconhece que há coisas relativas às divindades; 

27c δαίµονας δὲ οὐ νοµίζει; Οὐκ ἔστιν. Ὡς ὤνησας ὅτι 
µόγις ἀπεκρίνω ὑπὸ τουτωνὶ ἀναγκαζόµενος. οὐκοῦν δαι-
µόνια µὲν φῄς µε καὶ νοµίζειν καὶ διδάσκειν, εἴτ’ οὖν καινὰ 
εἴτε παλαιά, ἀλλ’ οὖν δαιµόνιά γε νοµίζω κατὰ τὸν σὸν 
λόγον, καὶ ταῦτα καὶ διωµόσω ἐν τῇ ἀντιγραφῇ. εἰ δὲ δαι-

27c por outro lado, não reconhece divindades? Não há. Como me
favoreceste  por  teres,  com  dificuldade,  respondido,  sendo
forçado por estes aqui, <os juízes>. Logo, dizes que eu tanto
reconheço,  quanto  ensino  <que  há>  coisas  relativas  às
divindades, quer novas, quer antigas. Portanto, de acordo com
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µόνια νοµίζω, καὶ δαίµονας δήπου πολλὴ ἀνάγκη νοµίζειν 
µέ ἐστιν· οὐχ οὕτως ἔχει; ἔχει δή· τίθηµι γάρ σε ὁµο-

teu discurso,  reconheço  coisas  relativas  às  divindades e isto
também juraste na queixa-crime. Porém, se reconheço coisas
relativas  às  divindades;  também,  certamente,  muito
forçosamente,  reconheço  que  há  divindades.  Não  é  assim?
Certamente que é; assumo que

27d λογοῦντα, ἐπειδὴ οὐκ ἀποκρίνῃ. τοὺς δὲ δαίµονας οὐχὶ ἤτοι 
θεούς γε ἡγούµεθα ἢ θεῶν παῖδας; φῂς ἢ οὔ; _Πάνυ γε. 
Οὐκοῦν εἴπερ δαίµονας ἡγοῦµαι, ὡς σὺ φῄς, εἰ µὲν θεοί 
τινές εἰσιν οἱ δαίµονες, τοῦτ’ ἂν εἴη ὃ ἐγώ φηµί σε αἰνίττε-
σθαι καὶ χαριεντίζεσθαι, θεοὺς οὐχ ἡγούµενον φάναι µε
θεοὺς αὖ ἡγεῖσθαι πάλιν, ἐπειδήπερ γε δαίµονας ἡγοῦµαι·
εἰ δ’ αὖ οἱ δαίµονες θεῶν παῖδές εἰσιν νόθοι τινὲς ἢ ἐκ 
νυµφῶν ἢ ἔκ τινων ἄλλων ὧν δὴ καὶ λέγονται, τίς ἂν 
ἀνθρώπων θεῶν µὲν παῖδας ἡγοῖτο εἶναι, θεοὺς δὲ µή; 

27d concordas, dado que não respondes. Porém, não julgamos que
as divindades são, seguramente,  deuses ou filhos de deuses?
Afirmas ou não? Sem dúvida. Logo, se realmente julgo <que
há> divindades -como tu afirmas- se as divindades são alguns
deuses; então, isto seria como eu digo: tu propões um enigma e
gracejas  ao  dizer  que  não  julgo  <que  há>  deuses,  e,  pelo
contrário,  julgo  <que  há>  deuses,  já  que  julgo  <que  há>
divindades.  Por  outro  lado,  se  as  divindades  são  filhos  de
deuses  -alguns  bastardos  <nascidos>  ou  das  ninfas  ou  de
alguns dos outros <seres>, sobre os quais, certamente também
se fala- <então>, quem dentre os homens julgaria que há filhos
de deuses, mas que não <há> deuses?

27e ὁµοίως γὰρ ἂν ἄτοπον εἴη ὥσπερ ἂν εἴ τις ἵππων µὲν 
παῖδας ἡγοῖτο ἢ καὶ ὄνων, τοὺς ἡµιόνους, ἵππους δὲ καὶ 
ὄνους µὴ ἡγοῖτο εἶναι. ἀλλ’, ὦ Μέλητε, οὐκ ἔστιν ὅπως σὺ 
ταῦτα οὐχὶ ἀποπειρώµενος ἡµῶν ἐγράψω τὴν γραφὴν 
ταύτην ἢ ἀπορῶν ὅ τι ἐγκαλοῖς ἐµοὶ ἀληθὲς ἀδίκηµα· ὅπως 
δὲ σύ τινα πείθοις ἂν καὶ σµικρὸν νοῦν ἔχοντα ἀνθρώπων, 
ὡς οὐ τοῦ αὐτοῦ ἔστιν καὶ δαιµόνια καὶ θεῖα ἡγεῖσθαι, καὶ

27e Da mesma maneira,  pois,  seria  atópico que alguém, por um
lado,  julgasse  <que  há>  filhos  de  cavalos  e  dos  burros,  as
mulas; por outro lado, não julgasse que há cavalos e burros.
Mas  não,  oh  Meleto,  as  coisas  não  são  assim  para  ti.  Tu
escreveste esta queixa-crime ou para nos colocar à prova ou
por estares embaraçado para me acusar com uma verdadeira
injúria. Porém, não há nenhum expediente com que tu possas
persuadir  alguém  -mesmo  quem  tem  a  menor  inteligência
dentre os homens- de que uma mesma pessoa julga <que há>
coisas relativas às divindades e aos deuses; e, 

28a αὖ τοῦ αὐτοῦ µήτε δαίµονας µήτε θεοὺς µήτε ἥρωας, 
οὐδεµία µηχανή ἐστιν. Ἀλλὰ γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὡς 
µὲν ἐγὼ οὐκ ἀδικῶ κατὰ τὴν Μελήτου γραφήν, οὐ πολλῆς 

28a por  outro  lado,  <julga  que  não  há>  nem  divindades,  nem
deuses, nem heróis. Logo, oh varões atenienses, como eu não
cometo injustiça, no que diz respeito à queixa-crime de Meleto,
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µοι δοκεῖ εἶναι ἀπολογίας, ἀλλὰ ἱκανὰ καὶ ταῦτα· 
ὃ δὲ καὶ ἐν τοῖς ἔµπροσθεν ἔλεγον, ὅτι πολλή µοι 
ἀπέχθεια γέγονεν καὶ πρὸς πολλούς, εὖ ἴστε ὅτι ἀληθές ἐστιν. 
καὶ τοῦτ’ ἔστιν ὃ ἐµὲ αἱρήσει, ἐάνπερ αἱρῇ, οὐ Μέλητος 
οὐδὲ Ἄνυτος ἀλλ’ ἡ τῶν πολλῶν διαβολή τε καὶ φθόνος. ἃ 
δὴ πολλοὺς καὶ ἄλλους καὶ ἀγαθοὺς ἄνδρας ᾕρηκεν, οἶµαι 

<isto> não me parece ser de maior defesa,  mas estas coisas
<serem>  suficientes.  Mas  também,  como  eu  disse
anteriormente, que muito ódio veio a mim e de muitos, bem
sabeis que é verdade. E isto é o que me condenará, se é que
condenará: não Meleto, nem Ânito, mas a calúnia e a inveja de
muitos.  O  que,  certamente,  condenou  muitos  e  outros  bons
homens; e, suponho, 

28b δὲ καὶ αἱρήσει· οὐδὲν δὲ δεινὸν µὴ ἐν ἐµοὶ στῇ. 
Ἴσως ἂν οὖν εἴποι τις· <<Εἶτ’ οὐκ αἰσχύνῃ, ὦ Σώ-
κρατες, τοιοῦτον ἐπιτήδευµα ἐπιτηδεύσας ἐξ οὗ κινδυ-
νεύεις νυνὶ ἀποθανεῖν;>> ἐγὼ δὲ τούτῳ ἂν δίκαιον λόγον 
ἀντείποιµι, ὅτι <<Οὐ καλῶς λέγεις, ὦ ἄνθρωπε, εἰ οἴει δεῖν 
κίνδυνον ὑπολογίζεσθαι τοῦ ζῆν ἢ τεθνάναι ἄνδρα ὅτου τι 
καὶ σµικρὸν ὄφελός ἐστιν, ἀλλ’ οὐκ ἐκεῖνο µόνον σκοπεῖν 
ὅταν πράττῃ, πότερον δίκαια ἢ ἄδικα πράττει, καὶ ἀνδρὸς 
ἀγαθοῦ ἔργα ἢ κακοῦ. φαῦλοι γὰρ ἂν τῷ γε σῷ λόγῳ εἶεν τῶν

28b também <me> condenará, pois estranho seria que isto parasse
em mim. Talvez,  então,  alguém pudesse  dizer:  “Ora,  não  te
envergonhas, oh Sócrates, de ocupar-se de tal ocupação, pela
qual agora corres o risco de morrer?”. Eu, porém, poderia dar
como resposta a este um argumento justo: “Não falas bem, oh
homem, se supões que um homem que é de algum valor, ainda
que pequeno, deve ponderar o risco de viver ou morrer, e não
apenas examinar somente isto,  sempre que aja:  de  qual  dos
modos  age,  justo  ou  injusto,  e  se  <pratica>  obras  de  um
homem bom ou mau. Pois, de acordo com teu discurso, quão
insignificantes seriam 

28c ἡµιθέων ὅσοι ἐν Τροίᾳ τετελευτήκασιν οἵ τε ἄλλοι καὶ ὁ 
τῆς Θέτιδος ὑός, ὃς τοσοῦτον τοῦ κινδύνου κατεφρόνησεν 
παρὰ τὸ αἰσχρόν τι ὑποµεῖναι, ὥστε, ἐπειδὴ εἶπεν ἡ µήτηρ 
αὐτῷ προθυµουµένῳ Ἕκτορα ἀποκτεῖναι, θεὸς οὖσα, οὑτωσί 
πως, ὡς ἐγὼ οἶµαι· <<Ὦ παῖ, εἰ τιµωρήσεις Πατρόκλῳ τῷ 
ἑταίρῳ τὸν φόνον καὶ Ἕκτορα ἀποκτενεῖς, αὐτὸς ἀποθανῇ
αὐτίκα γάρ τοι, φησί, ‘µεθ’ Ἕκτορα πότµος ἑτοῖµος’  ὁ 
δὲ τοῦτο ἀκούσας τοῦ µὲν θανάτου καὶ τοῦ κινδύνου ὠλι-

28c <aqueles> dentre os semideuses que morreram em Tróia e os
outros e o filho de Tétis, este que desconsiderou o perigo, antes
de tomar sobre si alguma vergonha. De modo que, estando ele
cheio de ardor para matar  Heitor,  sua mãe -sendo esta uma
deusa-  disse  algo  que  é  de  certo  modo  assim,  como  eu
suponho: 'Oh filho, se vingares a morte de teu amigo Pátroclo e
matares Heitor, tu mesmo morrerás. Pois, imediatamente após
Heitor, este destino está pronto para ti.' Este, porém, ouvindo
estas coisas, fez pouco caso da morte e do perigo, 

28d γώρησε, πολὺ δὲ µᾶλλον δείσας τὸ ζῆν κακὸς ὢν καὶ τοῖς 
φίλοις µὴ τιµωρεῖν, <<Αὐτίκα,’ φησί, ‘τεθναίην, δίκην ἐπιθεὶς 
<<τῷ ἀδικοῦντι, ἵνα µὴ ἐνθάδε µένω καταγέλαστος παρὰ 

28d temendo muito mais viver sendo mau e não vingar os amigos.
'Imediatamente, diz <ele>, possa eu morrer, aplicando justiça
ao  que  cometeu  injustiça,  para  que  eu  não  permaneça  aqui
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<<νηυσὶ κορωνίσιν, ἄχθος ἀρούρης.>> µὴ αὐτὸν οἴει φρον-
τίσαι θανάτου καὶ κινδύνου;>> Οὕτω γὰρ ἔχει, ὦ ἄνδρες 
Ἀθηναῖοι, τῇ ἀληθείᾳ· οὗ ἄν τις ἑαυτὸν τάξῃ ἡγησάµενος 
βέλτιστον εἶναι ἢ ὑπ’ ἄρχοντος ταχθῇ, ἐνταῦθα δεῖ, ὡς 
ἐµοὶ δοκεῖ, µένοντα κινδυνεύειν, µηδὲν ὑπολογιζόµενον 
µήτε θάνατον µήτε ἄλλο µηδὲν πρὸ τοῦ αἰσχροῦ. 
ἐγὼ οὖν δεινὰ ἂν εἴην εἰργασµένος, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι,

como  objeto  de  zombaria,  junto  das  curvas  naus,  fardo  da
terra.' Supões que ele se preocupou com morte e perigo?”. Pois
assim  é,  oh  varões  atenienses,  na  verdade.  Onde  quer  que
alguém se ponha, julgando ser o melhor, ou que seja posto pelo
chefe,  ali  mesmo deve  permanecer,  assim como me parece,
correndo riscos; nada ponderando, nem morte, nem outra coisa
antes  da vergonha.  Teria eu feito  coisas  terríveis,  oh varões
atenienses,

28e εἰ ὅτε µέν µε οἱ ἄρχοντες ἔταττον, οὓς ὑµεῖς εἵλεσθε 
ἄρχειν µου, καὶ ἐν Ποτειδαίᾳ καὶ ἐν Ἀµφιπόλει καὶ ἐπὶ 
∆ηλίῳ, τότε µὲν οὗ ἐκεῖνοι ἔταττον ἔµενον ὥσπερ καὶ ἄλλος 
τις καὶ ἐκινδύνευον ἀποθανεῖν, τοῦ δὲ θεοῦ τάττοντος, ὡς 
ἐγὼ ᾠήθην τε καὶ ὑπέλαβον, φιλοσοφοῦντά µε δεῖν ζῆν καὶ 
ἐξετάζοντα ἐµαυτὸν καὶ τοὺς ἄλλους, ἐνταῦθα δὲ φοβηθεὶς 

28e se, por um lado, quando os chefes -os que vós escolhestes para
me chefiar- deram-me um posto em Potidéia e em Anfípolis e
em Délio,  eu  permanecesse ali  onde aqueles  me colocaram,
assim como qualquer outro, correndo o risco de morrer; mas,
por  outro  lado,  sendo  posto  pelo  deus,  como  eu  supus  e
presumi,  a  viver  filosofando  e  examinando,  tanto  a  mim
mesmo quanto a outros, ali, todavia,

29a ἢ θάνατον ἣ ἄλλ’ ὁτιοῦν πρᾶγµα λίποιµι τὴν τάξιν. δεινόν 
τἂν εἴη, καὶ ὡς ἀληθῶς τότ’ ἄν µε δικαίως εἰσάγοι τις 
εἰς δικαστήριον, ὅτι οὐ νοµίζω θεοὺς εἶναι ἀπειθῶν τῇ 
µαντείᾳ καὶ δεδιὼς θάνατον καὶ οἰόµενος σοφὸς εἶναι οὐκ 
ὤν. 
τὸ γάρ τοι θάνατον δεδιέναι, ὦ ἄνδρες, οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν 
ἢ δοκεῖν σοφὸν εἶναι µὴ ὄντα· δοκεῖν γὰρ εἰδέναι ἐστὶν ἃ 
οὐκ οἶδεν. οἶδε µὲν γὰρ οὐδεὶς τὸν θάνατον οὐδ’ εἰ 
τυγχάνει τῷ ἀνθρώπῳ πάντων µέγιστον ὂν τῶν ἀγαθῶν, 

29a abandonasse <este> posto por temer ou a morte ou outra coisa
qualquer.  Terrível  também  seria  se,  na  verdade,  alguém
pudesse me trazer ao tribunal por motivos justos, porque não
reconheço que há deuses, desobedecendo ao oráculo, receando
a morte  e  supondo ser  sábio,  não sendo. Pois,  seguramente,
recear a morte, oh varões, nada mais é que parecer ser sábio,
não sendo; pois é parecer saber coisas que não se sabe. Pois,
ninguém sabe <o que é> a morte, nem se calha ao homem de
ser o maior de todos os bens; 

29b δεδίασι δ’ ὡς εὖ εἰδότες ὅτι µέγιστον τῶν κακῶν ἐστι. Καὶ
τοῦτο πῶς οὐκ ἀµαθία ἐστὶν αὕτη ἡ ἐπονείδιστος, ἡ τοῦ 
οἴεσθαι εἰδέναι ἃ οὐκ οἶδεν; ἐγὼ δὲ, ὦ ἄνδρες, τούτῳ καὶ 
ἐνταῦθα ἴσως διαφέρω τῶν πολλῶν ἀνθρώπων, καὶ εἰ δή τῳ 
σοφώτερός του φαίην εἶναι, τούτῳ ἄν, ὅτι οὐκ εἰδὼς ἱκανῶς 
περὶ τῶν ἐν Ἅιδου οὕτω καὶ οἴοµαι οὐκ εἰδέναι· τὸ δὲ 

29b todavia, têm-na receado como sabendo bem que é o maior dos
males.  E  não  é  esta  ignorância  a  mais  repreensível,  a
<ignorância> de supor saber as coisas que não se sabe?  Eu,
porém, oh varões, nisto talvez difiro da maioria dos homens, e,
certamente, se pudesse afirmar ser o mais sábio em algo, seria
nisto, que não sabendo suficientemente acerca das coisas no
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ἀδικεῖν καὶ ἀπειθεῖν τῷ βελτίονι καὶ θεῷ καὶ ἀνθρώπῳ, ὅτι 
κακὸν καὶ αἰσχρόν ἐστιν οἶδα. πρὸ οὖν τῶν κακῶν ὧν οἶδα 
ὅτι κακά ἐστιν, ἃ µὴ οἶδα εἰ καὶ ἀγαθὰ ὄντα τυγχάνει 
οὐδέποτε φοβήσοµαι οὐδὲ φεύξοµαι·

Hades, desse modo também não suponho saber. Por outro lado,
cometer  injustiça  e  desobedecer  ao  melhor  -tanto  ao  deus,
quanto  ao  homem-  sei  que  é  mau  e  vergonhoso.  Portanto,
nunca temerei, nem fugirei de coisas que não sei se calham de
serem boas, antes dos males que sei que são coisas más.

