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Resumo: 
Faremos uma comparação entre as concepções de arte retórica e de filosofia de Platão e 
de Isócrates. Obviamente há semelhanças entre eles que permitem observar os 
parâmetros de cada um desses autores, discernindo também em que divergiram acerca da 
arte retórica e, inevitavelmente, acerca da filosofia, especialmente porque cada um deles 
entendeu diferentemente essas práticas e esses termos. Platão diferenciou 
veementemente retórica e filosofia, enquanto Isócrates nomeou como filosofia o que 
historicamente se reconheceu por arte retórica, ainda que ele distanciasse sua proposta 
educativa (paideia) de outros sofistas. Veremos, comparando as definições e prescrições 
de cada um deles, como essa distinção entre retórica e filosofia apenas faz sentido para 
Platão, não para Isócrates, e como tal diferença é explicada em seu contexto, 
especialmente no Fedro, contra a concepção isocrática. Além disso saberemos no detalhe 
qual é a receita de cada um deles para o exímio rétor. Como apêndice, veremos duas 
passagens em que Hermias trata do mesmo tema 
Palavras-chave: 
Retórica; filosofia; natureza; aprendizado e exercício. 
 
Abstract: 
We will compare both Plato’s and Isocrates’s conceptions of the art of rhetoric and of 
philosophy. Obviously, there are similarities between the two of them which allow us to 
observe the parameters of each author, as well as to discern in what ways they diverge 
with respect to the art of rhetoric and, inevitably, philosophy, especially so because each 
of them understood those practices and terms distinctly. Plato vehemently differentiated 
philosophy from rhetoric, while Isocrates identified as philosophy that which was 
historically recognized as the art of rhetoric, even though he distanced its educational 
purpose (paideia) from the other sophists. In comparing the definitions and prescriptions 
of each author, we will see how this distinction between rhetoric and philosophy only 
makes sense for Plato, but not for Isocrates, and how this distinction is explained by its 
context, especially in Phaedrus, in contrast with the Isocratic conception. In addition, we 
will examine in detail each author’s prescriptions for excellence as an orator. As an 
addendum, we will look at two passages in which Hermias addresses the same subject. 
Keywords: 
Rhetoric; philosophy; nature; learning and exercise. 
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1. Consonâncias 
 
 

O leitor do Fedro de Platão poder ter a falsa impressão, no final do diálogo, de 
que Sócrates elogia Isócrates (Pl. Phdr. 278e8), comparando-o ao logógrafo Lísias, 
cujo discurso parcial fora lido por Fedro no início. Entretanto procuraremos mostrar 
que esse suposto elogio a Isócrates é irônico, configurando na verdade um vitupério, 
especialmente se contextualizarmos melhor as definições isocráticas de retórica, 
contra as quais Platão se opõe diametralmente. Não estamos sozinhos nessa leitura, 
apenas agregaremos nosso recorte à abordagem, comparando como cada um deles 
apresenta sua receita de rétor e os sentidos específicos que se depreendem de cada 
uma dessas receitas, as quais nos proporcionarão uma leitura mais precisa dos trechos 
e da relação, nada cordial, entre Isócrates e Platão. 

 
Lísias e Isócrates, na detratação geral que nos apresenta Platão contra a retórica 

no Fedro, estão de fato em níveis diferentes, seja pelas suas práticas reais, seja pela 
concepção política que representam na trama do diálogo. Se por um lado Lísias pode 
ser entendido como um logógrafo meteco, que nunca, ou quase nunca, pôde exercer 
sua arte retórica nos tribunais, vendendo discursos a terceiros, Isócrates, por seu 
turno, sendo cidadão de Atenas, poderia realmente ser ou aparecer como melhor 
reputado por Platão, ainda que também tenha vendido discursos para terceiros e tenha 
aberto uma escola de retórica, prática que aliás designava por “filosofia”. Esse 
elemento é um dos mais importantes nessa nossa abordagem, mas voltemos à 
comparação entre Lísias e Isócrates.  

 
A aparente escala apresentada por Platão, em que Lísias seria pior que Isócrates, 

se desfaz completamente, pelo ataque fulminante e ad hominem contra Isócrates, por 
este permanecer a maior parte do tempo da guerra do Peloponeso fora da cidade, 
estudando com Górgias, “fora dos muros”, afastado dos problemas políticos da pólis. 
Tal condenação que faz Platão contra Isócrates é bastante evidente, motivo pelo qual 
se percebe que a menção final a Isócrates não é nada elogiosa, além das anteriores 
alusões diretas ou indiretas a Isócrates, especialmente à sua concepção de retórica e a 
sua nomenclatura. Nesse sentido, a escala mais previsível e aparente do vitupério se 
inverte, sendo Isócrates inferior a Lísias, sobretudo se considerarmos a natureza 
(phýsis) de cada um deles como parâmetro definidor do bom uso da arte da palavra. 
Isócrates seria inferior por ser ateniense, embora se esperasse que fosse melhor pelo 
mesmo motivo, no entanto não é esse o retrato que se depreende do diálogo. 

 
Embora a imagem e o nome de Isócrates só venha a ser tocado no final do 

diálogo, Lísias e Isócrates perfazem um par de prediletos (paidikois) de Fedro e 
Sócrates, respectivamente. Assim como Fedro foi benevolente com Lísias, Sócrates 
deverá ser com Isócrates, pelo menos de modo aparente, o qual segundo Sócrates tem 
um excelente caráter e que tem em si uma “certa filosofia” ou “alguma filosofia” (ti 
philosophías Phdr. 279b1). Hackforth (Hackforth, 1952: 167) entende o trecho como 
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uma espécie de reconciliação de Platão com Isócrates, mas a maioria não é tão otimista 
nesse ponto, entendendo que Platão detrata mais uma vez Isócrates e com enorme 
clareza (Rowe, 1989: 215-216; Yunis, 2011: 243-246; De Vries, 1969: 15-18).  