29c ὥστε οὐδ’ εἴ µε νῦν ὑµεῖς ἀφίετε Ἀνύτῳ ἀπιστήσαντες, 
ὃς ἔφη ἢ τὴν ἀρχὴν οὐ δεῖν ἐµὲ δεῦρο εἰσελθεῖν ἤ, ἐπειδὴ 
εἰσῆλθον, οὐχ οἷόν τ’ εἶναι τὸ µὴ ἀποκτεῖναί µε, λέγων πρὸς 
ὑµᾶς ὡς εἰ διαφευξοίµην ἤδη [ἂν] ὑµῶν οἱ ὑεῖς ἐπιτη-
δεύοντες ἃ Σωκράτης διδάσκει πάντες παντάπασι διαφθαρή-
σονται, εἴ µοι πρὸς ταῦτα εἴποιτε· <<Ὦ Σώκρατες, νῦν 
µὲν Ἀνύτῳ οὐ πεισόµεθα ἀλλ’ ἀφίεµέν σε, ἐπὶ τούτῳ 
µέντοι, ἐφ’ ᾧτε µηκέτι ἐν ταύτῃ τῇ ζητήσει διατρίβειν 
µηδὲ φιλοσοφεῖν· ἐὰν δὲ ἁλῷς ἔτι τοῦτο πράττων, ἀποθανῇ>>

29c Assim,  se  agora  vós  me  absolvêsseis,  não  acreditando  em
Ânito -que dizia que, para começar eu não eu devia ter vindo
aqui <ao tribunal>, mas, dado que vim, não era possível não
me condenar à morte; dizendo a vós como, se eu escapasse,
imediatamente  os  vossos  filhos  estariam  se  ocupando  das
coisas  que  Sócrates  ensina  e  seriam  todos  completamente
corrompidos-  se,  diante  destas  coisas,  <vós>  me  dissésseis:
“Oh Sócrates, agora não nos deixaremos persuadir por Ânito,
mas te absolvemos com esta condição, seguramente: não mais
passares  o  tempo nesta  investigação,  nem filosofares.  Caso,
porém, sejas surpreendido fazendo ainda isto, morrerás”.

29d εἰ οὖν µε, ὅπερ εἶπον, ἐπὶ τούτοις ἀφίοιτε, εἴποιµ’ ἂν 
ὑµῖν ὅτι <<Ἐγὼ ὑµᾶς, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀσπάζοµαι µὲν 
καὶ φιλῶ, πείσοµαι δὲ µᾶλλον τῷ θεῷ ἢ ὑµῖν, καὶ ἕωσπερ ἂν 
ἐµπνέω καὶ οἷός τε ὦ, οὐ µὴ παύσωµαι φιλοσοφῶν καὶ ὑµῖν
παρακελευόµενός τε καὶ ἐνδεικνύµενος ὅτῳ ἂν ἀεὶ ἐντυγ-
χάνω ὑµῶν, λέγων οἷάπερ εἴωθα, ὅτι <<Ὦ ἄριστε ἀνδρῶν, 
<<Ἀθηναῖος ὤν, πόλεως τῆς µεγίστης καὶ εὐδοκιµωτάτης 
<<εἰς σοφίαν καὶ ἰσχύν, χρηµάτων µὲν οὐκ αἰσχύνῃ ἐπιµελού-
<<µενος ὅπως σοι ἔσται ὡς πλεῖστα, καὶ δόξης καὶ τιµῆς, 

29d Então, se me absolvêsseis com esta condição, precisamente a
que eu disse,  eu diria a vós:  “Eu, oh varões atenienses,  vos
acolho e amo, porém obedecerei mais ao deus do que a vós. E,
enquanto respirar e for disso capaz, absolutamente não cessarei
de  filosofar,  tanto  vos  aconselhando  quanto  expondo,  a
qualquer de vós que encontre, falando precisamente como de
costume: 'Oh melhor dentre os homens, tu que és de Atenas, da
cidade maior e mais bem reputada pela sabedoria e força, não
te envergonhas de cuidares das posses, de modo que te sejam
tantas quanto possível, e também da glória e da honra; 

29e <<φρονήσεως δὲ καὶ ἀληθείας καὶ τῆς ψυχῆς ὅπως ὡς 
<<βελτίστη ἔσται οὐκ ἐπιµελῇ οὐδὲ φροντίζεις;>> καὶ ἐάν 
τις ὑµῶν ἀµφισβητήσῃ καὶ φῇ ἐπιµελεῖσθαι, οὐκ εὐθὺς 
ἀφήσω αὐτὸν οὐδ’ ἄπειµι, ἀλλ’ ἐρήσοµαι αὐτὸν καὶ ἐξετάσω 

29e mas  não  cuidares,  nem  te  preocupares  com  a  sensatez,  a
verdade e a alma, de modo que seja o melhor possível?'”. E,
caso  algum  de  vós  discordasse  e  afirmasse  cuidar,  nem  o
deixaria partir, nem eu partiria, mas o interrogaria e examinaria
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καὶ ἐλέγξω, καὶ ἐάν µοι µὴ δοκῇ κεκτῆσθαι ἀρετήν, φάναι e refutaria. E, caso não me pareça possuir excelência -apesar
de afirmar <que possui>- 

30a δὲ, ὀνειδιῶ ὅτι τὰ πλείστου ἄξια περὶ ἐλαχίστου ποιεῖται, 
τὰ δὲ φαυλότερα περὶ πλείονος. ταῦτα καὶ νεωτέρῳ καὶ 
πρεσβυτέρῳ ὅτῳ ἂν ἐντυγχάνω ποιήσω, καὶ ξένῳ καὶ ἀστῷ, 
µᾶλλον δὲ τοῖς ἀστοῖς, ὅσῳ µου ἐγγυτέρω ἐστὲ γένει. ταῦτα 
γὰρ κελεύει ὁ θεός, εὖ ἴστε, καὶ ἐγὼ οἴοµαι οὐδέν πω ὑµῖν 
µεῖζον ἀγαθὸν γενέσθαι ἐν τῇ πόλει ἢ τὴν ἐµὴν τῷ θεῷ 
ὑπηρεσίαν. 
οὐδὲν γὰρ ἄλλο πράττων ἐγὼ περιέρχοµαι ἢ πείθων 
ὑµῶν καὶ νεωτέρους καὶ πρεσβυτέρους µήτε σωµάτων

30a eu o repreenderia porque menospreza as coisas de maior valor
e valoriza as coisas mais insignificantes. Isto faria a quem quer
que encontrasse: tanto ao mais jovem, quanto ao mais velho;
tanto ao estrangeiro,  quanto ao concidadão,  porém mais  aos
concidadãos, <pois> sois mais próximos de mim pela origem.
Pois isto ordena o deus, bem sabeis, e eu suponho que jamais
vos  aconteceu  nesta  cidade  nenhum bem maior  que  o  meu
serviço ao deus. Com efeito, eu não faço outra coisa que vos
cercar para vos persuadir,  tanto aos mais jovens, quanto aos
mais velhos, a nem do corpo, 

30b ἐπιµελεῖσθαι µήτε χρηµάτων πρότερον µηδὲ οὕτω σφόδρα 
ὡς τῆς ψυχῆς ὅπως ὡς ἀρίστη ἔσται, λέγων ὅτι οὐκ ἐκ 
χρηµάτων ἀρετὴ γίγνεται, ἀλλ’ ἐξ ἀρετῆς χρήµατα καὶ τὰ 
ἄλλα ἀγαθὰ τοῖς ἀνθρώποις ἅπαντα καὶ ἰδίᾳ καὶ δηµοσίᾳ. εἰ 
µὲν οὖν ταῦτα λέγων διαφθείρω τοὺς νέους, ταῦτ’ ἂν εἴη 
βλαβερά· εἰ δέ τίς µέ φησιν ἄλλα λέγειν ἢ ταῦτα, οὐδὲν λέγει. 
πρὸς ταῦτα, φαίην ἄν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἢ πείθεσθε 
Ἀνύτῳ ἢ µή, καὶ ἢ ἀφίετέ µε ἢ µή, ὡς ἐµοῦ οὐκ ἂν 

30b nem das posses primeiro cuidar, não assim tão veementemente
quanto da alma, a fim de que seja o melhor possível. Dizendo
que  a  excelência  não  vem  das  posses,  mas  da  excelência
<vêm> as posses e todos os outros bens aos homens, tanto ao
particular  quanto  ao  <homem>  público.  Se,  então,  dizendo
estas coisas corrompo os jovens, estas poderiam ser tidas como
prejudiciais.  Todavia,  se  alguém  afirma  que  eu  digo  outras
coisas  que  <não>  estas,  nada  diz  <de  verdadeiro>.  A este
respeito,  eu  poderia  dizer,  oh  varões  atenienses,  quer  vos
deixeis persuadir por Ânito, quer não; quer me absolvais, quer
não; 

30c ποιήσαντος ἄλλα, οὐδ’ εἰ µέλλω πολλάκις τεθνάναι.>>
Μὴ θορυβεῖτε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀλλ’ ἐµµείνατέ µοι
οἷς ἐδεήθην ὑµῶν, µὴ θορυβεῖν ἐφ’ οἷς ἂν λέγω ἀλλ’ 
ἀκούειν· καὶ γάρ, ὡς ἐγὼ οἶµαι, ὀνήσεσθε ἀκούοντες. µέλλω 
γὰρ οὖν ἄττα ὑµῖν ἐρεῖν καὶ ἄλλα ἐφ’ οἷς ἴσως βοήσεσθε· 
ἀλλὰ µηδαµῶς ποιεῖτε τοῦτο. εὖ γὰρ ἴστε, ἐάν µε 
ἀποκτείνητε τοιοῦτον ὄντα οἷον ἐγὼ λέγω, οὐκ ἐµὲ µείζω 

30c não farei outras coisas, nem se estiver, muitas vezes, prestes a
morrer.  Não tumultuai,  oh varões atenienses,  mas perseverai
comigo no que vos pedi: não tumultuar quando eu falar, mas
ouvir. Pois, como eu suponho, ouvindo-me, sereis favorecidos.
Estou prestes a vos dizer algumas outras  coisas,  pelas quais
talvez  chiareis;  mas,  de  maneira  nenhuma  fazei  isto.  Com
efeito, sabei bem que, se me condenardes à morte, sendo eu tal
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βλάψετε ἢ ὑµᾶς αὐτούς· ἐµὲ µὲν γὰρ οὐδὲν ἂν βλάψειεν 
οὔτε Μέλητος οὔτε Ἄνυτος—οὐδὲ γὰρ ἂν δύναιτο—οὐ γὰρ 

como falo, não prejudicareis a mim mais do que a vós mesmos,
pois ninguém poderia me prejudicar, nem Meleto, nem Ânito.
Não seria possível, pois não 

30d οἴοµαι θεµιτὸν εἶναι ἀµείνονι ἀνδρὶ ὑπὸ χείρονος βλάπτεσθαι. 
ἀποκτείνειε µεντἂν ἴσως ἢ ἐξελάσειεν ἢ ἀτιµώσειεν· 
ἀλλὰ ταῦτα οὗτος µὲν ἴσως οἴεται καὶ ἄλλος τίς που 
µεγάλα κακά, ἐγὼ δ’ οὐκ οἴοµαι, ἀλλὰ πολὺ µᾶλλον ποιεῖν 
ἃ οὑτοσὶ νῦν ποιεῖ, ἄνδρα ἀδίκως ἐπιχειρεῖν ἀποκτιννύναι. 
νῦν οὖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πολλοῦ δέω ἐγὼ ὑπὲρ ἐµαυτοῦ 
ἀπολογεῖσθαι, ὥς τις ἂν οἴοιτο, ἀλλὰ ὑπὲρ ὑµῶν, µή τι 

30d suponho que seja conforme à lei divina um homem melhor ser
prejudicado pelo pior. <Ele> poderia, seguramente, condenar-
me  à  morte  ou  igualmente  me  desterrar  ou  me  privar  de
direitos.  Talvez  este,  ou  também algum outro,  suponha  que
estas coisas são grandes males; eu, porém, não suponho.  Mas
muito maior <mal> é fazer estas coisas que este aqui agora faz:
pôr-se a condenar um homem à morte injustamente. Por isso,
agora, oh varões atenienses, estou longe de fazer <esta> defesa
em meu próprio favor, como alguém poderia supor,  mas em
vosso favor, <para que> 

30e ἐξαµάρτητε περὶ τὴν τοῦ θεοῦ δόσιν ὑµῖν ἐµοῦ καταψηφι-
σάµενοι. ἐὰν γάρ µε ἀποκτείνητε, οὐ ῥᾳδίως ἄλλον 
τοιοῦτον εὑρήσετε, ἀτεχνῶς, εἰ καὶ γελοιότερον εἰπεῖν, 
προσκείµενον τῇ πόλει ὑπὸ τοῦ θεοῦ ὥσπερ ἵππῳ µεγάλῳ 
µὲν καὶ γενναίῳ, ὑπὸ µεγέθους δὲ νωθεστέρῳ καὶ δεοµένῳ 
ἐγείρεσθαι ὑπὸ µύωπός τινος, οἷον δή µοι δοκεῖ ὁ θεὸς ἐµὲ 
τῇ πόλει προστεθηκέναι τοιοῦτόν τινα, ὃς ὑµᾶς ἐγείρων 
καὶ πείθων καὶ ὀνειδίζων ἕνα ἕκαστον οὐδὲν παύοµαι τὴν

30e não falheis em relação à dádiva do deus a vós, votando contra
mim. Pois, caso me condeneis à morte, não achareis facilmente
outro  tal  como  <eu>,  que  -para  falar  sem  artifício,  quiçá
jocosamente-  agarra-se  à  cidade  por  causa  do  deus,  assim
como a um cavalo grande e de raça nobre, mas que, por causa
do grande porte, é mais preguiçoso e precisa ser despertado por
alguma mosca. Assim como, parece-me, o deus me entregou à
cidade: como alguém que vos desperta e persuade e repreende;
a cada um, sem cessar, 

31a ἡµέραν ὅλην πανταχοῦ προσκαθίζων. τοιοῦτος οὖν ἄλλος 
οὐ ῥᾳδίως ὑµῖν γενήσεται, ὦ ἄνδρες, ἀλλ’ ἐὰν ἐµοὶ πεί-
θησθε, φείσεσθέ µου· ὑµεῖς δ’ ἴσως τάχ’ ἂν ἀχθόµενοι, 
ὥσπερ οἱ νυστάζοντες ἐγειρόµενοι, κρούσαντες ἄν µε, πει-
θόµενοι Ἀνύτῳ, ῥᾳδίως ἂν ἀποκτείναιτε, εἶτα τὸν λοιπὸν 
βίον καθεύδοντες διατελοῖτε ἄν, εἰ µή τινα ἄλλον ὁ θεὸς 
ὑµῖν ἐπιπέµψειεν κηδόµενος ὑµῶν. ὅτι δ’ ἐγὼ τυγχάνω ὢν 
τοιοῦτος οἷος ὑπὸ τοῦ θεοῦ τῇ πόλει δεδόσθαι, ἐνθένδε ἄν

31a o dia todo, em todas as partes fazendo cerco. Outro tal como eu
não virá a vós facilmente, oh varões, assim, se vos deixardes
persuadir  por  mim,  absolver-me-eis.  Vós,  porém,  irritados
talvez -assim como os que são despertados quando dormem-
repelindo-me, persuadidos por Ânito, facilmente poderíeis me
condenar  à  morte.  Depois,  poderíes  passar  o  resto  da  vida
dormindo, se o deus,  afligindo-se por vós,  não vos enviasse
algum  outro.  Que  eu  sou  assim,  como um tal  tipo  dado  à
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cidade pelo deus, 

31b κατανοήσαιτε· οὐ γὰρ ἀνθρωπίνῳ ἔοικε τὸ ἐµὲ τῶν µὲν 
ἐµαυτοῦ πάντων ἠµεληκέναι καὶ ἀνέχεσθαι τῶν οἰκείων 
ἀµελουµένων τοσαῦτα ἤδη ἔτη, τὸ δὲ ὑµέτερον πράττειν 
ἀεί, ἰδίᾳ ἑκάστῳ προσιόντα ὥσπερ πατέρα ἢ ἀδελφὸν 
πρεσβύτερον, πείθοντα ἐπιµελεῖσθαι ἀρετῆς. καὶ εἰ µέντοι 
τι ἀπὸ τούτων ἀπέλαυον καὶ µισθὸν λαµβάνων ταῦτα παρεκε-
λευόµην, εἶχον ἄν τινα λόγον· νῦν δὲ ὁρᾶτε δὴ καὶ αὐτοὶ 
ὅτι οἱ κατήγοροι τἆλλα πάντα ἀναισχύντως οὕτω κατηγο-
ροῦντες τοῦτό γε οὐχ οἷοί τε ἐγένοντο ἀπαναισχυντῆσαι

31b poderíeis  compreender  em  razão  disto:  não  parece  humano
que,  por  um lado,  eu  descuide  de  todas  as  minhas próprias
coisas e me mantenha descuidando dos assuntos de casa já há
tantos  anos;  por  outro lado,  que eu me ocupe com o que é
vosso,  aproximando-me  sempre  de  cada  um,  em  particular,
como um pai ou irmão mais velho, persuadindo-os a cuidar da
excelência. Seguramente, se eu tirasse algum proveito disto e
aconselhasse estas coisas recebendo salário, teriam o que dizer.
Agora, porém, vós mesmos vedes que os <meus> acusadores
-os  que  me  acusam  de  todas  as  outras  coisas
desavergonhadamente-  não  são  capazes  de  afirmar
descaradamente,

31c παρασχόµενοι µάρτυρα, ὡς ἐγώ ποτέ τινα ἢ ἐπραξάµην 
µισθὸν ἢ ᾔτησα. ἱκανὸν γάρ, οἶµαι, ἐγὼ παρέχοµαι τὸν 
µάρτυρα ὡς ἀληθῆ λέγω, τὴν πενίαν. 
Ἴσως ἂν οὖν δόξειεν ἄτοπον εἶναι, ὅτι δὴ ἐγὼ ἰδίᾳ µὲν 
ταῦτα συµβουλεύω περιιὼν καὶ πολυπραγµονῶ, δηµοσίᾳ δὲ 
οὐ τολµῶ ἀναβαίνων εἰς τὸ πλῆθος τὸ ὑµέτερον συµβουλεύειν 
τῇ πόλει. τούτου δὲ αἴτιόν ἐστιν ὃ ὑµεῖς ἐµοῦ πολλάκις 

31c apresentando  testemunha,  que  eu,  alguma  vez,  tenha  ou
recebido ou pedido algum salário. Com efeito, suponho que eu
apresento uma testemunha suficiente de que falo a verdade: a
pobreza. Talvez, então, possa parecer atópico que eu aconselhe
estas  coisas  em  particular,  indo  daqui  para  ali  e  me
intrometendo  <nos  assuntos  privados>;  por  outro  lado,  não
ouse subir para onde está a maioria de vós e, publicamente,
aconselhar à cidade. Porém, a causa disto -como vós me 

31d ἀκηκόατε πολλαχοῦ λέγοντος, ὅτι µοι θεῖόν τι καὶ δαιµόνιον 
γίγνεται [φωνή], ὃ δὴ καὶ ἐν τῇ γραφῇ ἐπικωµῳδῶν Μέλητος 
ἐγράψατο. ἐµοὶ δὲ τοῦτ’ ἔστιν ἐκ παιδὸς ἀρξάµενον, φωνή 
τις γιγνοµένη, ἣ ὅταν γένηται, ἀεὶ ἀποτρέπει µε τοῦτο 
ὃ ἂν µέλλω πράττειν, προτρέπει δὲ οὔποτε. τοῦτ’ ἔστιν ὅ 
µοι ἐναντιοῦται τὰ πολιτικὰ πράττειν, καὶ παγκάλως γέ 
µοι δοκεῖ ἐναντιοῦσθαι· εὖ γὰρ ἴστε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ 
ἐγὼ πάλαι ἐπεχείρησα πράττειν τὰ πολιτικὰ πράγµατα, 

31d ouvistes falando muitas vezes e em muitos lugares- é que algo
divino ou uma divindade [uma voz]  vem a mim; <sobre> o
que, certamente, fazendo comédia, Meleto escreveu na queixa-
crime. Isto, porém, é o que me guia desde criança, uma voz
que vem e quando quer que venha sempre me demove disto
que estou prestes a fazer, mas nunca me impele. Isto é o que se
me  opõe  a  fazer  política;  e,  parece-me  muito  certo  que  se
oponha.  Pois  bem  sabeis,  oh  varões  atenienses,  que  se  eu
tivesse me colocado a realizar as coisas relativas à cidade, 
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31e πάλαι ἂν ἀπολώλη καὶ οὔτ’ ἂν ὑµᾶς ὠφελήκη οὐδὲν οὔτ’ ἂν 
ἐµαυτόν. καί µοι µὴ ἄχθεσθε λέγοντι τἀληθῆ· οὐ γὰρ ἔστιν 
ὅστις ἀνθρώπων σωθήσεται οὔτε ὑµῖν οὔτε ἄλλῳ πλήθει οὐδ-
ενὶ γνησίως ἐναντιούµενος καὶ διακωλύων πολλὰ ἄδικα καὶ 

31e há muito teria perecido e nem teria beneficiado a vós, nem a
mim mesmo. E não vos irriteis comigo por falar a  verdade.
Pois  não  há  qualquer  homem  que  se  mantenha  à  salvo,
opondo-se legitimamente,  nem a vós,  nem a nenhuma outra
maioria, e impedindo as muitas injustiças 

32a παράνοµα ἐν τῇ πόλει γίγνεσθαι, ἀλλ’ ἀναγκαῖόν ἐστι τὸν 
τῷ ὄντι µαχούµενον ὑπὲρ τοῦ δικαίου, καὶ εἰ µέλλει ὀλίγον 
χρόνον σωθήσεσθαι, ἰδιωτεύειν ἀλλὰ µὴ δηµοσιεύειν. 
Μεγάλα δ’ ἔγωγε ὑµῖν τεκµήρια παρέξοµαι τούτων, οὐ 
λόγους ἀλλ’ ὃ ὑµεῖς τιµᾶτε, ἔργα. ἀκούσατε δή µου τὰ  ἐµοὶ
συµβεβηκότα, ἵνα εἰδῆτε ὅτι οὐδ’ ἂν ἑνὶ ὑπεικάθοιµι παρὰ 
τὸ δίκαιον δείσας θάνατον, µὴ ὑπείκων δὲ a#µα κἂν ἀπολοί-
µην. ἐρῶ δὲ ὑµῖν φορτικὰ µὲν καὶ δικανικά, ἀληθῆ δέ. 

32a e ilegalidades que acontecem na cidade. Mas, é forçoso que
aquele que verdadeiramente luta em favor do que é justo -se
quer manter-se à salvo, <ainda que> por pouco tempo- <lute>
como  cidadão  particular  e  não  como  homem  público.  Eu
mesmo oferecerei a vós grandes provas disto, não discursos,
mas o que vós honrais: atos. Ouvi, então, de mim, o que me
sucedeu a fim de que saibais que eu não cederia a ninguém
contra o que é justo por temer a morte, não cederia mesmo que
por  isso  perecesse.  Direi  a  vós  coisas  usuais  e  próprias  do
tribunal, porém verdadeiras.

32b ἐγὼ γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἄλλην µὲν ἀρχὴν οὐδεµίαν 
πώποτε ἦρξα ἐν τῇ πόλει, ἐβούλευσα δέ· καὶ ἔτυχεν ἡµῶν 
ἡ φυλὴ Ἀντιοχὶς πρυτανεύουσα ὅτε ὑµεῖς τοὺς δέκα στρα-
τηγοὺς τοὺς οὐκ ἀνελοµένους τοὺς ἐκ τῆς ναυµαχίας ἐβου-
λεύσασθε ἁθρόους κρίνειν, παρανόµως, ὡς ἐν τῷ ὑστέρῳ χρόνῳ 
πᾶσιν ὑµῖν ἔδοξεν. τότ’ ἐγὼ µόνος τῶν πρυτάνεων ἠναντιώ-
θην ὑµῖν µηδὲν ποιεῖν παρὰ τοὺς νόµους καὶ ἐναντία ἐψη-
φισάµην· καὶ ἑτοίµων ὄντων ἐνδεικνύναι µε καὶ ἀπάγειν τῶν 
ῥητόρων, καὶ ὑµῶν κελευόντων καὶ βοώντων, µετὰ τοῦ νόµου

32b Com efeito, eu, oh varões atenienses, jamais comandei nenhum
outro  cargo  na  cidade,  todavia  fui  membro  do  Conselho.
Calhou de a nossa tribo, Antíoquis, estar na presidência quando
vós  deliberastes  -ilegalmente,  como  no  último  momento
pareceu a todos vós- julgar em grupo os dez generais, os que
não recolheram os mortos da batalha naval. Naquele momento,
apenas eu, dentre os membros do conselho, opus-me e votei
contrário a vós, para nada fazer contra as leis. E, <quando> os
oradores  estavam prontos  para  me denunciar  e  me conduzir
para a prisão, e vós dáveis ordens e gritáveis; 

32c καὶ τοῦ δικαίου ᾤµην µᾶλλόν µε δεῖν διακινδυνεύειν ἢ µεθ’
ὑµῶν γενέσθαι µὴ δίκαια βουλευοµένων, φοβηθέντα δεσµὸν 
ἢ θάνατον. 
Καὶ ταῦτα µὲν ἦν ἔτι δηµοκρατουµένης τῆς πόλεως· 
ἐπειδὴ δὲ ὀλιγαρχία ἐγένετο, οἱ τριάκοντα αὖ µεταπεµψά-

32c supus que mais devia arriscar-me a tudo, de acordo com a lei e
com o justo,  do que ficar do vosso lado, deliberando coisas
injustas por temer cadeia ou morte. Isso foi quando a cidade
estava  ainda  sob  o  governo  da  democracia.  Depois  veio  a
oligarquia; e então os trinta me enviaram <com mais quatro>,
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µενοί µε πέµπτον αὐτὸν εἰς τὴν θόλον προσέταξαν ἀγαγεῖν 
ἐκ Σαλαµῖνος Λέοντα τὸν Σαλαµίνιον ἵνα ἀποθάνοι, οἷα δὴ 
καὶ ἄλλοις ἐκεῖνοι πολλοῖς πολλὰ προσέταττον, βουλόµενοι 
ὡς πλείστους ἀναπλῆσαι αἰτιῶν. τότε µέντοι ἐγὼ οὐ λόγῳ 

sendo eu o quinto, para a Rotunda e nos encarregaram de trazer
de Salamina, Leão, o Salamino, para que fosse morto. Aqueles
encarregavam  também  a  muitos  outros  de  muitas  coisas
semelhantes  querendo  assim  encher  de  acusações  o  maior
número de pessoas. Seguramente, então, não pelo discurso, 

32d ἀλλ’ ἔργῳ αὖ ἐνεδειξάµην ὅτι ἐµοὶ θανάτου µὲν µέλει, εἰ µὴ 
ἀγροικότερον ἦν εἰπεῖν, οὐδ’ ὁτιοῦν, τοῦ δὲ µηδὲν ἄδικον 
µηδ’ ἀνόσιον ἐργάζεσθαι, τούτου δὲ τὸ πᾶν µέλει. ἐµὲ γὰρ 
ἐκείνη ἡ ἀρχὴ οὐκ ἐξέπληξεν, οὕτως ἰσχυρὰ οὖσα, ὥστε ἄδι-
κόν τι ἐργάσασθαι, ἀλλ’ ἐπειδὴ ἐκ τῆς θόλου ἐξήλθοµεν, οἱ 
µὲν τέτταρες ᾤχοντο εἰς Σαλαµῖνα καὶ ἤγαγον Λέοντα, ἐγὼ 
δὲ ᾠχόµην ἀπιὼν οἴκαδε. καὶ ἴσως ἂν διὰ ταῦτα ἀπέθανον, 
εἰ µὴ ἡ ἀρχὴ διὰ ταχέων κατελύθη. καὶ τούτων ὑµῖν ἔσονται 

32d mas por atos, expus novamente que a morte não me preocupa,
se não for muito rude dizer isto, absolutamente nada; mas, por
outro lado, não fazer nada injusto nem sacrílego, isto <sim>
me preocupa, completamente. Pois aquele governo, sendo de
tal  maneira  forte,  não  me  intimidou  de  modo  a  fazer  algo
injusto. Assim, depois que saímos da Rotunda, os quatro foram
à Salamina e trouxeram Leão, ao passo que eu fui para casa. E
talvez eu pudesse ter morrido por causa disto, se o governo não
tivesse sido rapidamente deposto. E, <a respeito> disto, haverá
para vós

32e πολλοὶ µάρτυρες. Ἆρ’ οὖν ἄν µε οἴεσθε τοσάδε ἔτη διαγενέσ-
θαι εἰ ἔπραττον τὰ δηµόσια, καὶ πράττων ἀξίως ἀνδρὸς 
ἀγαθοῦ ἐβοήθουν τοῖς δικαίοις καὶ, ὥσπερ χρὴ, τοῦτο περὶ 
πλείστου ἐποιούµην; πολλοῦ γε δεῖ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι· 
οὐδὲ γὰρ ἂν ἄλλος ἀνθρώπων οὐδείς. ἀλλ’ ἐγὼ διὰ παντὸς

32e muitas testemunhas. Supondes, então, que eu teria sobrevivido
tantos  anos  se  realizasse  as  coisas  do  Estado,  agindo
dignamente como um homem de bem que auxilia os justos, e,
como é necessário, fizesse isto acima de tudo? Longe disso, oh
varões atenienses; nem nenhum outro dentre os homens. Mas
eu

33a τοῦ βίου δηµοσίᾳ τε εἴ πού τι ἔπραξα τοιοῦτος φανοῦµαι, 
καὶ ἰδίᾳ ὁ αὐτὸς οὗτος, οὐδενὶ πώποτε συγχωρήσας οὐδὲν 
παρὰ τὸ δίκαιον οὔτε ἄλλῳ οὔτε τούτων οὐδενὶ οὓς οἱ
διαβάλλοντες ἐµέ φασιν ἐµοὺς µαθητὰς εἶναι. 
Ἐγὼ δὲ διδάσκαλος µὲν οὐδενὸς πώποτ’ ἐγενόµην· εἰ 
δέ τίς µου λέγοντος καὶ τὰ ἐµαυτοῦ πράττοντος ἐπιθυµοῖ 
ἀκούειν, εἴτε νεώτερος εἴτε πρεσβύτερος, οὐδενὶ πώποτε

33a me mostrei o mesmo ao longo de toda a vida, seja pública -se é
que alguma vez realizei algo deste tipo- seja privada. Jamais
tendo sido conivente com ninguém contra o que é justo, nem
com nenhum destes que os meus caluniadores dizem ser meus
discípulos, nem com <qualquer> outro.  Eu jamais me tornei
mestre de ninguém; porém, se alguém, seja mais jovem, seja
mais  velho,  deseja  me ouvir  falando e fazendo o que me é
próprio, a ninguém jamais rejeitei.

33b ἐφθόνησα, οὐδὲ χρήµατα µὲν λαµβάνων διαλέγοµαι µὴ 33b Nem converso por receber dinheiro; nem <não converso>, por
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λαµβάνων δὲ οὔ, ἀλλ’ ὁµοίως καὶ πλουσίῳ καὶ πένητι 
παρέχω ἐµαυτὸν ἐρωτᾶν, καὶ ἐάν τις βούληται ἀποκρι-
νόµενος ἀκούειν ὧν ἂν λέγω. καὶ τούτων ἐγὼ εἴτε τις 
χρηστὸς γίγνεται εἴτε µή, οὐκ ἂν δικαίως τὴν αἰτίαν ὑπ-
έχοιµι, ὧν µήτε ὑπεσχόµην µηδενὶ µηδὲν πώποτε µάθηµα 
µήτε ἐδίδαξα· εἰ δέ τίς φησι παρ’ ἐµοῦ πώποτέ τι µαθεῖν 
ἢ ἀκοῦσαι ἰδίᾳ ὅτι µὴ καὶ οἱ ἄλλοι πάντες, εὖ ἴστε ὅτι οὐκ
ἀληθῆ λέγει. 
Ἀλλὰ διὰ τί δή ποτε µετ’ ἐµοῦ χαίρουσί τινες πολὺν χρόνον 

não receber. Mas me ofereço para interrogar, semelhantemente,
tanto ao rico, quanto ao pobre e, caso alguém deseje ouvir, para
responder  sobre  o  que  falo.  E,  quer  algum  destes  se  torne
melhor,  quer  não,  não  seria  justo  que  eu  levasse  a  culpa,
<pois> nem prometi  a  ninguém, jamais,  nenhuma instrução,
nem ensinei.  E se alguém disser que, alguma vez,  de minha
parte,  aprendeu  ou escutou algo em particular  que todos os
outros não, sabei bem que não diz a verdade. Mas, por que,
então, alguns se regozijam passando tanto tempo comigo?