 
Hackforth duvida que a expressão “belo Isócrates” seja irônica, nesse ponto diz 

seguir Wilamowitz (Hackforth, 1952: 167). Rowe, ao contrário, entende a expressão 
“belo Isócrates” como irônica (Rowe, 1989: 215-216), assim como H. Yunis, fazendo 
coro entre os que observam a ironia do trecho, considerando inclusive Isócrates como 
um representante da cultura retórica combatida por Platão durante todo o diálogo 
(Yunis, 2011: 243-246). Nessa mesma linha, De Vries também já apontava as 
profundas diferenças epistemológicas entre Platão e Isócrates, além de assinalar 
também as possíveis alusões anteriores ao retórico, ressaltando que em nenhuma delas 
Platão lhe parece amigável (De Vries, 1969: 15-18). Na mesma perspectiva de Rowe, 
Yunis e De Vries, compreendemos esse “belo Isócrates” como ironia, além da 
expressão “alguma filosofia” (ti philosophías) que aparece como chave do trecho, muito 
provavelmente demonstrando um dos pontos principais dessa longa discussão, que é 
a confusão perpetrada por Isócrates entre retórica e filosofia, a qual Platão procura 
desfazer no Fedro. Voltaremos a esse ponto no final do texto, mas agora vejamos mais 
detidamente quais são os parâmetros retóricos e filosóficos tanto em Isócrates como 
em Platão, observando como desses parâmetros podemos derivar elementos e 
ferramentas para uma conclusão prévia acerca dessas graves diferenças. 

 
No Panegírico Isócrates entende que o rétor deve servir-se dos fatos históricos 

para realizar seu discurso, observando o momento adequado ou oportuno (en kairôi) 
e a boa disposição (eû diathésthai) discursiva, que serão pontos de destaque da 
concepção isocrática: 

 
Αἱ μὲν γὰρ πράξεις αἱ προγεγενημέναι κοιναὶ πᾶσιν ἡμῖν 

κατελείφθησαν, τὸ δ' ἐν καιρῷ ταύταις καταχρήσασθαι καὶ τὰ 

προσήκοντα περὶ ἑκάστης ἐνθυμηθῆναι καὶ τοῖς ὀνόμασιν εὖ διαθέσθαι 

τῶν εὖ φρονούντων ἴδιόν ἐστιν. 
 

Os acontecimentos do passado, com efeito, são um legado comum a todos 
nós, mas utilizar-se deles no momento oportuno, refletir a conveniência 
de cada um e bem dispô-los com as palavras é próprio dos que são estão 
em boa sensatez.  (Panegírico § 9 trad. Bertachi, 2014, p. 94)2 

 
 

Esses parâmetros retóricos, a oportunidade (kairós) e a boa disposição (eû 
diathésthai), serão retomados por Isócrates em outros trechos e sustentarão em alguma 
medida a sua receita de excelência em retórica. Para além dessas duas variáveis já 

 
2 Usei tradução ligeiramente modificada de Bertacchi, A. R. O Panegírico, de Isócrates: tradução e comentário. 
2014. Dissertação (Mestrado em Letras Clássicas) - Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2014. doi:10.11606/D.8.2014.tde-22052014-103653. Acesso em: 2019-
07-06. 
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apresentadas, no Elogio de Helena, Isócrates organiza outros elementos de modo mais 
detalhado, dizendo que (1) a inventio (heuresis), (2) o aprendizado (mathein) e (3) a 
mimese (mimésasthai) não são parâmetros técnicos difíceis, enquanto o mais difícil seria 
(4) a dispositio (ten sunthesin – a composição), a partir da qual se “compõe” discursos 
adequados. Vejamos como isso ocorre: 
 

Ἔστιν γὰρ τῶν μὲν τοιούτων συγγραμμάτων μία τις ὁδὸς, ἣν οὔθ' 

εὑρεῖν οὔτε μαθεῖν οὔτε μιμήσασθαι δύσκολόν ἐστιν· οἱ δὲ κοινοὶ καὶ 

πιστοὶ καὶ τούτοις ὅμοιοι τῶν λόγων διὰ πολλῶν ἰδεῶν καὶ καιρῶν 

δυσκαταμαθήτων εὑρίσκονταί τε καὶ λέγονται, καὶ τοσούτῳ 

χαλεπωτέραν ἔχουσι τὴν σύνθεσιν ὅσῳ περ τὸ σεμνύνεσθαι τοῦ 

σκώπτειν καὶ τὸ σπουδάζειν τοῦ παίζειν ἐπιπονώτερόν ἐστιν.  
 
Dessas obras, só há um caminho a ser seguido, o qual não é difícil de 
descobrir, nem aprender, nem imitar. Todavia, os discursos comuns, 
confiáveis e semelhantes a esses são descobertos e pronunciados por meio 
de muitas formas e oportunidades (kairôn) cujo aprendizado é mais difícil, 
e a composição deles é tão difícil quanto é mais trabalhoso elogiar do que 
zombar, e ser sério do que brincar. (Elogio de Helena §11 trad. Lacerda, 
2011, p.67-68)3 

 
 

Essa composição (tèn súnthesin) aparece em Isócrates como “mais difícil” 
(khalepôtéran), comparada à dificuldade de zombar ao elogiar, bem como o falar sério 
ao brincar. Aliás nesse último caso parece haver uma menção no próprio Fedro ao 
trecho de Isócrates, quando Sócrates é indagado e acusado por Fedro de fazer uma 
zombaria ou brincadeira a suas custas, logo depois de Sócrates elogiar Fedro, o qual 
pergunta: “F: já estás brincando (paídzein), não é?”, ao que Sócrates responde: “S: 
Pareço por acaso brincar (paídzein) e não me esforçar (espoudakénai)?” (Phdr. 234d7-8, 
trad. Campos, 2018:59), numa provável menção de Platão ao trecho de Isócrates, 
considerando a contraposição entre paídzein e spoudádzein como uma alusão 
intertextual a Isócrates.  