33c διατρίβοντες; ἀκηκόατε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πᾶσαν ὑµῖν 
τὴν ἀλήθειαν ἐγὼ εἶπον· ὅτι ἀκούοντες χαίρουσιν ἐξεταζο-
µένοις τοῖς οἰοµένοις µὲν εἶναι σοφοῖς, οὖσι δ’ οὔ. ἔστι γὰρ 
οὐκ ἀηδές. ἐµοὶ δὲ τοῦτο, ὡς ἐγώ φηµι, προστέτακται ὑπὸ 
τοῦ θεοῦ πράττειν καὶ ἐκ µαντείων καὶ ἐξ ἐνυπνίων καὶ 
παντὶ τρόπῳ ᾧπέρ τίς ποτε καὶ ἄλλη θεία µοῖρα ἀνθρώπῳ
καὶ ὁτιοῦν προσέταξε πράττειν. ταῦτα, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, 
καὶ ἀληθῆ ἐστιν καὶ εὐέλεγκτα. εἰ γὰρ δὴ ἔγωγε τῶν νέων 

33c Ouvi, oh varões atenienses, eu vos tenho dito toda a verdade:
<eles> se regozijam ouvindo serem examinados os que supõem
ser  sábios,  mas  que  não  são.  Com  efeito,  isto  não  é
desagradável.  Fazer  isto,  porém,  como  eu  digo,  foi-me
ordenado pelo deus, tanto <por meio> de oráculos, quanto de
sonhos e por toda maneira pela qual algum homem, alguma
vez,  foi  ordenado  pelo  destino  divino  a  fazer  uma  coisa
qualquer.  Isto,  oh varões atenienses,  tanto é verdade,  quanto
fácil de provar. Pois, se, dentre os jovens, 

33d τοὺς µὲν διαφθείρω τοὺς δὲ διέφθαρκα, χρῆν δήπου, εἴτε
τινὲς αὐτῶν πρεσβύτεροι γενόµενοι ἔγνωσαν ὅτι νέοις οὖσιν 
αὐτοῖς ἐγὼ κακὸν πώποτέ τι συνεβούλευσα, νυνὶ αὐτοὺς 
ἀναβαίνοντας ἐµοῦ κατηγορεῖν καὶ τιµωρεῖσθαι· εἰ δὲ µὴ
αὐτοὶ ἤθελον, τῶν οἰκείων τινὰς τῶν ἐκείνων, πατέρας καὶ 
ἀδελφοὺς καὶ ἄλλους τοὺς προσήκοντας, εἴπερ ὑπ’ ἐµοῦ τι 
κακὸν ἐπεπόνθεσαν αὐτῶν οἱ οἰκεῖοι, νῦν µεµνῆσθαι καὶ τι-
µωρεῖσθαι. πάντως δὲ πάρεισιν αὐτῶν πολλοὶ ἐνταυθοῖ οὓς 

33d uns  eu  estou  a  corromper,  outros  <já>  corrompi;  se  alguns
deles,  tendo  se  tornado  mais  velhos,  compreenderam  que
quando eram jovens eu, alguma vez, dei algum mau conselho a
eles,  convém certamente  que,  agora  mesmo,  eles  subam <à
tribuna>  para  me  acusar  e  se  vingar.  Se,  no  entanto,  estes
mesmos  não  têm  esta  intenção,  que  alguns  dos  parentes
daqueles, pais e irmãos e outros que lhes são próximos -se é
verdade que os parentes deles sofreram algum mal por minha
causa- agora se recordem e se vinguem. Em todo caso, eu vejo
que muitos deles estão presentes aqui.

33e ἐγὼ ὁρῶ, πρῶτον µὲν Κρίτων οὑτοσί, ἐµὸς ἡλικιώτης καὶ 
δηµότης, Κριτοβούλου τοῦδε πατήρ, ἔπειτα Λυσανίας ὁ 

33e Primeiro, Críton, que é da minha idade e do mesmo demo, pai
de  Critóbulo.  Depois,  Lisânias,  de  Esfeto,  pai  de  Ésquines.
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Σφήττιος, Αἰσχίνου τοῦδε πατήρ, ἔτι δ’ Ἀντιφῶν ὁ 
Κηφισιεὺς οὑτοσί, Ἐπιγένους πατήρ, ἄλλοι τοίνυν οὗτοι 
ὧν οἱ ἀδελφοὶ ἐν ταύτῃ τῇ διατριβῇ γεγόνασιν, Νικόστρατος 
Θεοζοτίδου, ἀδελφὸς Θεοδότου—καὶ ὁ µὲν Θεόδοτος τετε-
λεύτηκεν, ὥστε οὐκ ἂν ἐκεῖνός γε αὐτοῦ καταδεηθείη—καὶ 
Παράλιος ὅδε, ὁ ∆ηµοδόκου, οὗ ἦν Θεάγης ἀδελφός· ὅδε δὲ 

Ainda,  Antífon,  de  Cefísios,  pai  de  Epígenes.  Ainda  estes
outros,  irmãos  dos  que  estavam  naquele  passatempo:
Nicóstrato,  <filho>  de  Teozótides,  irmão  de  Teódoto  -como
Teódoto morreu, aquele não o impedirá <de testemunhar>- e
Páralo, <filho> de Demódoco, que era irmão de Teages; 

34a Ἀδείµαντος, ὁ Ἀρίστωνος, οὗ ἀδελφὸς οὑτοσὶ Πλάτων, καὶ 
Αἰαντόδωρος, οὗ Ἀπολλόδωρος ὅδε ἀδελφός. καὶ ἄλλους 
πολλοὺς ἐγὼ ἔχω ὑµῖν εἰπεῖν, ὧν τινα ἐχρῆν µάλιστα µὲν 
ἐν τῷ ἑαυτοῦ λόγῳ παρασχέσθαι Μέλητον µάρτυρα· εἰ δὲ 
τότε ἐπελάθετο, νῦν παρασχέσθω, ἐγὼ παραχωρῶ, καὶ λε-
γέτω εἴ τι ἔχει τοιοῦτον. ἀλλὰ τούτου πᾶν τοὐναντίον εὑρή-
σετε, ὦ ἄνδρες, πάντας ἐµοὶ βοηθεῖν ἑτοίµους τῷ διαφθεί-
ροντι, τῷ κακὰ ἐργαζοµένῳ τοὺς οἰκείους αὐτῶν, ὥς φασι 

34a e Adimanto, <filho> de Aríston, cujo irmão é este aqui: Platão;
e  Eantodoro,  cujo  irmão,  Apolodoro,  é  este  aqui.  E  muitos
outros <nomes> eu tenho a lhes dizer, dentre os quais Meleto
deveria  ter  apresentado  algum  como  testemunha,  em  seu
próprio  discurso.  Porém,  se  antes  ele  se  esqueceu,  que
apresente agora -eu cedo a vez- e diga se tem algo deste tipo
<para  apresentar>.  Mas  descobrireis  exatamente  o  oposto
disto, oh varões, <descobrireis> que todos estão prontos a me
auxiliar, ao que corrompe, ao que faz mal aos  parentes deles,
como afirmam 

34b Μέλητος καὶ Ἄνυτος. αὐτοὶ µὲν γὰρ οἱ διεφθαρµένοι τάχ’ 
ἂν λόγον ἔχοιεν βοηθοῦντες· οἱ δὲ ἀδιάφθαρτοι, πρεσβύτεροι 
ἤδη ἄνδρες, οἱ τούτων προσήκοντες, τίνα ἄλλον ἔχουσι 
λόγον βοηθοῦντες ἐµοὶ ἀλλ’ ἢ τὸν ὀρθόν τε καὶ δίκαιον, ὅτι 
συνίσασι Μελήτῳ µὲν ψευδοµένῳ, ἐµοὶ δὲ ἀληθεύοντι;
Εἶεν δή, ὦ ἄνδρες· ἃ µὲν ἐγὼ ἔχοιµ’ ἂν ἀπολογεῖσθαι, 
σχεδόν ἐστι ταῦτα καὶ ἄλλα ἴσως τοιαῦτα. τάχα δ’ ἄν τις 

34b Meleto e Ânito. Com efeito, eles, os que foram corrompidos,
talvez tivessem  o que dizer para me auxiliarem. Os que não
foram corrompidos,  os  mais  próximos  daqueles,  no entanto,
sendo homens já  mais  velhos,  por  que diriam algo para me
auxiliar  que  não  seja  o  reto  e  o  justo?  <Não seria> porque
compreenderam que Meleto está  mentindo,  ao passo que eu
estou dizendo a verdade? Pois bem, oh varões, o que eu tenho
para alegar em minha defesa é quase isto ou outras coisas tais
como estas. Todavia, talvez alguém

34c ὑµῶν ἀγανακτήσειεν ἀναµνησθεὶς ἑαυτοῦ, εἰ ὁ µὲν καὶ 
ἐλάττω τουτουῒ τοῦ ἀγῶνος ἀγῶνα ἀγωνιζόµενος ἐδεήθη τε 
καὶ ἱκέτευσε τοὺς δικαστὰς µετὰ πολλῶν δακρύων, παιδία τε 
αὑτοῦ ἀναβιβασάµενος ἵνα ὅ τι µάλιστα ἐλεηθείη, καὶ ἄλλους 
τῶν οἰκείων καὶ φίλων πολλούς, ἐγὼ δὲ οὐδὲν ἄρα τούτων 

34c dentre vós possa se indignar recordando-se de si mesmo, se, ao
pleitear  um  pleito  menor  que  este  pleito  aqui,  suplicou  e
implorou  aos  juízes  com  muitas  lágrimas  e  fez  subir  <ao
tribunal> suas crianças e também outros dentre os parentes e
muitos dentre os amigos, a fim de despertar, o mais possível, a
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ποιήσω, καὶ ταῦτα κινδυνεύων, ὡς ἂν δόξαιµι, τὸν ἔσχατον 
κίνδυνον. τάχ’ ἂν οὖν τις ταῦτα ἐννοήσας αὐθαδέστερον ἂν 
πρός µε σχοίη καὶ ὀργισθεὶς αὐτοῖς τούτοις θεῖτο ἂν µετ’

compaixão  <dos  juízes>.  Eu,  porém,  nada  disto  farei,
arriscando-me, como poderia parecer, ao maior risco. Talvez,
então, refletindo sobre estas coisas, alguém possa se indispor
contra  mim e, encolerizado por causa destas mesmas coisas,
deposite 

34d ὀργῆς τὴν ψῆφον. εἰ δή τις ὑµῶν οὕτως ἔχει—οὐκ ἀξιῶ 
µὲν γὰρ ἔγωγε, εἰ δ’ οὖν—ἐπιεικῆ ἄν µοι δοκῶ πρὸς τοῦ-
τον λέγειν λέγων ὅτι <<Ἐµοί, ὦ ἄριστε, εἰσὶν µέν πού τινες 
καὶ οἰκεῖοι· καὶ γὰρ τοῦτο αὐτὸ τὸ τοῦ Ὁµήρου, οὐδ’ ἐγὼ 
‘ἀπὸ δρυὸς οὐδ’ ἀπὸ πέτρης’ πέφυκα ἀλλ’ ἐξ ἀνθρώπων, ὥστε 
καὶ οἰκεῖοί µοί εἰσι καὶ ὑεῖς γε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τρεῖς, 
εἷς µὲν µειράκιον ἤδη, δύο δὲ παιδία· ἀλλ’ ὅµως οὐδένα 
αὐτῶν δεῦρο ἀναβιβασάµενος δεήσοµαι ὑµῶν ἀποψηφίσα-
σθαι.>> τί δὴ οὖν οὐδὲν τούτων ποιήσω; οὐκ αὐθαδιζόµενος, 

34d <seu> voto por cólera. Se é assim para algum de vós -não que
eu mesmo espere que seja, mas se for- parece-me razoável que
eu fale para este, dizendo: “Eu, oh excelente, <também> tenho
algumas pessoas e parentes. Pois, <como no dito> do próprio
Homero:  'eu  não  nasci  de  carvalho,  nem de  pedra,  mas  de
homens'. Tenho parentes, oh varões atenienses, e também três
filhos: um já rapaz, dois <ainda> crianças. No entanto, nenhum
deles  fiz  subir  aqui  <ao  tribunal>  para  suplicar  a  vós  que
votem a meu favor”. Por que, então, não farei nada disto? Não
é por ser voluntarioso, 

34e ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὐδ’ ὑµᾶς ἀτιµάζων, ἀλλ’ εἰ µὲν θαρ-
ραλέως ἐγὼ ἔχω πρὸς θάνατον ἢ µή, ἄλλος λόγος, πρὸς δ’ 
οὖν δόξαν καὶ ἐµοὶ καὶ ὑµῖν καὶ ὅλῃ τῇ πόλει οὔ µοι δοκεῖ 
καλὸν εἶναι ἐµὲ τούτων οὐδὲν ποιεῖν καὶ τηλικόνδε ὄντα 
καὶ τοῦτο τοὔνοµα ἔχοντα, εἴτ’ οὖν ἀληθὲς εἴτ’ οὖν ψεῦδος,

34e oh varões atenienses, nem por não vos honrar. Mas, se eu sou
temerário ou não em relação à morte, <isto é> outra história.
Porém, no que diz respeito ao nosso prestígio -tanto para mim,
quanto para vós e para toda a cidade- não me parece ser belo
que eu faça nada destas coisas, sendo eu desta idade e tendo
esta reputação, quer esta seja verdadeira, quer seja mentirosa.

35a ἀλλ’ οὖν δεδογµένον γέ ἐστί τόν Σωκράτη διαφέρειν τiνi_ τῶν 
πολλῶν ἀνθρώπων. Εἰ οὖν ὑµῶν οἱ δοκοῦντες διαφέρειν εἴτε 
σοφίᾳ εἴτε ἀνδρείᾳ εἴτε ἄλλῃ ᾑτινιοῦν ἀρετῇ τοιοῦτοι ἔσον-
ται, αἰσχρὸν ἂν εἴη· οἵουσπερ ἐγὼ πολλάκις ἑώρακά τινας 
ὅταν κρίνωνται, δοκοῦντας µέν τι εἶναι, θαυµάσια δὲ ἐργα-
ζοµένους, ὡς δεινόν τι οἰοµένους πείσεσθαι εἰ ἀποθανοῦν-
ται, ὥσπερ ἀθανάτων ἐσοµένων ἂν ὑµεῖς αὐτοὺς µὴ ἀπο-
κτείνητε· οἳ ἐµοὶ δοκοῦσιν αἰσχύνην τῇ πόλει περιάπτειν,

35a Mas  o  fato  é  que  parece  que  Sócrates  difere  em  algo  dos
demais homens. Ora,  seria vergonhoso se os que dentre vós
parecem diferir -seja em sabedoria, seja em coragem, seja em
outra  excelência  qualquer-  procedessem  de  tal  modo.  <No
entanto>,  muitas  vezes  eu  vi  alguns  que  parecem  ser  <de
algum valor>, fazerem coisas espantosas quando são julgados,
por  suporem  que  sofreriam algo  terrível  se  fossem  mortos,
como se fossem imortais caso vós não os matásseis. Estes me
parecem cingir a cidade de vergonha,
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35b ὥστ’ ἄν τινα καὶ τῶν ξένων ὑπολαβεῖν ὅτι οἱ διαφέροντες 
Ἀθηναίων εἰς ἀρετήν, οὓς αὐτοὶ ἑαυτῶν ἔν τε ταῖς ἀρχαῖς 
καὶ ταῖς ἄλλαις τιµαῖς προκρίνουσιν, οὗτοι γυναικῶν οὐδὲν 
διαφέρουσιν. ταῦτα γάρ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οὔτε ὑµᾶς χρὴ 
ποιεῖν τοὺς δοκοῦντας καὶ ὁπῃοῦν τι εἶναι, οὔτ’, ἂν ἡµεῖς 
ποιῶµεν, ὑµᾶς ἐπιτρέπειν, ἀλλὰ τοῦτο αὐτὸ ἐνδείκνυσθαι, 
ὅτι πολὺ µᾶλλον καταψηφιεῖσθε τοῦ τὰ ἐλεεινὰ ταῦτα δρά-
µατα εἰσάγοντος καὶ καταγέλαστον τὴν πόλιν ποιοῦντος ἢ 
τοῦ ἡσυχίαν ἄγοντος.
Χωρὶς δὲ τῆς δόξης, ὦ ἄνδρες, οὐδὲ δίκαιόν µοι δοκεῖ 

35b de modo que alguém dentre os estrangeiros poderia presumir
que,  dentre  os  atenienses,  os  que  se  distinguem  pela
excelência, os que são escolhidos por <vós> mesmos para os
governos e para as demais honras; estes, em nada diferem das
mulheres. Estas coisas, portanto, oh varões atenienses, nem nos
convém fazer -<nós> que parecemos e, de algum modo, somos
<excelentes>- nem vos convém se entregar <a elas>, caso <as>
façamos. Mas <vos convém> isto mesmo mostrar, que muito
mais  votareis  contra  o  que  traz  <ao  tribunal>  estas  cenas
dramáticas  e  que faz  da cidade  objeto de  zombaria,  do que
<contra> o que se conduz com quietude <no tribunal>. Porém,
além do que diz respeito ao nosso prestígio, oh varões, nem me
parece justo

35c εἶναι δεῖσθαι τοῦ δικαστοῦ οὐδὲ δεόµενον ἀποφεύγειν, ἀλλὰ 
διδάσκειν καὶ πείθειν. οὐ γὰρ ἐπὶ τούτῳ κάθηται ὁ δικαστής, 
ἐπὶ τῷ καταχαρίζεσθαι τὰ δίκαια, ἀλλ’ ἐπὶ τῷ κρίνειν ταῦτα· 
καὶ ὀµώµοκεν οὐ χαριεῖσθαι οἷς ἂν δοκῇ αὐτῷ, ἀλλὰ δικάσειν 
κατὰ τοὺς νόµους. οὔκουν χρὴ οὔτε ἡµᾶς ἐθίζειν ὑµᾶς 
ἐπιορκεῖν οὔθ’ ὑµᾶς ἐθίζεσθαι· οὐδέτεροι γὰρ ἂν ἡµῶν εὐ-
σεβοῖεν. µὴ οὖν ἀξιοῦτέ µε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοιαῦτα
δεῖν πρὸς ὑµᾶς πράττειν ἃ µήτε ἡγοῦµαι καλὰ εἶναι µήτε 

35c suplicar  ao  juiz,  nem  ser  absolvido  por  suplicar,  mas  por
ensinar  e  persuadir.  Pois  não  é  para  isto  que  o  juiz  toma
assento  <no  tribunal>,  <isto  é>,  para  conceder  favores  em
relação às coisas justas, mas para julgar estas coisas; <pois>
prestaram juramento  não  para  favorecer  aos  que  lhe  parece
<que devam ser  favorecidos>,  mas  para  julgar  conforme as
leis. Portanto, <não> convém nem que nós vos acostumemos a
perjurar, nem que <vós mesmos> vos acostumeis; pois nem um
nem outro de nós seria piedoso. Então, não espereis que eu, oh
varões atenienses,  deva fazer convosco tais coisas  que julgo
nem serem belas, nem 

35d δίκαια µήτε ὅσια, ἄλλως τε µέντοι νὴ ∆ία πάντως καὶ 
ἀσεβείας φεύγοντα ὑπὸ Μελήτου τουτουΐ. σαφῶς γὰρ ἄν, 
εἰ πείθοιµι ὑµᾶς καὶ τῷ δεῖσθαι βιαζοίµην ὀµωµοκότας, 
θεοὺς ἂν διδάσκοιµι µὴ ἡγεῖσθαι ὑµᾶς εἶναι, καὶ ἀτεχνῶς 
ἀπολογούµενος κατηγοροίην ἂν ἐµαυτοῦ ὡς θεοὺς οὐ 
νοµίζω. ἀλλὰ πολλοῦ δεῖ οὕτως ἔχειν· νοµίζω τε γάρ, ὦ 

35d justas,  nem piedosas.  Especialmente,  por  Zeus,  sendo  <eu>
acusado de impiedade por Meleto, este aqui. Pois, claramente,
se eu vos persuadisse e, por meio de súplica, constrangesse os
que fizeram juramento, estaria vos ensinando a não julgar que
há  deuses  e  inabilmente  estaria  me  defendendo,  <pois>
acusaria a mim mesmo de que não reconheço deuses. Mas falta
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ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὡς οὐδεὶς τῶν ἐµῶν κατηγόρων, καὶ ὑµῖν 
ἐπιτρέπω καὶ τῷ θεῷ κρῖναι περὶ ἐµοῦ ὅπῃ µέλλει ἐµοί τε 
ἄριστα εἶναι καὶ ὑµῖν. 

muito para  que seja  assim,  pois  eu reconheço <deuses>,  oh
varões  atenienses,  como  nenhum  dos  meus  acusadores
<reconhece>; e entrego-me tanto a vós, quanto ao deus para
que julguem a meu respeito, do modo que deve ser o melhor
tanto para mim, quanto para vós.

II                                             II

35e Τὸ µὲν µὴ ἀγανακτεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐπὶ τούτῳ 35e Mas não me indignei, oh varões atenienses, com isto 

36a τῷ γεγονότι, ὅτι µου κατεψηφίσασθε, ἄλλα τέ µοι πολλὰ 
συµβάλλεται, καὶ οὐκ ἀνέλπιστόν µοι γέγονεν τὸ γεγονὸς 
τοῦτο, ἀλλὰ πολὺ µᾶλλον θαυµάζω ἑκατέρων τῶν ψήφων τὸν
γεγονότα ἀριθµόν. οὐ γὰρ ᾠόµην ἔγωγε οὕτω παρ’ ὀλίγον 
ἔσεσθαι ἀλλὰ παρὰ πολύ· νῦν δέ, ὡς ἔοικεν, εἰ τριάκοντα 
µόναι µετέπεσον τῶν ψήφων, ἀπεπεφεύγη ἄν. Μέλητον 
µὲν οὖν, ὡς ἐµοὶ δοκῶ, καὶ νῦν ἀποπέφευγα, καὶ οὐ µόνον 
ἀποπέφευγα, ἀλλὰ παντὶ δῆλον τοῦτό γε, ὅτι εἰ µὴ ἀνέβη 
Ἄνυτος καὶ Λύκων κατηγορήσοντες ἐµοῦ, κἂν ὦφλε χιλίας

36a que aconteceu, por terdes votado contra mim. Outras muitas
coisas  concorreram para isto  e  o que aconteceu não me era
inesperado, mas muito mais me admiro do que veio a ser o
número de ambos os votos, <contra e a favor>, pois eu mesmo
não supunha que seria <condenado> assim por pouco, mas por
muito. Neste caso, como parece, se trinta unidades dos votos
caíssem  <para  o  lado  contrário>,  eu  teria  escapado.  Então,
como me parece, neste caso, escapei de Meleto; e não apenas
escapei, mas, e isto é evidente a todos, se Ânito e Lícon não
tivessem subido <à tribuna> para me acusar,  <Meleto> seria
multado em mil dracmas, 

36b δραχµάς, οὐ µεταλαβὼν τὸ πέµπτον µέρος τῶν ψήφων. 
Τιµᾶται δ’ οὖν µοι ὁ ἀνὴρ θανάτου. εἶεν· ἐγὼ δὲ δὴ 
τίνος ὑµῖν ἀντιτιµήσοµαι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι; ἢ δῆλον ὅτι 
τῆς ἀξίας; τί οὖν; τί ἄξιός εἰµι παθεῖν ἢ ἀποτεῖσαι, ὅ τι µα-
θὼν ἐν τῷ βίῳ οὐχ ἡσυχίαν ἦγον, ἀλλ’ ἀµελήσας ὧνπερ οἱ 
πολλοί, χρηµατισµοῦ τε καὶ οἰκονοµίας καὶ στρατηγιῶν καὶ 
δηµηγοριῶν καὶ τῶν ἄλλων ἀρχῶν καὶ συνωµοσιῶν καὶ στά-
σεων τῶν ἐν τῇ πόλει γιγνοµένων, ἡγησάµενος ἐµαυτὸν τῷ 

36b por não ter recebido a quinta parte dos votos. No entanto, este
homem propõe  pena  de  morte  para  mim.  Pois  bem! O que
então eu vos proporei em troca, oh varões atenienses? <Não é>
evidente que <proporei> o merecido? O quê, então? O que sou
merecedor  de  sofrer  ou  pagar  por  ter  aprendido  a  não  me
conduzir  com  quietude  na  vida,  mas  por  descuidado
precisamente  do  que  a  maioria  <cuida>  -das  posses,  da
administração  do  patrimônio,  dos  cargos  militares,  das
demagogias  e  de  outras  coisas,  como  as  associações  e  as
facções políticas que acontecem na cidade- e por ter julgado
que eu mesmo
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36c ὄντι ἐπιεικέστερον εἶναι ἢ ὥστε εἰς ταῦτ’ ἰόντα σῴζεσθαι, 
ἐνταῦθα µὲν οὐκ ᾖα οἷ ἐλθὼν µήτε ὑµῖν µήτε ἐµαυτῷ ἔµελ- 
λον µηδὲν ὄφελος εἶναι, ἐπὶ δὲ τὸ ἰδίᾳ ἕκαστον ἰὼν εὐεργε- 
τεῖν τὴν µεγίστην εὐεργεσίαν, ὡς ἐγώ φηµι, ἐνταῦθα ᾖα, 
ἐπιχειρῶν ἕκαστον ὑµῶν πείθειν µὴ πρότερον µήτε τῶν 
ἑαυτοῦ µηδενὸς ἐπιµελεῖσθαι πρὶν ἑαυτοῦ ἐπιµεληθείη ὅπως
ὡς βέλτιστος καὶ φρονιµώτατος ἔσοιτο, µήτε τῶν τῆς πό-
λεως, πρὶν αὐτῆς τῆς πόλεως, τῶν τε ἄλλων οὕτω κατὰ τὸν 

36c na verdade, sou razoável demais para me meter nestas coisas e
me salvar? Não ia aonde não sou útil, nem a vós, nem a mim
mesmo; todavia, ia a cada um em particular, para bem fazer a
maior benfeitoria. Ali ia, como eu disse, pondo-me a persuadir
cada um de  vós a não cuidar  primeiro de nenhuma de suas
próprias coisas, antes que de si mesmo cuide, a fim de que seja
o  melhor  e  o  mais  sensato  possível;  nem  <cuidar>  dos
<assuntos> da cidade antes que da própria cidade, e cuidar das
outras coisas 

36d αὐτὸν τρόπον ἐπιµελεῖσθαι—τί οὖν εἰµι ἄξιος παθεῖν τοιοῦ-
τος ὤν; ἀγαθόν τι, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ δεῖ γε κατὰ τὴν 
ἀξίαν τῇ ἀληθείᾳ τιµᾶσθαι· καὶ ταῦτά γε ἀγαθὸν τοιοῦτον 
ὅτι ἂν πρέποι ἐµοί. τί οὖν πρέπει ἀνδρὶ πένητι εὐεργέτῃ 
δεοµένῳ ἄγειν σχολὴν ἐπὶ τῇ ὑµετέρᾳ παρακελεύσει; οὐκ 
ἔσθ’ ὅτι µᾶλλον, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πρέπει οὕτως ὡς τὸν 
τοιοῦτον ἄνδρα ἐν πρυτανείῳ σιτεῖσθαι, πολύ γε µᾶλλον ἢ 
εἴ τις ὑµῶν ἵππῳ ἢ συνωρίδι ἢ ζεύγει νενίκηκεν Ὀλυµπία-
σιν· ὁ µὲν γὰρ ὑµᾶς ποιεῖ εὐδαίµονας δοκεῖν εἶναι, ἐγὼ δὲ 

36d do mesmo modo. O que, então, sou merecedor de sofrer por ser
assim? Algum bem, oh varões atenienses, se, na verdade, devo
propor uma pena de acordo com o que mereço; e um bem tal
como o que me convém. O que, então, convém a um homem
pobre, a um benfeitor, a quem necessita de tempo livre para o
vosso aconselhamento? Não há algo que melhor convenha, oh
varões  atenienses,  desse  modo,  a  um  tal  homem,  que  ser
alimentado no Pritaneu; muito mais do que a alguém que tenha
vencido <uma corrida> nas  Olimpíadas,  seja com um único
cavalo, seja com um carro atrelado a dois ou quatro cavalos.
Pois <aquele> vos faz parecer serem felizes, ao passo que eu 

36e εἶναι, καὶ ὁ µὲν τροφῆς οὐδὲν δεῖται, ἐγὼ δὲ δέοµαι. εἰ οὖν 
δεῖ µε κατὰ τὸ δίκαιον τῆς ἀξίας τιµᾶσθαι, τούτου τιµῶ-

36e <vos>  faço  serem  <felizes>;  e  <aquele>  não  necessita  de
alimentação, mas eu necessito. Portanto, se eu devo, de acordo
com  a  justiça,  propor  uma  pena  do  que  mereço,  que  eu
proponha pena disto, 

37a µαι, ἐν πρυτανείῳ σιτήσεως.
Ἴσως οὖν ὑµῖν καὶ ταυτὶ λέγων παραπλησίως δοκῶ λέγειν 
ὥσπερ περὶ τοῦ οἴκτου καὶ τῆς ἀντιβολήσεως, ἀπαυθαδιζό- 
µενος· τὸ δὲ οὐκ ἔστιν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοιοῦτον ἀλλὰ 
τοιόνδε µᾶλλον. πέπεισµαι ἐγὼ ἑκὼν εἶναι µηδένα ἀδικεῖν 
ἀνθρώπων, ἀλλὰ ὑµᾶς τοῦτο οὐ πείθω· ὀλίγον γὰρ χρόνον

37a da alimentação no Pritaneu.  Talvez,  então,  falando-vos estas
coisas,  eu  pareço  falar  voluntariosamente,  assim  como
<quando  eu  falava> à  respeito  da  lamentação  e  da  súplica.
Porém, não é de tal modo, oh varões atenienses, mas mais tal
como se segue. Eu estou convencido de que, voluntariamente,
nenhuma  injustiça  cometi  contra  os  homens.  Mas  não  vos
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ἀλλήλοις διειλέγµεθα. ἐπεί, ὡς ἐγᾦµαι, εἰ ἦν ὑµῖν νόµος, persuado disto porque temos pouco tempo para dialogarmos.
Pois, como eu suponho, se a nossa lei 

37b ὥσπερ καὶ ἄλλοις ἀνθρώποις, περὶ θανάτου µὴ µίαν ἡµέραν
µόνον κρίνειν ἀλλὰ πολλάς, ἐπείσθητε ἄν· νῦν δ’ οὐ ῥᾴδιον 
ἐν χρόνῳ ὀλίγῳ µεγάλας διαβολὰς ἀπολύεσθαι. πεπεισµένος 
δὴ ἐγὼ µηδένα ἀδικεῖν πολλοῦ δέω ἐµαυτόν γε ἀδικήσειν 
καὶ κατ’ ἐµαυτοῦ ἐρεῖν αὐτὸς ὡς ἄξιός εἰµί του κακοῦ καὶ 
τιµήσεσθαι τοιούτου τινὸς ἐµαυτῷ. τί δείσας; ἦ µὴ πάθω 
τοῦτο οὗ Μέλητός µοι τιµᾶται, ὅ φηµι οὐκ εἰδέναι οὔτ’ εἰ 
ἀγαθὸν οὔτ’ εἰ κακόν ἐστιν; ἀντὶ τούτου δὴ ἕλωµαι ὧν εὖ
οἶδά τι κακῶν ὄντων τούτου τιµησάµενος; πότερον δεσµοῦ; 

37b para os casos <de pena> de morte, fosse assim como é a de
outros homens -não apenas um dia para julgar,  mas muitos-
seríeis  persuadidos.  Agora,  porém,  <dado  que  esta  é  a
situação>, não é fácil, em pouco tempo, livrar-se de grandes
calúnias.  Certamente,  estando  persuadido  de  que  nenhuma
injustiça  cometi,  falta  muito  para  que  eu  cometa  injustiça
contra mim mesmo: eu mesmo dizendo que sou merecedor de
<algum> mal  e  propondo a  mim mesmo uma pena de algo
deste tipo. O que tenho a temer? Que eu sofra esta pena que
Meleto propõe contra mim, <isto> que afirmo não saber nem
se  é  um  bem,  nem  se  é  um  mal?  Ao  invés  disto,  então,
escolherei entre as coisas que bem sei que são males, disto me
propondo  pena?  Qual  <das  penas>?  <Pena>  de
aprisionamento?

37c καὶ τί µε δεῖ ζῆν ἐν δεσµωτηρίῳ, δουλεύοντα τῇ ἀεὶ καθιστα-
µένῃ ἀρχῇ, τοῖς ἕνδεκα; ἀλλὰ χρηµάτων καὶ δεδέσθαι 
ἕως ἂν ἐκτείσω; ἀλλὰ ταὐτόν µοί ἐστιν ὅπερ νυνδὴ ἔλεγον· 
οὐ γὰρ ἔστι µοι χρήµατα ὁπόθεν ἐκτείσω. ἀλλὰ δὴ φυγῆς
τιµήσωµαι; ἴσως γὰρ ἄν µοι τούτου τιµήσαιτε. πολλὴ µεντ-
ἄν µε φιλοψυχία ἔχοι, εἰ οὕτως ἀλόγιστός εἰµι ὥστε µὴ 
δύνασθαι λογίζεσθαι ὅτι ὑµεῖς µὲν ὄντες πολῖταί µου οὐχ 
οἷοί τε ἐγένεσθε ἐνεγκεῖν τὰς ἐµὰς διατριβὰς καὶ τοὺς 

37c E por que devo viver na prisão, servindo para sempre como
escravo aos que são colocados no governo, aos Onze? Ou ficar
preso até que pague <uma multa> com as <minhas> posses?
Mas isto é para mim precisamente como eu falava há pouco:
não tenho de onde <tirar> dinheiro para pagar <a multa>. Ou
proporei, então, <pena> de exílio? Com efeito, talvez vós me
propusésseis  pena  disto.  Eu  teria,  seguramente,  um  apego
grande demais à vida se fosse assim ilógico, de modo a não ser
capaz de calcular que vós, sendo meus concidadãos, não fostes
capazes de suportar os meus passatempos e 

37d λόγους, ἀλλ’ ὑµῖν βαρύτεραι γεγόνασιν καὶ ἐπιφθονώτεραι, 
ὥστε ζητεῖτε αὐτῶν νυνὶ ἀπαλλαγῆναι·ἄλλοι δὲ ἄρα αὐτὰς 
οἴσουσι ῥᾳδίως; πολλοῦ γε δεῖ, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι. 
Καλὸς οὖν ἄν µοι ὁ βίος εἴη ἐξελθόντι τηλικῷδε ἀνθρώπῳ 

37d discursos, que se tornaram tão pesados e odiosos que procurais
agora  mesmo  se  liberar  deles;  mas  que  outros,  no  entanto,
suportariam estas  coisas  facilmente.  Longe disso,  oh  varões
atenienses. Bela vida, então, seria para mim, para um homem
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ἄλλην ἐξ ἄλλης πόλεως ἀµειβοµένῳ καὶ ἐξελαυνοµένῳ ζῆν. 
εὖ γὰρ οἶδ’ ὅτι ὅποι ἂν ἔλθω, λέγοντος ἐµοῦ ἀκροάσονται οἱ
νέοι ὥσπερ ἐνθάδε· κἂν µὲν τούτους ἀπελαύνω, οὗτοί µε 
αὐτοὶ ἐξελῶσι πείθοντες τοὺς πρεσβυτέρους· ἐὰν δὲ µὴ

que chegou a esta idade, viver mudando e sendo expulso, de
uma à outra cidade. Pois eu bem sei  que, assim como aqui,
aonde quer que eu vá, os jovens ouvirão o que eu falo. E, por
um lado, se eu os afastar, estes mesmos irão persuadir os mais
velhos para que me expulsem; por outro lado, se eu não 

37e ἀπελαύνω, οἱ τούτων πατέρες δὲ καὶ οἰκεῖοι δι’ αὐτοὺς 
τούτους.
Ἴσως οὖν ἄν τις εἴποι· <<Σιγῶν δὲ καὶ ἡσυχίαν ἄγων, ὦ
Σώκρατες, οὐχ οἷός τ’ ἔσῃ ἡµῖν ἐξελθὼν ζῆν;>> τουτὶ δή 
ἐστι πάντων χαλεπώτατον πεῖσαί τινας ὑµῶν. Ἐάν τε γὰρ 
λέγω ὅτι τῷ θεῷ ἀπειθεῖν τοῦτ’ ἐστὶν καὶ διὰ τοῦτ’ ἀδύνατον