 
A nomenclatura do conhecimento das formas discursivas (ideôn) encontra 

similaridade em Siriano de Alexandria, autor neoplatônico, especificamente em seu 
tratado Perì Ideôn (Acerca das formas discursivas), o qual também segue parâmetros 
retóricos isocráticos (cf. Sallum, 2012), mas é importante notar que Isócrates prefere 
uma formulação de sua receita afirmando a facilidade de alguns parâmetros em 
detrimento de outros. Ele fará isso em outra ocasião, mas nem sempre mantendo o 
mesmo esquema entre esses parâmetros, ou seja, Isócrates não mantém uma mesma 
receita para a sua formação retórica, a qual ele chama de filosofia e paideia, mas, ao 
contrário, apresenta uma variação na apresentação dessa necessidade formativa. 

 
3 Usei tradução ligeiramente modificada de Lacerda, T. C. E. de. Contra os Sofistas e Elogio de Helena de 
Isócrates: tradução, notas e estudo introdutório. 2011. Dissertação (Mestrado em Letras Clássicas) - Faculdade 
de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2011. 
doi:10.11606/D.8.2011.tde-27092012-091644. Acesso em: 2019-07-06. 
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Comparando os dois trechos de Isócrates surge uma dúvida relevante, se ele usa 

os termos boa disposição (eû diathésthai) e composição (ten súnthesin) como sinônimos. Essa 
dúvida conceitual se estende quando realizamos a comparação com Platão, terreno 
em que Isócrates parece bastante relevante. Segundo Howland, no Fedro 236a3-4, há 
uma menção a essa passagem de Isócrates, quando Sócrates diz ser necessário elogiar 
por vezes a disposição (diáthesin), não a invenção (heúresin), e quando isso não é 
possível, quando o rétor não tem boa disposição, imediatamente se deve elogiar a 
invenção (heúresin) (Howland, 1937), num jogo relativamente sarcástico em que se 
deve tentar salvar o que o discurso tem de melhor, procurando bem avaliar algo que 
talvez nem mereça ser bem avaliado. O Sócrates platônico joga com esses 
fundamentos da retórica, táxis (dispositio) e heuresis (inventio), para aparentemente 
vituperar Isócrates, num ataque que consiste em dizer que Isócrates é péssimo na 
disposição, especialmente porque ele mesmo se dizia expert nesse aspecto, tendo 
defendido que sua arte estaria especialmente na dispositio (táxis) (Contra os Sofistas 16).  

 
Obviamente nossa sensibilidade para essas sutilezas se torna muitas vezes 

demasiado opaca, sendo necessário um exercício constante e uma atenção especial 
para observar tais ressonâncias, testá-las, empreender novas buscas, e é verdade 
também que um pouco de sorte nesses casos se faz necessário, uma vez que nem tudo 
está claríssimo para o “leitor ideal” de Platão, modelo inexistente aliás, mas que, 
mesmo assim, certamente estamos bastante distantes de uma sensibilidade infalível 
para detalhes tão sutis. Alguém culto que lia esses diálogos em períodos mais 
próximos à sua criação, estaria necessariamente mais informado e provavelmente 
como maior sensibilidade para alguns temas do que um leitor do século XXI, por 
mais avançada que sejam as pesquisas, por mais eruditas que sejam as edições críticas, 
por mais especializadas que sejam os cruzamentos das informações já realizadas. 
Podemos dizer que sempre algo importante nos escapará dessas sutis informações. É 
verdade também que algumas vezes comentários antigos ou neoplatônicos nos 
aparecem como decepcionantes, sem apresentar soluções aos trechos que 
consideramos de difícil interpretação, sendo difíceis também para esses autores, o que 
nos pode dar um breve alívio, o de saber que por exemplo Hermias também não sabia 
muito bem como interpretar algumas passagens do Fedro. (cf. Hermias, 167: 24) 

 
Seguindo nesse campo investigativo, que procura avaliar, através de indícios, o 

quanto Platão talvez tenha sido implacável ao fazer menção às deficiências de 
Isócrates, Howland afirma que essa citação velada, ou nem tanto velada, permite que 
entendamos a disposição (diáthesin) de Platão como correspondente da composição 
(súnthesin) de Isócrates (Howland, 1937: 154). Acreditamos que Howland tenha razão, 
especialmente porque essa correspondência entre os termos pode ser comprovada 
internamente, como vimos, no próprio Isócrates, mas o que mais isso pode significar 
nessa avaliação de Platão acerca de Isócrates?  
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Continuando nos textos de Isócrates, temos que as formas discursivas (ideôn), 
sua aplicação oportuna (kairôn) e a composição (ten súnthesin) seriam o núcleo mais 
difícil (khalepôtéran) no aprendizado da arte discursiva, e Isócrates, ao reconhecer essa 
dificuldade, imediatamente prontifica-se a ensiná-la na sua escola. Nessa perspectiva 
isocrática, a adequação do discurso faz com que se cuide também dos limites entre o 
risível e o sério, para que não haja a possibilidade de confusão entre registros 
diferentes. Isócrates discerne também uma parte do aprendizado das artes discursivas 
como mais difícil no seu Contra os sofistas. Vejamos também esse trecho: 
 