 37e os afastar, os pais e os parentes daqueles, por si mesmos <me
expulsariam>. Talvez, então, alguém possa dizer: “Porém, oh
Sócrates, não és capaz de, tendo nos deixado, viver se calando
e  se  conduzindo  com  quietude?”.  De  tudo,  isto  aqui  é
exatamente o mais difícil de persuadir a alguns de vós; pois, se
digo  que  isto  é  desobedecer  ao  deus  e  por  causa  disto  não
posso 

38a ἡσυχίαν ἄγειν, οὐ πείσεσθέ µοι ὡς εἰρωνευοµένῳ· ἐάν τ’αὖ 
λέγω ὅτι καὶ τυγχάνει µέγιστον ἀγαθὸν ὂν ἀνθρώπῳ τοῦτο, 
ἑκάστης ἡµέρας περὶ ἀρετῆς τοὺς λόγους ποιεῖσθαι καὶ τῶν 
ἄλλων περὶ ὧν ὑµεῖς ἐµοῦ ἀκούετε διαλεγοµένου καὶ ἐµαυτὸν 
καὶ ἄλλους ἐξετάζοντος, ὁ δὲ ἀνεξέταστος βίος οὐ βιωτὸς 
ἀνθρώπῳ, ταῦτα δ’ ἔτι ἧττον πείσεσθέ µοι λέγοντι. τὰ δὲ 
ἔχει µὲν οὕτως, ὡς ἐγώ φηµι, ὦ ἄνδρες, πείθειν δὲ οὐ 
ῥᾴδιον. καὶ ἐγὼ ἅµα οὐκ εἴθισµαι ἐµαυτὸν ἀξιοῦν κακοῦ 

38a me conduzir com quietude, não seríeis persuadidos por mim,
como  se  eu  estivesse  ironizando.  E  se,  de  novo,  eu  digo
também que calha de ser o maior bem ao homem, a cada dia,
realizar discursos acerca da excelência e dos outros <assuntos>
acerca dos que vós me ouvis dialogando, examinando tanto a
mim mesmo, quanto aos outros; e que, em contrapartida, a vida
não  examinada  não  é  digna  de  ser  vivida  pelo  homem;
<então>, falando estas coisas, ainda menos seríes persuadidos
por mim. Isto é assim como eu digo, oh varões; todavia, não é
fácil  de <vos> persuadir.  E eu, ao mesmo tempo, não estou
acostumado a considerar a mim mesmo como merecedor de
mal

38b οὐδενός. εἰ µὲν γὰρ ἦν µοι χρήµατα, ἐτιµησάµην ἂν 
χρηµάτων ὅσα ἔµελλον ἐκτείσειν, οὐδὲν γὰρ ἂν ἐβλάβην· νῦν 
δὲ οὐ γὰρ ἔστιν, εἰ µὴ ἄρα ὅσον ἂν ἐγὼ δυναίµην ἐκτεῖσαι, 
τοσούτου βούλεσθέ µοι τιµῆσαι. ἴσως δ’ ἂν δυναίµην 
ἐκτεῖσαι ὑµῖν που µνᾶν ἀργυρίου· τοσούτου οὖν τιµῶµαι.
Πλάτων δὲ ὅδε, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, καὶ Κρίτων καὶ Κριτόβουλος 

38b nenhum.  Se  eu  tivesse  posses,  proporia  pena  de  tão  grande
soma quanto pudesse pagar, pois não seria prejudicado. Agora,
porém, não tenho; a menos que o tanto que eu seja capaz de
pagar  <seja>  o  tanto  que  quereis  propor  a  mim.  Talvez  eu
possa pagar a vós uma mina de prata. Que eu proponha, então,
multa  deste  tanto.  Porém,  Platão,  este  aqui,  oh  varões
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καὶ Ἀπολλόδωρος κελεύουσί µε τριάκοντα µνῶν τιµήσασθαι, 
αὐτοὶ δ’ ἐγγυᾶσθαι· τιµῶµαι οὖν τοσούτου, ἐγγυηταὶ δὲ 
ὑµῖν ἔσονται τοῦ ἀργυρίου οὗτοι ἀξιόχρεῳ.

atenienses, e Críton, Critóbulo e Apolodoro ordenam que eu
proponha  pena  de  trinta  minas.  <Como>  eles  afiançam,
proponho,  então,  multa  deste  tanto.  Estes  serão  fiadores  do
dinheiro suficiente para vós.

III III

38c Οὐ πολλοῦ γ’ ἕνεκα χρόνου, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὄνοµα 
ἕξετε καὶ αἰτίαν ὑπὸ τῶν βουλοµένων τὴν πόλιν λοιδορεῖν 
ὡς Σωκράτη ἀπεκτόνατε, ἄνδρα σοφόν, φήσουσι γὰρ δὴ 
σοφὸν εἶναι, εἰ καὶ µή εἰµι, οἱ βουλόµενοι ὑµῖν ὀνειδίζειν. εἰ
οὖν περιεµείνατε ὀλίγον χρόνον, ἀπὸ τοῦ αὐτοµάτου ἂν 
ὑµῖν τοῦτο ἐγένετο· ὁρᾶτε γὰρ δὴ τὴν ἡλικίαν ὅτι πόρρω 

38c Por causa de tão pouco tempo, oh varões atenienses, recebereis
dos  que  querem  insultar  a  cidade  a  reputação  e  a
responsabilidade  por  terdes  matado  Sócrates,  um  homem
sábio.  Pois  os  que  querem vos repreender,  certamente  dirão
que sou sábio,  ainda que  eu não seja.  Se tivésseis esperado
pouco  tempo,  isto,  <a  minha  morte>,  vos  teria  acontecido
naturalmente. Pois, certamente vedes, pela <minha> idade, que

38d ἤδη ἐστὶ τοῦ βίου θανάτου δὲ ἐγγύς. λέγω δὲ τοῦτο οὐ πρὸς 
πάντας ὑµᾶς, ἀλλὰ πρὸς τοὺς ἐµοῦ καταψηφισαµένους 
θάνατον. 
Λέγω δὲ καὶ τόδε πρὸς τοὺς αὐτοὺς τούτους. ἴσως µε 
οἴεσθε, ὦ ἄνδρες, ἀπορίᾳ λόγων ἑαλωκέναι τοιούτων οἷς ἂν 
ὑµᾶς ἔπεισα, εἰ ᾤµην δεῖν ἅπαντα ποιεῖν καὶ λέγειν ὥστε 
ἀποφυγεῖν τὴν δίκην. πολλοῦ γε δεῖ. ἀλλ’ ἀπορίᾳ µὲν 
ἑάλωκα, οὐ µέντοι λόγων, ἀλλὰ τόλµης καὶ ἀναισχυντίας 
καὶ τοῦ µὴ ἐθέλειν λέγειν πρὸς ὑµᾶς τοιαῦτα οἷ’ ἂν ὑµῖν µὲν 
ἥδιστα ἦν ἀκούειν, θρηνοῦντός τέ µου καὶ ὀδυροµένου καὶ 

38d já estou avançado em anos de vida e perto da morte. Digo isto
não para todos vós, mas para os que votaram pela minha morte.
Para estes mesmos digo também isto: talvez supondes que eu,
oh varões, fui condenado pelo embaraço dos meus discursos,
dos tais com os quais vos teria persuadido, se eu supusesse que
deveria tudo fazer e dizer para ser absolvido <neste> processo.
Longe disso. Fui condenado pelo embaraço, seguramente não
dos discursos, mas da audácia e da desvergonha e por não ter
intenção de vos dizer coisas tais quais vos seria mais agradável
de ouvir, gemendo e me lamentando, e 

38e ἄλλα ποιοῦντος καὶ λέγοντος πολλὰ καὶ ἀνάξια ἐµοῦ, ὡς ἐγώ 
φηµι, οἷα δὴ καὶ εἴθισθε ὑµεῖς τῶν ἄλλων ἀκούειν. ἀλλ’ 
οὔτε τότε ᾠήθην δεῖν ἕνεκα τοῦ κινδύνου πρᾶξαι οὐδὲν 
ἀνελεύθερον, οὔτε νῦν µοι µεταµέλει οὕτως ἀπολογησα-
µένῳ, ἀλλὰ πολὺ µᾶλλον αἱροῦµαι ὧδε ἀπολογησάµενος τε-
θνάναι ἢ ἐκείνως ζῆν. οὔτε γὰρ ἐν δίκῃ οὔτ’ ἐν πολέµῳ οὔτ’

38e fazendo  e  dizendo  muitas  outras  coisas  indignas  de  mim;
coisas tais quais, como eu digo, certamente também vós estais
acostumados a ouvir dos outros. No entanto, nem antes supus
ser necessário, por causa do perigo, fazer nada indigno de um
homem livre, nem agora me arrependo por ter me defendido
deste  modo.  Mas,  muito  mais  escolho  morrer,  tendo  me
defendido  deste  modo,  do  que  viver,  <defendendo-me>
daquele modo. Pois, nem no tribunal, nem na guerra; nem 
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39a ἐµὲ οὔτ’ ἄλλον οὐδένα δεῖ τοῦτο µηχανᾶσθαι, ὅπως ἀποφεύ-
ξεται πᾶν ποιῶν θάνατον. καὶ γὰρ ἐν ταῖς µάχαις πολλάκις 
δῆλον γίγνεται ὅτι τό γε ἀποθανεῖν ἄν τις ἐκφύγοι καὶ ὅπλα 
ἀφεὶς καὶ ἐφ’ ἱκετείαν τραπόµενος τῶν διωκόντων· καὶ 
ἄλλαι µηχαναὶ πολλαί εἰσιν ἐν ἑκάστοις τοῖς κινδύνοις ὥστε 
διαφεύγειν θάνατον, ἐάν τις τολµᾷ πᾶν ποιεῖν καὶ λέγειν. 
ἀλλὰ µὴ οὐ τοῦτ’ ᾖ χαλεπόν, ὦ ἄνδρες, θάνατον ἐκφυγεῖν,

39a eu, nem outro; ninguém deve maquinar para que, tudo fazendo,
escape da morte. Pois também nas batalhas, frequentemente se
torna  evidente que  alguém poderia  escapar  de  morrer,  tanto
abandonando as armas, quanto voltando-se em súplica aos que
os perseguem; e há muitos outros expedientes em cada situação
de perigo para se escapar da morte, se alguém, com audácia,
tudo fizer e disser. Não que isto seja difícil, oh varões, escapar
da morte; 

39b ἀλλὰ πολὺ χαλεπώτερον πονηρίαν· θᾶττον γὰρ θανάτου θεῖ. 
καὶ νῦν ἐγὼ µὲν ἅτε βραδὺς ὢν καὶ πρεσβύτης ὑπὸ τοῦ 
βραδυτέρου ἑάλων, οἱ δ’ ἐµοὶ κατήγοροι ἅτε δεινοὶ καὶ ὀξεῖς 
ὄντες ὑπὸ τοῦ θάττονος, τῆς κακίας. καὶ νῦν ἐγὼ µὲν 
ἄπειµι ὑφ’ ὑµῶν θανάτου δίκην ὀφλών, οὗτοι δ’ ὑπὸ τῆς 
ἀληθείας ὠφληκότες µοχθηρίαν καὶ ἀδικίαν. καὶ ἐγώ τῷ 
τιµήµατι ἐµµένω καὶ οὗτοι. ταῦτα µέν που ἴσως οὕτως καὶ 
ἔδει σχεῖν, καὶ οἶµαι αὐτὰ µετρίως ἔχειν. 

39b mas,  muito  mais  difícil  é  <escapar>  da  perversidade,  pois
<esta> corre mais  rápido que a morte.  E agora,  eu,  por  um
lado, sendo lento e velho, sou condenado pelo mais lento; os
meus acusadores, em contrapartida, sendo terríveis e rápidos,
<são condenados> pelo mais rápido: a maldade. E agora eu,
por um lado, parto, tendo sido condenado por vós à pena de
morte;  aqueles,  por  outro  lado,  tendo  sido,  pela  verdade,
reconhecidos culpados de perversidade e de injustiça. E tanto
eu  me submeto à <minha> pena,  quanto  aqueles  <à  deles>.
Talvez estas coisas tivessem de ser assim e suponho que elas
são na devida medida.

39c Τὸ δὲ δὴ µετὰ τοῦτο ἐπιθυµῶ ὑµῖν χρησµῳδῆσαι, ὦ 
καταψηφισάµενοί µου· καὶ γάρ εἰµι ἤδη ἐνταῦθα ἐν ᾧ 
µάλιστα ἄνθρωποι χρησµῳδοῦσιν, ὅταν µέλλωσιν ἀποθα-
νεῖσθαι. φηµὶ γάρ, ὦ ἄνδρες οἳ ἐµὲ ἀπεκτόνατε, τιµωρίαν 
ὑµῖν ἥξειν εὐθὺς µετὰ τὸν ἐµὸν θάνατον πολὺ χαλεπωτέραν 
νὴ ∆ία ἢ οἵαν ἐµὲ ἀπεκτόνατε· νῦν γὰρ τοῦτο εἴργασασθε 
οἰόµενοι ἀπαλλάξεσθαι τοῦ διδόναι ἔλεγχον τοῦ βίου, τὸ δὲ 
ὑµῖν πολὺ ἐναντίον ἀποβήσεται, ὡς ἐγώ φηµι. πλείους

39c Todavia, após <dizer> estas coisas, desejo profetizar a vós, oh
homens  que  votaram  contra  mim,  pois  estou  já  naquele
momento em que os  homens mais profetizam: quando estão
prestes a morrer. Digo, portanto, oh varões, a <vós> que me
condenastes à morte: logo após a minha morte, virá a vós uma
punição muito mais penosa, por Zeus, do que esta com a qual
me condenastes à morte. Pois fizestes isto agora supondo que
se liberariam de dar respostas acerca da vida; no entanto, como
eu  digo,  resultará  muito  pelo  contrário  para  vós.  Mais
numerosos

39d ἔσονται ὑµᾶς οἱ ἐλέγχοντες, οὓς νῦν ἐγὼ κατεῖχον, ὑµεῖς 39d serão  os  que  vos  refutarão  -os  que  eu  até  agora  continha,
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δὲ οὐκ ᾐσθάνεσθε· καὶ χαλεπώτεροι ἔσονται ὅσῳ νεώτεροί 
εἰσιν, καὶ ὑµεῖς µᾶλλον ἀγανακτήσετε. εἰ γὰρ οἴεσθε ἀποκτεί-
νοντες ἀνθρώπους ἐπισχήσειν τοῦ ὀνειδίζειν τινὰ ὑµῖν ὅτι 
οὐκ ὀρθῶς ζῆτε, οὐ καλῶς διανοεῖσθε· οὐ γάρ ἐσθ’ αὕτη ἡ 
ἀπαλλαγὴ οὔτε πάνυ δυνατὴ οὔτε καλή, ἀλλ’ ἐκείνη καὶ 
καλλίστη καὶ ῥᾴστη, µὴ τοὺς ἄλλους κολούειν ἀλλ’ ἑαυτὸν 
παρασκευάζειν ὅπως ἔσται ὡς βέλτιστος. ταῦτα µὲν οὖν 
ὑµῖν τοῖς καταψηφισαµένοις µαντευσάµενος ἀπαλλάττοµαι.

embora  vós  não  percebêsseis-  e  serão  tanto  mais  difíceis
quanto são mais jovens, e mais vos indignareis. Com efeito, se
supondes  que  matando  homens  impedireis  alguém  de  vos
repreender porque não viveis retamente, não pensais bem, pois
esta liberação nem é totalmente possível, nem bela; mas aquela
que  é  tanto  mais  bela  quanto  mais  fácil  não  é  suprimir  os
outros, mas preparar a si mesmo de modo que seja o melhor
possível. Assim, tendo profetizado estas coisas a vós -aos que
votaram contra mim- despeço-me.

39e Τοῖς δὲ ἀποψηφισαµένοις ἡδέως ἂν διαλεχθείην ὑπὲρ 
τοῦ γεγονότος τουτουῒ πράγµατος, ἐν ᾧ οἱ ἄρχοντες 
ἀσχολίαν ἄγουσι καὶ οὔπω ἔρχοµαι οἷ ἐλθόντα µε δεῖ 
τεθνάναι. ἀλλά µοι, ὦ ἄνδρες, παραµείνατε τοσοῦτον 
χρόνον· οὐδὲν γὰρ κωλύει διαµυθολογῆσαι πρὸς ἀλλήλους 

39e Porém, de bom grado conversaria com os que votaram a meu
favor  sobre  esta  situação  que  ocorreu  aqui,  enquanto  os
arcontes estão ocupados e ainda não vou aonde devo ir para
morrer.  Assim,  oh  varões,  permanecei  comigo  durante  este
tempo, pois nada impede que contemos histórias uns aos outros

40a ἕως ἔξεστιν. ὑµῖν γὰρ ὡς φίλοις οὖσιν ἐπιδεῖξαι ἐθέλω τὸ 
νυνί µοι συµβεβηκὸς τί ποτε νοεῖ. 
Ἐµοὶ γάρ, ὦ ἄνδρες δικασταί _ὑµᾶς γὰρ δικαστὰς κα-
λῶν ὀρθῶς ἂν καλοίην_ θαυµάσιόν τι γέγονεν. ἡ γὰρ 
εἰωθυῖά µοι µαντικὴ ἡ τοῦ δαιµονίου ἐν µὲν τῷ πρόσθεν 
χρόνῳ παντὶ πάνυ πυκνὴ ἀεὶ ἦν καὶ πάνυ ἐπὶ σµικροῖς 
ἐναντιουµένη, εἴ τι µέλλοιµι µὴ ὀρθῶς πράξειν. νυνὶ δὲ 
συµβέβηκέ µοι ἅπερ ὁρᾶτε καὶ αὐτοί, ταυτὶ ἅ γε δὴ οἰηθείη 
ἄν τις καὶ νοµίζεται ἔσχατα κακῶν εἶναι· ἐµοὶ δὲ οὔτε

40a enquanto for possível. Quero mostrar a vós, por serem como
amigos,  o  que  penso  sobre  o  que  me  sucedeu  agora.  Com
efeito,  oh  juízes  -e  chamando-vos  juízes,  chamo-vos
corretamente-  aconteceu-me  algo  admirável.  Com  efeito,  o
oráculo da divindade que me é costumeiro até este momento
era,  em  tudo,  completamente  frequente,  opondo-se  até  nas
pequenas coisas se eu estivesse prestes a agir incorretamente;
mas, agora que me sucedeu precisamente isto que vós mesmos
vedes -o que alguém poderia supor e reconhecer como sendo o
último dos males- a mim, porém, 

40b ἐξιόντι ἕωθεν οἴκοθεν ἠναντιώθη τὸ τοῦ θεοῦ σηµεῖον οὔτε 
ἡνίκα ἀνέβαινον ἐνταυθοῖ ἐπὶ τὸ δικαστήριον, οὔτε ἐν τῷ 
λόγῳ οὐδαµοῦ µέλλοντί τι ἐρεῖν. καίτοι ἐν ἄλλοις λόγοις 
πολλαχοῦ δή µε ἐπέσχε λέγοντα µεταξύ· νῦν δὲ οὐδαµοῦ 
περὶ ταύτην τὴν πρᾶξιν οὔτ’ ἐν ἔργῳ οὐδενὶ οὔτ’ ἐν λόγῳ 
ἠναντίωταί µοι. τί οὖν αἴτιον εἶναι ὑπολαµβάνω; ἐγὼ 

40b o sinal do deus não se opôs, nem ao sair de casa, nem ao subir
aqui ao tribunal, nem em nenhuma parte do <meu> discurso
quando <eu> estava prestes a dizer algo. Não obstante já ter
me impedido em muitas partes de outros discursos, no meio do
que eu falava; agora, pelo contrário, em nenhuma parte deste
processo -nem quando eu agia, nem quando eu falava- <ele> se
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ὑµῖν ἐρῶ· κινδυνεύει γάρ µοι τὸ συµβεβηκὸς τοῦτο ἀγαθὸν 
γεγονέναι, καὶ οὐκ ἔσθ’ ὅπως ἡµεῖς ὀρθῶς ὑπολαµβάνοµεν

opôs a mim. O que presumo, então, ser a causa <disto>? Eu
vos direi: é possível que isto que me sucedeu seja um bem e
que não é correto nós presumirmos

40c ὅσοι οἰόµεθα κακὸν εἶναι τὸ τεθνάναι. µέγα µοι τεκµήριον 
τούτου γέγονεν· οὐ γὰρ ἔσθ’ ὅπως οὐκ ἠναντιώθη ἄν µοι τὸ 
εἰωθὸς σηµεῖον, εἰ µή τι ἔµελλον ἐγὼ ἀγαθὸν πράξειν. 
Ἐννοήσωµεν δὲ καὶ τῇδε ὡς πολλὴ ἐλπίς ἐστιν ἀγαθὸν 
αὐτὸ εἶναι. δυοῖν γὰρ θάτερόν ἐστιν τὸ τεθνάναι· ἢ γὰρ οἷον
µηδὲν εἶναι µηδὲ αἴσθησιν µηδεµίαν µηδενὸς ἔχειν τὸν 
τεθνεῶτα, ἢ κατὰ τὰ λεγόµενα µεταβολή τις τυγχάνει οὖσα 
καὶ µετοίκησις τῇ ψυχῇ τοῦ τόπου τοῦ ἐνθένδε εἰς ἄλλον 
τόπον. καὶ εἴτε µηδεµία αἴσθησίς ἐστιν ἀλλ’ οἷον ὕπνος,

40c que o morrer seja um mal tão grande quanto supomos. Para
mim, uma grande prova disto aconteceu, pois não é possível
que o sinal que me é costumeiro não se opusesse, se eu não
estivesse prestes a fazer algo bom. Mas reflitamos, também de
outra maneira, como há grande esperança de que isto seja um
bem. Com efeito, o estar morto é um dos dois: ou é como nada
ser, nem o que está morto tem nenhuma sensação de nada; ou,
de acordo com o que se diz, calha de ser uma mudança e, para
a alma,  uma migração deste lugar  aqui  para outro lugar.  Se
nenhuma sensação há, mas é como um sono 

40d ἐπειδάν τις καθεύδων µηδ’ ὄναρ µηδὲν ὁρᾷ, θαυµάσιον 
κέρδος ἂν εἴη ὁ θάνατος—ἐγὼ γὰρ ἂν οἶµαι, εἴ τινα ἐκλε-
ξάµενον δέοι ταύτην τὴν νύκτα ἐν ᾗ οὕτω κατέδαρθεν ὥστε 
µηδὲ ὄναρ ἰδεῖν, καὶ τὰς ἄλλας νύκτας τε καὶ ἡµέρας τὰς 
τοῦ βίου τοῦ ἑαυτοῦ ἀντιπαραθέντα ταύτῃ τῇ νυκτὶ δέοι 
σκεψάµενον εἰπεῖν πόσας ἄµεινον καὶ ἥδιον ἡµέρας καὶ 
νύκτας ταύτης τῆς νυκτὸς βεβίωκεν ἐν τῷ ἑαυτοῦ βίῳ, 
οἶµαι ἂν µὴ ὅτι ἰδιώτην τινά, ἀλλὰ τὸν µέγαν βασιλέα 

40d que quando alguém dorme não vê nenhum sonho, a morte seria
um admirável ganho. Pois eu suponho que se alguém tivesse
de colocar à parte esta noite em que dormiu deste modo, sem
ter visto sonho, e comparar as outras noites e dias da própria
vida a esta noite; e, examinando, tivesse de dizer quantos dias e
noites melhores e mais agradáveis do que aquela noite viveu
em  sua  própria  vida;  suponho  que,  não  <apenas>  algum
indivídio em particular, mas <até mesmo> o maior rei, 

40e εὐαριθµήτους ἂν εὑρεῖν αὐτὸν ταύτας πρὸς τὰς ἄλλας 
ἡµέρας καὶ νύκτας—εἰ οὖν τοιοῦτον ὁ θάνατός ἐστιν, κέρδος 
ἔγωγε λέγω· καὶ γὰρ οὐδὲν πλείων ὁ πᾶς χρόνος φαίνεται 
οὕτω δὴ εἶναι ἢ µία νύξ. εἰ δ’ αὖ οἷον ἀποδηµῆσαί ἐστιν ὁ 
θάνατος ἐνθένδε εἰς ἄλλον τόπον, καὶ ἀληθῆ ἐστιν τὰ λεγό-
µενα, ὡς ἄρα ἐκεῖ εἰσι πάντες οἱ τεθνεῶτες, τί µεῖζον 
ἀγαθὸν τούτου εἴη ἄν, ὦ ἄνδρες δικασταί; εἰ γάρ τις 

40e descobriria  ele  mesmo  que  estas  são  fáceis  de  contar  em
relação aos outros dias e noites. Portanto, se a morte é <coisa>
de tal tipo, eu, de minha parte, digo que é um ganho, pois o
tempo todo, desse modo, certamente, nada mais parece ser que
uma  noite.  Mas,  se,  pelo  contrário,  a  morte  é  como  um
desterrar-se daqui para outro lugar e é verdade o que se diz,
que ali estão todos os que morreram; <então>, que bem maior
que este poderia haver, oh juízes? Pois, se alguém

41a ἀφικόµενος εἰς Ἅιδου, ἀπαλλαγεὶς τουτωνὶ τῶν φασκόν- 41a que parte para o Hades,  tendo sido liberado destes aqui que
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των δικαστῶν εἶναι, εὑρήσει τοὺς ὡς ἀληθῶς δικαστάς, οἵπερ 
καὶ λέγονται ἐκεῖ δικάζειν, Μίνως τε καὶ Ῥαδάµανθυς 
καὶ Αἰακὸς καὶ Τριπτόλεµος καὶ ἄλλοι ὅσοι τῶν ἡµιθέων 
δίκαιοι ἐγένοντο ἐν τῷ ἑαυτῶν βίῳ, ἆρα φαύλη ἂν εἴη ἡ 
ἀποδηµία; ἢ αὖ Ὀρφεῖ συγγενέσθαι καὶ Μουσαίῳ καὶ 
Ἡσιόδῳ καὶ Ὁµήρῳ ἐπὶ πόσῳ ἄν τις δέξαιτ’ ἂν ὑµῶν; 
ἐγὼ µὲν γὰρ πολλάκις ἐθέλω τεθνάναι εἰ ταῦτ’ ἔστιν ἀληθῆ.

dizem ser juízes, descobrirá os que são verdadeiramente juízes,
precisamente os que, também é o que dizem, ali mesmo julgam
-Minos, Radamante, Éaco, Triptólemo e outros tantos dentre os
semideuses  que  se  tornaram  justos  em  vida-  então,  como
poderia  ser  insignificante  este  desterro?  Ou  ainda:  quanto
algum  de  vós  daria  para  tratar  com  Orfeu  e  também  com
Musaios,  Hesíodo  e  Homero?  Pois  eu  intencionaria  morrer
muitas vezes, se estas coisas forem verdade;

41b ἐπεὶ ἔµοιγε καὶ αὐτῷ θαυµαστὴ ἂν εἴη ἡ διατριβὴ αὐτόθι, 
ὁπότε ἐντύχοιµι Παλαµήδει καὶ Αἴαντι τῷ Τελαµῶνος καὶ 
εἴ τις ἄλλος τῶν παλαιῶν διὰ κρίσιν ἄδικον τέθνηκεν, ἀντι-
παραβάλλοντι τὰ ἐµαυτοῦ πάθη πρὸς τὰ ἐκείνων, ὡς 
ἐγὼ οἶµαι, οὐκ ἂν ἀηδὲς εἴη. καὶ δὴ τὸ µέγιστον, τοὺς ἐκεῖ 
ἐξετάζοντα καὶ ἐρευνῶντα ὥσπερ τοὺς ἐνταῦθα διάγειν τίς 
αὐτῶν σοφός ἐστιν καὶ τίς οἴεται µέν, ἔστιν δ’ οὔ. ἐπὶ 
πόσῳ δ’ ἄν τις, ὦ ἄνδρες δικασταί, δέξαιτο ἐξετάσαι τὸν ἐπὶ 

41b dado que, para mim mesmo, maravilhoso seria o passatempo
naquele  lugar,  quando poderia  encontrar  Palamedes  e  Ájax,
filho  de  Télamon,  ou  algum  outro  dentre  os  antigos  que
morreram por causa de julgamento injusto, e comparar os meus
padecimentos com os daqueles. <Isto>, como eu suponho, não
seria desagradável. Mas, certamente, o melhor <de tudo isto>:
continuar  examinando  e  interrogando  -os  dali  assim  como
<fiz> com os daqui- quem dentre eles é sábio e quem supõe
<ser sábio>, mas não é. Quanto daria alguém, oh juízes, para
examinar  

41c Τροίαν ἀγαγόντα τὴν πολλὴν στρατιὰν ἢ Ὀδυσσέα ἢ Σίσυφον 
_ἢ ἄλλους µυρίους ἄν τις εἴποι καὶ ἄνδρας καὶ γυναῖ-
κας_ οἷς ἐκεῖ διαλέγεσθαι καὶ συνεῖναι καὶ ἐξετάζειν 
ἀµήχανον ἂν εἴη εὐδαιµονίας; πάντως οὐ δήπου τούτου γε 
ἕνεκα οἱ ἐκεῖ ἀποκτείνουσι· τά τε γὰρ ἄλλα εὐδαιµονέστεροί 
εἰσιν οἱ ἐκεῖ τῶν ἐνθάδε, καὶ ἤδη τὸν λοιπὸν χρόνον ἀθάνατοί 
εἰσιν, εἴπερ γε τὰ λεγόµενα ἀληθῆ ἐστιν. 
Ἀλλὰ καὶ ὑµᾶς χρή, ὦ ἄνδρες δικασταί, εὐέλπιδας εἶναι 
πρὸς τὸν θάνατον, καὶ ἕν τι τοῦτο διανοεῖσθαι ἀληθές ὅτι 

41c o  que  conduziu  o  grande  exército  sobre  Tróia,  Ulisses  ou
Sísifo, ou incontáveis outros que alguém poderia nomear, tanto
homens  quanto  mulheres?  Conversar,  com os  que  estão  ali,
conviver  com  eles  e  examiná-los,  seria  uma  felicidade
extraordinária! Absolutamente, sem dúvida, os dali não matam
por causa disto. De resto, os dali são mais felizes que os daqui
e ainda são imortais pelo tempo que lhes resta, se é verdade o
que se diz. Mas convém também a vós, oh juízes, serem de boa
esperança perante à morte e meditar nesta única verdade, que

41d οὐκ ἔστιν ἀνδρὶ ἀγαθῷ κακὸν οὐδὲν οὔτε ζῶντι οὔτε τελευ-
τήσαντι, οὐδὲ ἀµελεῖται ὑπὸ θεῶν τὰ τούτου πράγµατα· 
οὐδὲ τὰ ἐµὰ νῦν ἀπὸ τοῦ αὐτοµάτου γέγονεν, ἀλλά µοι 

41d não há mal nenhum para o homem bom, nem para o que está
vivo,  nem  para  o  que  está  morto;  nem  os  assuntos  deste
<homem>  são  descuidados  pelos  deuses.  Nem  os  meus
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δῆλόν ἐστι τοῦτο, ὅτι ἤδη τεθνάναι καὶ ἀπηλλάχθαι πραγ-
µάτων βέλτιον ἦν µοι. διὰ τοῦτο καὶ ἐµὲ οὐδαµοῦ ἀπέτρεψεν 
τὸ σηµεῖον, καὶ ἔγωγε τοῖς καταψηφισαµένοις µου καὶ τοῖς 
κατηγόροις οὐ πάνυ χαλεπαίνω. καίτοι οὐ ταύτῃ τῇ 
διανοίᾳ κατεψηφίζοντό µου καὶ κατηγόρουν, ἀλλ’ οἰόµενοι 
βλάπτειν· τοῦτο αὐτοῖς ἄξιον µέµφεσθαι. 

<assuntos> chegaram agora <a este ponto> por acaso, mas isto
me parece evidente, que morrer já e ser liberado das <minhas>
ocupações  era melhor  para mim. Por  causa disto  também o
sinal  em  nenhum  momento  me  demoveu  e  eu  mesmo,
absolutamente,  não fui hostil  aos que votaram contra mim e
aos <meus> acusadores. Ainda que tenham votado contra mim
e  me  acusado  não  com este  pensamento,  mas  supondo  me
prejudicar, e nisto eles merecem ser censurados.

41e Τοσόνδε µέντοι αὐτῶν δέοµαι· τοὺς ὑεῖς µου, ἐπειδὰν 
ἡβήσωσι, τιµωρήσασθε, ὦ ἄνδρες, ταὐτὰ ταῦτα λυποῦντες 
ἅπερ ἐγὼ ὑµᾶς ἐλύπουν, ἐὰν ὑµῖν δοκῶσιν ἢ χρηµάτων ἢ 
ἄλλου του πρότερον ἐπιµελεῖσθαι ἢ ἀρετῆς, καὶ ἐὰν δοκῶσί 
τι εἶναι µηδὲν ὄντες, ὀνειδίζετε αὐτοῖς, ὥσπερ ἐγὼ ὑµῖν, 
ὅτι οὐκ ἐπιµελοῦνται ὧν δεῖ, καὶ οἴονταί τι εἶναι ὄντες 
οὐδενὸς ἄξιοι. καὶ ἐὰν ταῦτα ποιῆτε, δίκαια πεπονθὼς ἐγὼ 

41e No entanto,  seguramente,  isto peço a estes: quando os meus
filhos chegarem à puberdade, castigai-os, oh varões, afligindo-
os com estas mesmas coisas com as quais eu vos afligia, caso
eles vos pareçam cuidar primeiro das posses ou de outra coisa
antes que da excelência. E caso pareçam ser algo, não sendo,
repreendei-os  assim  como  eu  vos  <repreendi>  porque  não
cuidam  do  que  devem  <cuidar>  e  supõem ser  algo,  <não>
sendo merecedores de nada. E se fizerdes estas coisas, eu terei
sofrido o que é justo 

42a ἔσοµαι ὑφ’ ὑµῶν αὐτός τε καὶ οἱ ὑεῖς. 
Ἀλλὰ γὰρ ἤδη ὥρα ἀπιέναι, ἐµοὶ µὲν ἀποθανουµένῳ, 
ὑµῖν δὲ βιωσοµένοις· ὁπότεροι δὲ ἡµῶν ἔρχονται ἐπὶ 
ἄµεινον πρᾶγµα, ἄδηλον παντὶ πλὴν εἰ τῷ θεῷ.
                                   