Φημὶ γὰρ ἐγὼ τῶν μὲν ἰδεῶν, ἐξ ὧν τοὺς λόγους ἅπαντας καὶ λέγομεν καὶ 

συντίθεμεν, λαβεῖν τὴν ἐπιστήμην οὐκ εἶναι τῶν πάνυ χαλεπῶν, ἤν τις αὑτὸν 

παραδιδῷ μὴ τοῖς ῥᾳδίως ὑπισχνουμένοις ἀλλὰ τοῖς εἰδόσιν τι περὶ αὐτῶν· 

τὸ δὲ τούτων ἐφ' ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων ἃς δεῖ προελέσθαι καὶ μείξασθαι 

πρὸς ἀλλήλας καὶ τάξασθαι κατὰ τρόπον, ἔτι δὲ τῶν καιρῶν μὴ διαμαρτεῖν 

ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐνθυμήμασι πρεπόντως ὅλον τὸν λόγον καταποικῖλαι καὶ 

τοῖς ὀνόμασιν εὐρύθμως καὶ μουσικῶς εἰπεῖν, ταῦτα δὲ πολλῆς ἐπιμελείας 

δεῖσθαι καὶ ψυχῆς ἀνδρικῆς καὶ δοξαστικῆς ἔργον εἶναι, καὶ δεῖν τὸν μὲν 

μαθητὴν, πρὸς τῷ τὴν φύσιν ἔχειν οἵαν χρὴ, τὰ μὲν εἴδη τὰ τῶν λόγων 

μαθεῖν, περὶ δὲ τὰς χρήσεις αὐτῶν γυμνασθῆναι, τὸν δὲ διδάσκαλον τὰ μὲν 

οὕτως ἀκριβῶς οἷόν τ' εἶναι διελθεῖν ὥστε μηδὲν τῶν διδακτῶν παραλιπεῖν, 

περὶ δὲ τῶν λοιπῶν τοιοῦτον αὑτὸν παράδειγμα παρασχεῖν ὥστε τοὺς 

ἐκτυπωθέντας καὶ μιμήσασθαι δυναμένους εὐθὺς ἀνθηρότερον καὶ 

χαριέστερον τῶν ἄλλων φαίνεσθαι λέγοντας. Καὶ τούτων μὲν ἁπάντων 

συμπεσόντων τελείως ἕξουσιν οἱ φιλοσοφοῦντες· καθ' ὃ δ' ἂν ἐλλειφθῇ τι 

τῶν εἰρημένων, ἀνάγκη ταύτῃ χεῖρον διακεῖσθαι τοὺς πλησιάζοντας. 
 
Declaro, então, que deter o conhecimento das formas, a partir das quais falamos e 
compomos (suntíthemen) todos os discursos, não é tarefa das mais difíceis em 
absoluto, desde que o sujeito se entregue não para os que fazem promessas 
com facilidade, mas para aqueles que conhecem alguma coisa sobre elas. Mas, 
dentre cada um dos assuntos (pragmátôn), escolher (proelésthai) as formas 
devidas, misturá-las (meíxasthai pròs allélas) umas às outras e ordená-las 
(táxasthai) sob um determinado critério, e ainda não se equivocar quanto às 
situações oportunas (tôn kairôn) para usá-las, como também ornar 
convenientemente o discurso inteiro com raciocínios e proferi-lo 
melodicamente com palavras rimadas, são essas coisas que precisam de muito 
cuidado e que são trabalho para alma viril e opinativa. E é necessário que o 
discípulo, além de ter a natureza como ela deve ser, aprenda as formas (eidê) 
dos discursos e exercite o uso delas, enquanto o professor tem de ser capaz 
de dissertar com precisão de modo a não deixar de lado nenhuma das coisas 
que podem ser ensinadas, e, por fim, de mostrar-se de tal forma como 
modelo, que os discípulos, os quais são moldados por ele e têm a capacidade 
de imitá-lo, pareçam imediatamente mais exuberantes e mais graciosos do que 
outros quando discursam. E, quando todas essas coisas se fundirem (apántôn 
sumpesóntôn), aqueles que se dedicam à filosofia (oi philosophoûntes) estarão 
completos (teleíôs); porém, se algo do que foi elencando for deixado de lado 
(elleiphthêi), os discípulos permanecerão necessariamente inferiores neste 
aspecto. (Isócrates, Contra os Sofistas 16-18, trad. Lacerda, 2011 p.61)  
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Aqui primeiramente é necessário observar o uso do termo epistéme em Isócrates, 
bastante distante de Platão e daquilo que, por conta de Platão – mas não só por causa 
dele –, acostumamo-nos a entender como epistéme, no sentido forte do termo, de uma 
ciência estabelecida, está bem distante dessa órbita. Obviamente Isócrates não poderia 
ter usado o termo nesse sentido posterior e consagrado historicamente. Aos nossos 
ouvidos uma frase como a de Isócrates, que “não é muito difícil ter ciência” da arte 
discursiva, pode parecer exótica, ou um louvor superficial ao aprendizado da arte 
discursiva, sobretudo porque está acompanhado também da descrição das 
dificuldades ou pontos mais difíceis de se aprendê-la. É preciso ter em conta que 
Isócrates tinha uma escola de retórica e defendia um caminho escolar eficaz, uma 
paideia, o que faz com que necessariamente tenha um certo otimismo acerca do seu 
ensino, para além das dissonâncias de seu léxico frente à recepção, sendo que a 
principal delas, sem sombra de dúvidas, está no uso do termo filosofia para definir 
retórica. 