 ***

42a por parte de vós, eu mesmo e também os <meus> filhos. Mas
já é hora de partir, eu para morrer, vós para viver. Qual de nós,
porém, dirige-se a melhor situação, é obscuro a todos, exceto
ao deus.                 
                                             

***
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I1diov, a, on 30b4; 31b4; 31c4; 33a2; 33b8; 36c3
i0diwteu/w 32a3
i0diw/thv 40d8
i9kano/v, h/, o/n 24b4; 24d8; 28a4; 31c2
i9kanw~v 25c2; 29b5
i9ketei/a 39a4
i9kete/uw 34c3
i3ppov 25a9; 25b4,5; 27b6; 27e1,2; 30e4; 36d8
i0sxuro/v, a., o/n 32d4
i0sxu/v 29d8

K, kK, kK, kK, k
kaqeu/dw 40d1
kaino/v, h/, o/n 24c1; 26b4; 27c3
kaki/a 39b4
kako/v, h/, o/n 25c8; 25d8(2x); 25e4; 28b9; 28d1; 29b1,8(2x),9;

30d4; 33d3,7; 34a8; 37b5,8,9; 38a8; 40a9; 40c1;
41d1

kale/w 40a3,4
kalliepe/w 17b9
kallu/nw 20c1
kalo/v, h/, o/n 19e2; 22c3; 22d2; 34e4; 35c8; 37d4; 39d6
kalo_v k 0agaqo/v 20b1; 21d4; 25a5
kalw~v 22d6; 28b5; 39d5
katage/lastov, on 28d3; 35b8
katagela/w 26e1
katagignw/skw 25a8
katadarqa/nw 40d3
kata/dhlov, on 23d7
katanoe/w 31b1
katafrone/w 26d6; 28c2
kataxari/zomai 35c3
katayhfi/zomai 30e1; 36a1; 38d2; 39c2; 39d9; 41d6,8
kate/xw 39d1
kathgore/w 18b1,8; 18c5,7; 18d9; 18e2; 24b3; 24d4; 26d5;

31b8; 33d4; 35d5; 36a9; 41d8
kathgori/a 19a8
kath/gorov 17a2; 18b2,3; 18c2,4;18d8; 19b3; 24b3,7; 31b8;

35d7; 39b3; 41d7
kele/uw 25d2; 30a5; 32b9; 38b7
ke/rdov 40d2; 40e2
kh/dw 24c7; 31a7
kindune/uw 20d8; 21d3; 23a5; 25e3; 28b3; 28d8; 28e4; 32c1;

34c6; 40b7



ki/ndunov 28b6; 28c2,8; 28d5; 34c7; 38e3; 39a5
ko/lasiv 26a7
kolou/w 39d7
kosme/w 17c1
kri/nw 32b5; 35a5; 35c3; 35d8; 37b2
kri/siv 41b3
kwlu/w 39e5

L, lL, lL, lL, l
lamba/nw 20a8; 20b4; 24b7; 25e3; 26a4; 31b6; 33b1,2
lanqa/nw 19a5
latrei/a 23c1
lei/pw 29a1
le/civ 17d3; 18a2
logi/zomai 21d2; 37c7
lo/gov 17b9; 17c7; 18b10; 19b5; 20c7; 20e5; 23b9;

23d6; 26b8; 26d9; 27b2; 27c5; 28b4,9; 31b7;
32a5; 32c9; 34a4; 34b2,4; 34e2; 37d1; 38a3;
38d5,8; 40b3,3,5

loidore/w 38c2
lupe/w 21e4; 41e2,3
lusitele/w 22e5

M, mM, mM, mM, m
ma/qhma 33b6
ma/qhsiv 26a8
maqhth/v 33a4
makari/zw 20b10
manqa/nw 22b5; 26a5; 26c2; 26d9; 33b7; 36b4
mantei=on 21c2; 22a8; 29a4; 33c5
mante/uw 21a4; 39d9
mantiko/v, h/, o/n 40a5
marture/w 21a8

ma/rtuv 19d1; 20e7; 31c1; 32e1; 34a4
maxh/ 39a2
ma/xomai 32a2
meira/kion 17c5; 18c7; 34d7
me/llw 20a1; 21b1; 30c1,4; 31d5; 32a2; 35d8; 36c2;

38b2; 39c3; 40a7; 40b3; 40c3
me/lw 24c7; 24d3,9; 25c4; 26b2; 32d1,3
me/mfomai 41d9
me/nw 39b7
metabolh/ 40c7
metame/lw 38e4
metacu/ 40b4
metape/mpw 32c5
metoi/khsiv 40c8
metri/wv 39b8
mhnu/w 24d5
mhxana/w 39a1
mhxanh/ 28a2; 39a5
miaro/v, a/, o/n 23c9
mime/omai 23c5
mimnh|/skw 27b1; 33d7; 34c1
misqo/w 20b1
misqo/v 31b6; 31c2
moi=ra 33c6
moxqhri/a 39b6
moxqhro/v, a/, o/n 25e2
muw/y 30e6

N, nN, nN, nN, n
neo/thv 26e8
ne/ov, a, on 19e5; 21a1; 23c2; 23d1; 24b9; 24c4; 24e4; 25a4;

25b8; 25c2; 25d5; 26b3; 26d9; 26e8; 30a2,9;



30b5; 33a7; 33c8; 33d2; 37d7; 39d2
nika/w 36d8
noe/w 34c7; 40a2; 40c4
nomi/zw 18c3; 23d5; 24b9; 24c1; 26b5(2x); 26c2,3,6;

26d1,2; 26e3; 27a6(2x); 27b4(2x),6,7,10;
27c1,4,6(2x); 29a3; 35d6(2x); 40a9

no/mov 19a6; 24e1,3; 25d2; 26a3,7; 32b7,9; 35c5; 37a7
noo/v 18a4; 20b4; 27e6
nouqete/w 26a4
nu/c 40d3,4,5,7(2x); 40e2,4

C, cC, cC, cC, c
ce/nov, on 17d3,4; 23b5; 30a3; 35b1

O, oO, oO, oO, o
o0du/romai 38d10
oi]da 17a2; 18d1; 21d4,5(3x),7(2x); 22a1; 22c3; 22d1;

23c7(2x); 23d7,8; 24a6; 24d3; 24e3; 26d7;
29a7,8(2x); 29b1,3(2x),5,6,8(2x),9; 30a5; 30c6;
31d7; 32a6; 33b8; 37b7,9; 37d6

oi0kei=ov, a, on 23b9; 31b2; 33d5,7; 34a8; 34c5; 34d4,6; 37e1
oi0ke/w 25c6
oi0konomi/a 36b6
oi1ktov 37a3
oi1omai 18e1; 19a4; 20b6; 21c9; 21d5,6,7; 22c5,7; 23a3;

23b6; 23c6(2x); 23d6; 23e1; 25e5; 26d5; 28a9;
28c5; 28d4; 28e5; 29a8; 29b3,6; 30a5; 30c4;
30d1,3,4,7; 32c1; 32e1; 33c3; 35a6; 36a4; 37a7;
38d5,6; 38e3; 39b8; 39c7; 39d3; 40a8; 40c1;
40d2,8; 41b5,7; 41d8; 41e6

o0ligarxi/a 32c5
o0ligwre/w 28c8

o1mnumi 35c4; 35d3
o9mologe/w 17b5; 27c7
o1nar 40d1,4
o0neidi/zw 30a1; 30e8; 38c4; 39d4; 41e5
o0ni/nhmi 27c1; 30c4
o1noma 17c1,2; 18d1; 20d3,6; 21c4; 23a3,9; 34e5; 38c1
o0cu/v, ei=a, u/ 39b3
o3plon 39a3
o9ra/w 40a8; 40d1
o0rgh/ 34d1
o0rgi/zw 23c8; 34c8
o0rqo/v, h/, o/n 34b4
o0rqw~v 39d5; 40a4,7; 40b8
o9rma/w 21a3
o#siov, a, on 35d1
o1felov 28b7; 36c3
o0fliska/nw 36a9; 39b5,6

P, pP, pP, pP, p
pa/qov 22c4, 41b4
paide/uw 19d9; 19e2; 24e5
pai/zw 20d4; 27a7
pai=v 18c6; 27d2,7,9; 27e2; 28c5; 31d3; 34c3; 34d7
palaio/v, a/, o/n 27c4
para/deigma 23b1
paraite/omai 27b1
parake/leusiv 36d5
parakele/uw 29d5; 31b6
paralamba/nw 18b7
parame/nw 39e4
para/nomov, on 32a1; 32b5
paraskeua/zw 39d8
pa/reimi 21d1; 22b7; 23a4



pare/xw 19d1; 20e7; 31c1; 32a4; 33b3; 34a4,5
pa/sxw 17a1; 21c5; 22a3; 22c4; 33d7; 35a6; 36b4; 36d1;

37b6; 41e7
pau/w 26a5; 29d4; 30e8
pei/qw 18b7; 18d3(3x); 19a6; 20a1; 25e5; 27e6; 29c7;

29d3; 30a8; 30b7; 30e8; 31a3,4; 31b5; 35c2;
35d3; 36c5; 37a5,6; 37b2,3; 37d8; 37e5;
38a1,6,7; 38d6; 38e1

peira/w 20d1; 21c8; 24b6; 24c9
pe/mpw 31a7
pe/nhv 36d4
peni/a 23b9; 31c3
perigi/gnomai 22c7
peri/eimi 23b4; 31c5
perierga/zomai 19b4
perie/rxomai 30a8
perime/nw 38c5
perisso/v, h/, o/n 20c6
piqano/v, h, o/n 17a3; 23e2
piste/uw 17c2; 18c6; 19b1; 29c1
pla/nh 22a7
pla/ssw 17c5
plhmme/leia 22d8
plou/siov, a, on 23c3
poie/w 18b10; 19a4; 19c1; 20b2; 20d2; 21e5; 22b8;

22c1(2x); 23b1; 23d2,6,7; 24d1,2; 24e1,5;
25a1,4,6; 25b1,3; 25d5; 25e2,4; 26a5; 27b2;
30a1,3; 30c1,6; 30d4,5; 32b7; 32e4; 34c6; 34d9;
34e4; 35b5,6,8; 36d9; 38a3; 38d6; 39a2,6; 41e7

poi/hma 22b3; 22c5
poihth/v 22a9; 22b9; 22c4; 22d5; 23e6
po/lemov 38e6
po/liv 19e5; 23b8; 24b9; 26b5; 26c5; 29d7; 30a6; 30e4;

31a; 31c7; 32b2; 32c4; 34e3; 35a8; 35b8; 36b8;
36c7,8; 37d5; 38c2

poli/thv 19e6; 25c6; 37c7
politiko/v, h/, o/n 20b5; 21c5; 22a9; 22c7; 24a1; 31d6,8
pone/w 22a7
ponhri/a 39b1
ponhro/v, a/, o/n 25c5,6; 25d5
po/nov 22a7
po/tmov 28c7
pra~gma 20c5; 24c7; 27b4,6,7,10; 29a1; 31d8; 39e2;

41d2,4; 42a4
pragmateu/omai 20c7; 22b4
pra~civ 40b5
pra/ssw 19e1; 20c8; 23b8; 28b8(2x); 29c9; 30a8; 31b3;

31c1; 31d5,6,8; 32e2,2; 33a1; 33c5,7,7; 35c8;
38e3; 40a7; 40c3

pre/pw 17c4; 36d4(2x)
presbu/thv 30a3,9; 31b5; 33a7; 33d2; 34b2; 37d8; 39b2
proqume/omai 28c4
prokri/nw 35b3
prose/xw 18a4; 20a1
prosh/kw 20b2; 33d6; 34b3
pro/skeimai 30e4
pro/soida 20a2
prospoie/w 23d7; 24c7; 26e2
prosta/ssw 33c4,7
protre/pw 31d5
pro/sxra/omai 23a8
pro/xeirov, on 23d4
prutaneu/w 32b3
pru/taniv 32b6
pukno/v, h/, o/n 40a6



R, rR, rR, rR, r
r(a|di/wv 24c6; 37d3
r(h/twr 17b6; 18a5; 24a1; 32b9

S, sS, sS, sS, s
shmei=on 40b1; 40c3; 41d6
siga/w 24d7; 37e3
site/w 36d7
si/thsiv 37a1
skiamaxe/w 18d6
skope/w 18a4; 20b6; 21b1; 21c5; 21e6; 28b7, 40d6
sofi/a 20d6,6,7; 20e1,7; 22c1; 22d8; 22e3; 23a7; 23b4;

29d8; 35a3
sofisth/v 20a5
sofo/v, h/, o/n 18b9; 19c7; 20a3; 20d8; 20e1; 21a6,7; 21b5(2x);

21c1,3,7,9; 21d3,7,8; 22c6; 22d4,7; 22e2;
23a3,4,5; 23b2,6,7; 25d7; 27a2; 29a4,7; 29b5;
33c3; 38c3,4; 41b7

spouda/zw 24c7
spoudh/ 24c6
sta/siv 36b7
strathgi/a 36b6
strathgo/v 32b3
stratia/ 41c1
suggi/gnomai 26a5, 41a6
sugxwre/w 33a2
sumbai/nw 32a6; 40a2,8; 40b7
sumba/llw 36a2
sumbole/uw 31c5,6; 33d3
sumfeu/gw 21a2
su/neimi 19e6; 20a2; 25b4; 25d1; 25e2; 41c3
su/noida 21b4; 22c9; 34b5
sunousi/a 20a1

sunwmosi/a 36b7
sfodro/v, a/, o/n 21a3; 23e1,4; 25a7; 26b7; 30b1
sxolh/ 23b8; 23c3; 36d5
sw~ma 30a9
sw/|zw 31e3; 32a3; 36c1

T, tT, tT, tT, t
ta/civ 29a1
ta/ssw 28d6,7; 28e1,3
tekmh/rion 24a7; 24d8; 32a4; 40c1
teleuta/w 21a8; 28c1; 33e6; 41d1
tele/w 20a4; 22c9
te/xnh 20b10; 22d6
tima/w 32a5; 36b2; 36d3; 36e2(2x); 37b6,7,9; 37c5(2x);

38b1,4,5,7; 39b7
timh/ 29d9; 35b2
timwre/w 28c5; 28d2; 33d4,7; 41e2
timwri/a 39c4
to/lma 38d8; 39a6
tolma/w 21a4; 31c6
tre/fw 18a1
tro/pov 17e5; 18a2; 27b2; 33c6; 36d1
trofh/ 36e1
tugxa/nw 17d4; 18d2; 20a4; 29a9; 29b9; 31a7; 32b2; 38a2;

40c7

U, uU, uU, uU, u
u3briv 26e8
u9bristh/v 26e7
ui9o/v 20a7(2x); 20b6; 28c2; 29c4; 34d6; 41e1; 42a1
u9pei/kw 32a6,7
u9phresi/a 30a7



u3pnov 40c9
u9polamba/nw 20c4; 28e5; 35b1; 40b6,8
u9pologi/zomai 28b6; 28d8
u9pome/nw 28c3
u9poste/llw 24a6

F, fF, fF, fF, f
fai/nw 17b3; 22c4; 23a7; 27a4,8; 33a1; 40e3
fa/skw 19c3; 21b5; 41a1
fau=lov, h, on 22a5; 28b9; 30a2; 41a5
fe/rw 37c8; 37d3
fe/ugw 19c8; 26a6; 29b10; 35d2
fh/mh 18c1; 20c7
fqone/w 33b1; 37d1
fqo/nov 18d2; 28a8
file/w 29d3
filo/poliv 24b5
fi/lov, h, on 19a6; 26d6; 28d2; 34c5; 40a1
filosofe/w 23d4; 28e5; 29c9; 29d4
filo/timov 23e1
filoyuxi/a 37c6
fluare/w 19c4
fluari/a 19c4
fobe/w 18b5; 28e6; 29b10; 32c2
fo/nov 28c6
fortiko/v, h/, o/n 32a8
fra/zw 19d2,4
fro/nhsiv 29e1
fro/nimov, on 22a6; 36c7
fronti/zw 25c2; 28d4; 29e2
frontisth/v 18b9
fugh/ 21a2; 37c4
fu/siv 22c1

fwnh/ 18d5

X, xX, xX, xX, x
xai/rw 23c3; 33b10; 33c2
xalepai/nw 41d7
xalepo/v, h/, o/n 19a5; 23a1; 25c7; 37e5; 39a7; 39b1; 39c5; 39d2
xarienti/zomai 24c6; 27a2; 27d5
xari/zomai 35c4
xa/riv 20a2
xeirote/xnhv 22c9
xei/rwn, on 18a3
xrh=ma 19d9; 20a2,5; 29d8; 30b1,3(2x); 33b1; 36b6;

37c2,4; 38b1,2; 41e3
xrhsmo/v 21c2; 21e6; 22e1,5; 23a6
xrhsmw|de/w 39c1,3
xrhsmw|do/v, o/n 22c2
xrhsto/v, h/, o/n 25c6; 33b5

xro/nov 18c4; 19a2(2x); 21b7; 24a4; 32a3; 32b5; 33b10;
37a6; 37b3; 38c1,5; 39e5; 40a6; 40e3; 41c6

Y, yY, yY, yY, y
yeudh/v, e/v 18b1; 26a2
yeu=dov 34e5
yeu/dw 17a5; 20e3; 21b6; 22d3; 34b5
yhfi/zw 32b7
yh=fov 34d1; 36a3,6
yuxh/ 29e1; 30b2

W, wW, wW, wW, w
w)fele/w 24e8; 25c1; 25d2; 31e1



Tabela de transliteração do alfabeto grego para o alfabeto latino

SIG�O GREGO SIG�O LATI�O

A, a A, a

Ai, a| Ai, ai

B, b B, b

G, g G, g

gg ng

gk nk

gc nks

gx nkh

D, d D, d

E, e E, e

Z, z Z, z

H, h E, e

Hi, h| Ei, ei

Q, q Th, th

I, i I, i

K, k K, k

L, l L, l

M, m M, m

N, n N, n

C, c Ks, ks

O, o o

P, p P, p

(999 (R, r( Rh, rh

- r- r

S, s, v S, s

T, t T, t

Y, u Ü, ü

F, f Ph, ph

X, x Kh, kh

Y, y Ps, ps

W, w O, o

Wi, w| Oi, oi

 0

(9 9 h

Fonte: MURACHCO, 2007. p.40.
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