 
Livres desses anacronismos possíveis, no que tange à retórica mesma, a ênfase 

de Isócrates agora está na mescla (meixasthai) e na eleição (proelesthai) dos temas, na 
combinação discursiva efetivada pela inventio (heuresis) e, mais uma vez, ao que parece, 
pela táxis (dispositio – táxasthai), elementos que definem o domínio da arte discursiva 
nessa perspectiva isocrática. Além disso, seria preciso dominar o momento adequado 
(kairôn), usando as palavras de uma maneira musical, e exercitar muito isso, para que 
se tivesse uma alma corajosa e um trabalho “doxástico”, ou seja, uma habilidade em 
torno da utilização da dóxa (opinião). Assim, Isócrates fará uma espécie de síntese, 
afirmando a necessidade do aprendiz ter (a) natureza propícia (phýsin), (b) 
conhecimento das formas (eidê) discursivas e (c) que as tenha exercitado (gymnasthênai) 
suficientemente. 

 
Esse retrato do aprendizado da arte discursiva terá um contraponto exato em 

Platão, o qual terá algo mais a dizer, como veremos. Leon Robin (Robin, 1988:28) 
entende essa proximidade estrutural entre Isócrates e Platão como lugar comum, mas 
De Vries discorda dessa leitura e aponta que o trecho corresponde mesmo ao 
programa educacional de Isócrates (De Vries, 1953: 40). Apesar de Platão apresentar 
a natureza também como condição para a arte retórica, acrescenta também o 
conhecimento (epistémen) como segunda condição, e isso os distanciará bastante, pois 
Isócrates não teve tanto cuidado conceitual com esse quesito, como vimos, uma vez 
que sua retórica estava mais alicerçada, como já é possível perceber, na táxis e na 
adequação discursiva, não em seu lastro de verdade ou de conhecimento, como estará 
em Platão. Ambos concordam quanto a necessidade do exercício, ainda que cada um 
use um termo para isso, enquanto Isócrates usa exercitar (gymnasthênai) (Contra os 
Sofistas 17), Platão prefere o exercício melétên (melétên Phdr. 269d). Vejamos agora como 
Platão organiza esses requisitos do rétor perfeito na seguinte passagem, que seria uma 
antístrofe, um contraponto, uma resposta, ao trecho de Isócrates: 
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τὸ μὲν δύνασθαι, ὦ Φαῖδρε, ὥστε ἀγωνιστὴν τέλεον γενέσθαι, εἰκός--ἴσως 

δὲ καὶ ἀναγκαῖον--ἔχειν ὥσπερ τἆλλα· εἰ μέν σοι ὑπάρχει φύσει ῥητορικῷ 

εἶναι, ἔσῃ ῥήτωρ ἐλλόγιμος, προσλαβὼν ἐπιστήμην τε καὶ μελέτην, ὅτου 

δ᾽ ἂν ἐλλείπῃς τούτων, ταύτῃ ἀτελὴς ἔσῃ. ὅσον δὲ αὐτοῦ τέχνη, οὐχ ᾗ 

Λυσίας τε καὶ Θρασύμαχος πορεύεται δοκεῖ μοι φαίνεσθαι ἡ μέθοδος.  
 

S: Para ser capaz, ó Fedro, de se tornar um competidor (agonistên) perfeito é 
verossímil (eikós) – talvez necessário –, que detenhas outras coisas. Se está na 
tua natureza (phýsei) ser um retórico, serás um rétor consumado, acrescendo a 
isso conhecimento (epistémen) e exercício (melétên). Se deixares (elleípêis) de lado 
qualquer um desses elementos, serás imperfeito (atelês). Tal é a arte, a qual não 
me parece evidente atingi-la através do método de Lísias e de Trasímaco. (Pl. 
Phdr. 269d, trad. Campos, 2018: 124)4 

 
Fica evidente que as fórmulas não são as mesmas, ainda que ressoem esse 

mesmo modo estruturado e tripartido de estabelecer a receita básica para ser um rétor. 
Apesar de ambas começarem pela natureza (phýsis) propícia, condição sine qua non para 
a aquisição de qualquer arte e terminarem pelo exercício, cada um desses termos, até 
mesmo o coincidente, são aplicados e referem coisas diferentes. Em Platão, não há 
uma hierarquia evidente entre os termos, enquanto em Isócrates haverá, além de uma 
flutuação entre o que seria mais ou menos fácil de adquirir. 

 
A aproximação entre as duas receitas de rétores, ainda que partam do mesmo 

ingrediente natural como necessário, não encerram semelhanças ou proximidades 
efetivas, mas divergem substancialmente, primeiramente porque a compreensão de 
cada um deles acerca da natureza é substancialmente diferente. Platão aliás instaura 
filosoficamente muitas dessas discussões acerca da natureza, procurando sempre 
discernir o que é adquirido pela tékhne do que é inato ou natural, e para ele há 
elementos importantes depositados na alma, enquanto Isócrates iguala seus 
conhecimentos retóricos sem teorizar em qualquer momento acerca dessa natureza, 
embora a ressalte, como veremos, como a mais importante, mas aqui a oposição 
epistemológica entre eles é máxima, ainda que as palavras sejam coincidentes. 

 
Em seguida, a necessidade platônica acerca do conhecimento, da epistéme, 

constitui o segundo grande abismo entre as duas concepções, além de originar 
divergências outras. Se Isócrates diz que tomar conhecimento é fácil, Platão, por seu 
turno, explicará todo o esforço dialético para se alcançar a anamnese, exercício único 
de reabilitação do potencial que está na alma e que só então poderá ser reconhecido 
e aplicado com destreza enquanto uma ciência (epistéme). Disso deriva que a noção do 

 
4 Agradeço a sugestão de Marco Valério Classe Colonnelli, segundo a qual o autou téchnê possa referir diretamente 
a formula de Isócrates em questão, podendo ser traduzida como “a arte dele”, como proveniente de um terceiro 
elemento, entre a dicotomia aparente que há entre Sócrates (filósofo) e Lísias/Trasímaco (logógrafos, sofistas). 
Essa leitura corrobora a interpretação desenvolvida nesse artigo, além de introduzir possibilidades diferentes 
para a tradução do trecho, como por exemplo a seguinte, sugerida por Colonnelli: “Por quanto, a arte dele, não 
a arte pela qual Lísias e Trasímaco passeiam, parece me ser o método” (Colonnelli, 2020). 
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que se deve conhecer também permanece distante nos dois autores, ficando Isócrates 
na forma desses saberes. Platão descreve numa parte do diálogo, quando exemplifica 
acerca da diferença entre os rudimentos de uma arte e a arte verdadeira (Pl. Phdr. 
268b1-269a3), e talvez dentro dessa perspectiva ele pudesse ver Isócrates como 
alguém que apenas maneja rudimentos sem ter acesso completo à arte propriamente 
dita.  

 
Outro índice de que Platão dá realmente uma resposta a Isócrates nessa 

definição ou receituário está no uso do verbo “deixar” (elleípêis) em Platão e “deixado” 
(elleiphthêi) em Isócrates, logo em seguida dos três parâmetros, em ambos os casos 
referindo à não completude dos requisitos da receita para se formar um rétor, caso 
algum desses parâmetros não se cumpra e a atividade não se encontre completa ou 
finalizada (teleiôs em Isócrates e atelês em Platão). Nesses tripés, se algo não for bem 
alicerçado, o conjunto se encontrará comprometido. Essa talvez seja a única 
concordância formal entre eles, o que na verdade mostra que se trata de uma resposta, 
uma vez reconhecidos índices na estrutura mesma da apresentação de cada uma das 
receitas. Nesse sentido, é a partir dessa coincidência formal que deriva a comparação 
entre outros momentos em que se trata do tema em ambos autores. 

 
Em Antídosis 186-9, Isócrates apresenta uma outra versão dessa receita, sem, 

entretanto, dizer o que é fácil nem difícil, mas agora reiterando o mesmo desenho 
geral physis, paideia e empeiria gymnásion, inserindo agora uma nova hierarquia: 

 
 

Ὁ μὲν οὖν τύπος τῆς φιλοσοφίας τοιοῦτός τίς ἐστιν. Ἡγοῦμαι δ' ὑμᾶς μᾶλλον 

ἂν ἔτι καταμαθεῖν τὴν δύναμιν αὐτῆς, εἰ διέλθοιμι τὰς ὑποσχέσεις ἃς 

ποιούμεθα πρὸς τοὺς πλησιάζειν ἡμῖν βουλομένους 

Λέγομεν γὰρ ὡς δεῖ τοὺς μέλλοντας διοίσειν ἢ περὶ τοὺς λόγους ἢ περὶ τὰς 

πράξεις ἢ περὶ τὰς ἄλλας ἐργασίας πρῶτον μὲν πρὸς τοῦτο πεφυκέναι καλῶς, 

πρὸς ὅπερ ἂν προῃρημένοι 187.5 τυγχάνωσιν, ἔπειτα παιδευθῆναι καὶ λαβεῖν 

τὴν ἐπιστήμην, ἥτις ἂν ᾖ περὶ ἑκάστου, τρίτον ἐντριβεῖς γενέσθαι καὶ 

γυμνασθῆναι περὶ τὴν χρείαν καὶ τὴν ἐμπειρίαν αὐτῶν·  

ἐκ τούτων γὰρ ἐν ἁπάσαις ταῖς ἐργασίαις τελείους γίγνεσθαι καὶ πολὺ 

διαφέροντας τῶν ἄλλων.  

Εἶναι δὲ τούτων προσῆκον ἑκατέροις, τοῖς τε διδάσκουσιν καὶ τοῖς 

μανθάνουσιν, ἴδιον μὲν τοῖς μὲν εἰσενέγκασθαι τὴν φύσιν οἵαν δεῖ, τοῖς δὲ 

δύνασθαι παιδεῦσαι τοὺς τοιούτους, κοινὸν 188.5 δ' ἀμφοτέρων τὸ περὶ τὴν 

ἐμπειρίαν γυμνάσιον· 

Ταῦτα μὲν οὖν ἐστιν ἃ κατὰ πασῶν λέγομεν τῶν τεχνῶν· εἰ δὲ δή τις ἀφέμενος 

τῶν ἄλλων ἔροιτό με, τί τούτων μεγίστην ἔχει δύναμιν πρὸς τὴν τῶν λόγων 

παιδείαν, ἀποκριναίμην 189.5 ἂν ὅτι τὸ τῆς φύσεως ἀνυπέρβλητόν ἐστιν καὶ 

πολὺ πάντων διαφέρει· 

τὸν γὰρ ἔχοντα τὴν μὲν ψυχὴν εὑρεῖν καὶ μαθεῖν καὶ πονῆσαι καὶ μνημονεῦσαι 

δυναμένην, τὴν δὲ φωνὴν καὶ τὴν τοῦ στόματος σαφήνειαν τοιαύτην ὥστε μὴ 

μόνοις τοῖς λεγομένοις, ἀλλὰ καὶ ταῖς τούτων εὐαρμοστίαις συμπείθειν τοὺς 

ἀκούοντας. 
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[186] O que é então esse tipo de filosofia; Conduzo-vos ao modo correto de 
compreender a sua potencialidade, se concluo o programa que fazemos aos que 
são os desejosos de nos frequentar. 
Dizemos, pois, como é preciso aos futuros [alunos] destacarem-se acerca dos 
discursos ou acerca das ações ou de outros trabalhos, primeiramente devem ter 
uma natureza inclinada para a beleza, em vista do que eles escolheram, em 
seguida ser ensinado e tomar conhecimento, que isso possa ser a cada um, em 
terceiro lugar que venha a ser treinado e exercitado acerca dos requisitos básicos 
e da aplicação (empeirían) dos mesmos. 
E, a partir disso, tornarem-se acabados em todas essas atividades que fazem 
como que sejam diferentes, e muito, dos outros.  
Nesse caso, há a oferta para cada parte, aos que ensinam e aos que aprendem, 
sendo que é preciso a aqueles trazerem à tona a sua natureza específica, e a estes 
serem capazes de ensiná-los, ambos em comum dedicados ao exercício aplicado 
(empeirían). 
Essas coisas que dizemos são relativas a todas as artes. Se alguém chegar de 
outros [lugares] e me perguntar: qual dessas seria a maior e mais poderosa 
formação nos discursos, eu responderia que a natureza é insuperável e a maior 
de todos os diferenciais.  
Ter uma alma capaz de inventar, aprender, trabalhar arduamente e memorizar, 
ter a fonação e a clareza na dicção, e essa não apenas para que estejam nos dizeres, 
mas também para harmonizar bem à persuasão dos ouvintes. 
(Isócrates, Antídosis 186-9, Campos, 2019) 

 
Isócrates, nesse caso, estabelece uma nova hierarquia, coisa que nunca havia 

sido feita, entre a natureza (physis) e os outros aspectos importantes, dizendo que a 
natureza é mais importante que o inventar (heurein), o aprender (paideian), o sofrer ou 
esforçar-se (ponesai), o memorizar (mnemoneusai), o falar (phonen), a clareza na dicção 
(sapheneia) e o bem harmonizar (euarmostiais) as palavras para convencer. 

 
Vejamos um quadro sinótico das formulações flutuantes de Isocrátes acerca da 

arte da palavra dentro dos seguintes termos, aquilo que é (a) fácil, o que é (b) difícil 
ou o que é (c) necessário (sem distinção entre fácil ou difícil): 

 

Obra de 
Isócrates 

Fácil Difícil Necessário 
(Sem distinção 
entre fácil ou 
difícil) 

Pan.9   Kairós 
Oportuno 

   Eû diathesthai 
Bem dispor 

   Eû phronúntôn 
Boa sensatez 
 
Uso prudente do 
oportuno, da boa 
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disposição e da boa 
sensatez 

Elogio 11 Heurein 
inventar  

Ideôn 
formas 

 

 Mathein 
aprender 

Kairôn 
oportuno 

 

 Mimésasthai 
imitar 

Tén súnthesin 
A composição 

 

Contra S. 
16-18 

labein ten 
epistêmen 
tomar ciência 

Proelésthai 
escolher 

 

  meixasthai 
pròs allélas 
misturar entre 
si 

 

  táxasthai katà 
trópon 
ordenar de 
acordo com as 
figuras 

 

  kairôn mê 
diamarteîn 
não errar no 
oportuno 

 

Antidosis 
187-189 

  187 
1 pephukenai kalôs 
natureza inclinada 
para a beleza 
2 paideuthênai kai 
labein ten epistéme 
Ser ensinado e tomar 
conhecimento 
3 entribeis genesthai 
kai gymnasthenai ten 
kheiain kai empeirían 
autôn 
Ser treinado e 
exercitado acerca dos 
requisitos básicos e da 
aplicação (empeirían) 
dos mesmos 

   188 
1 phýsin 
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trazer à tona a 
natureza específica [os 
alunos] 
2 dunasthai paideusai 
serem capazes de 
formá-los 
3 ten empeirían 
gumnasion 
ambos em comum 
acerca do exercício 
empírico 

   189 
phýseôs > heurein 
mathein ponesai 
mnemoneusai phonen 
sapheneia euarmostías 
a natureza é 
insuperável e a maior 
de todos os 
diferenciais.> 
o inventar (heurein), o 
aprender (mathein), o 
sofrer ou esforçar-se 
(ponesai), o memorizar 
(mnemoneusai), o falar 
(phonen), a clareza na 
dicção (sapheneia) e o 
bem harmonizar 
(euarmostiais) as 
palavras para 
persuadir. 

 
 

O quadro sinótico permite observar que Isócrates não tem apenas uma receita, 
mas algumas, embora haja uma certa predominância de alguns termos, como por 
exemplo uma ênfase na táxis (eû diathesthai, tén súnthesin, táxasthai), no kairós e no 
predomínio ou superioridade da phýsis, pelo menos em Antídosis. 

 

2. Dissonâncias 
 
 

 A diferença abismal entre as duas receitas de rétor encontradas em Isócrates e 
Platão é um microcosmo das inúmeras diferenças entre esses dois escritores, na ampla 
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gama das suas obras escritas, especialmente naquilo que cada um praticou e 
compreendeu acerca da palavra escrita. Enquanto Isócrates deposita todo seu saber 
nessa forma de expressão, especialmente porque não era bom de dicção, Platão, 
apesar de ser o grande escritor que foi, não manifestava tamanho otimismo com 
relação a esse suporte, sempre ponderando os limites da linguagem escrita, ciente de 
que seus escritos não poderiam encerrar a completude do seu pensamento, uma vez 
que não eram portadores de todo o conhecimento que ele pretendia transmitir. Nesse 
caso os conhecimentos mais importantes, mais nobres (timiotera), para Platão, seriam 
apenas transmitidos pela palavra viva, pela relação dialética entre mestres e discípulos, 
e estariam guardados, portanto, à oralidade. No Fedro, a expressão graphetai en psykhei, 
inscrever na alma, ilustra essa grafia psíquica que ocorre apenas na transmissão oral 
dos saberes filosóficos. Os diálogos de Platão que conhecemos seriam, nessa 
perspectiva, apenas confeccionados para uma comunidade externa, exotérica, e não 
necessariamente material do círculo escolar esotérico da Academia, onde se 
transmitiam as famosas, mas até hoje quase desconhecidas, doutrinas não escritas 
(ágrafa dógmata). 

 
É importante descrever a larga diferenciação que Platão realiza no Fedro entre a 

retórica vulgar e a retórica filosófica. A retórica vulgar seria pautada apenas nos 
rudimentos formais das artes discursivas, alguém que conhece as partes de um 
discurso, seus gêneros e aplicações, sabe se exercitar nas figuras, sabe encontrar o 
verossímil, tudo isso seria empenho discursivo raso, daqueles que se diziam e se 
consideravam professores de retórica e rétores consumados. No entanto Sócrates 
mostrará a Fedro primeiramente que um dos fundamentos da arte retórica, o uso do 
verossímil, sempre esteve pautado em algum aspecto do verdadeiro, de onde se 
derivava paulatina e gradativamente o engano. O olhar do dialético, aquele que 
compreende o jogo entre as sínteses e análises, deve garantir que o empenho 
discursivo passe a ser filosófico, pois incide justamente nesse discernimento entre ser 
e não-ser, especialmente porque a arte dos sofistas estava alicerçada nesse lugar 
ambíguo em que é mais fácil passar de um lado a outro no discurso, do ser ao não ser, 
ou vice-versa, sem ser percebido. A dialética filosófica seria um antídoto contra a 
retórica vulgar, a que visava somente o engano efêmero, além de uma guardiã da 
verdade discursiva, meio pelo qual se pode pensar em alguma filosofia e até mesmo 
numa retórica, agora filosófica, compromissada daí em diante com a verdade. É esse 
o abismo epistemológico entre Isócrates e Platão. 

 
Sócrates mostrará a Fedro que adquirir os rudimentos prévios de uma arte não 

significa dominá-la, e exemplifica com um harmonista que sabe tirar sons agudos e 
graves de um instrumento musical, mas nem por isso domina a arte da harmonia, 
assim como aquele que apenas é capaz de compor versos não necessariamente domina 
a arte da composição de tragédias, bem como aquele que conhece o efeito de alguns 
fármacos não pode ser considerado médico (Pl. Phdr. 268b1-269a3). Nesse sentido, a 
arte retórica é também para Platão um conhecimento complexo, não apenas das 
formas discursivas e de seus efeitos nas almas, mas também da adequação dessa 
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aplicação discursiva, do conhecimento do momento oportuno (kairós). A questão é 
que essa arte discursiva em Platão terá uma aplicação ética e epistemológica, pois ele 
está preocupado como ela se articula com a verdade e com a natureza da alma, não 
apenas com a adequação das palavras para persuadir. Vejamos como isso ocorre: 

 
{ΣΩ.} Ἐπειδὴ λόγου δύναμις τυγχάνει ψυχαγωγία οὖσα, 271.d.1 τὸν 

μέλλοντα ῥητορικὸν ἔσεσθαι ἀνάγκη εἰδέναι ψυχὴ ὅσα εἴδη ἔχει. ἔστιν οὖν 

τόσα καὶ τόσα, καὶ τοῖα καὶ τοῖα, ὅθεν οἱ μὲν τοιοίδε, οἱ δὲ τοιοίδε 

γίγνονται· τούτων δὲ δὴ οὕτω διῃρημένων, λόγων αὖ τόσα καὶ τόσα ἔστιν 

εἴδη, τοιόνδε 271.d.5 ἕκαστον. οἱ μὲν οὖν τοιοίδε ὑπὸ τῶν τοιῶνδε λόγων 

διὰ τήνδε τὴν αἰτίαν ἐς τὰ τοιάδε εὐπειθεῖς, οἱ δὲ τοιοίδε διὰ τάδε 

δυσπειθεῖς· δεῖ δὴ ταῦτα ἱκανῶς νοήσαντα, μετὰ ταῦτα θεώμενον αὐτὰ ἐν 

ταῖς πράξεσιν ὄντα τε καὶ πραττόμενα, ὀξέως τῇ αἰσθήσει δύνασθαι 

ἐπακολουθεῖν, ἢ μηδὲν εἶναί πω πλέον αὐτῷ ὧν τότε ἤκουεν λόγων συνών. 

ὅταν δὲ εἰπεῖν τε ἱκανῶς ἔχῃ οἷος ὑφ' οἵων πείθεται, παραγιγνόμενόν τε 

δυνατὸς ᾖ διαισθανόμενος ἑαυτῷ ἐνδείκνυσθαι ὅτι 272.a.1 οὗτός ἐστι καὶ 

αὕτη ἡ φύσις περὶ ἧς τότε ἦσαν οἱ λόγοι, νῦν ἔργῳ παροῦσά οἱ, ᾗ 

προσοιστέον τούσδε ὧδε τοὺς λόγους ἐπὶ τὴν τῶνδε πειθώ, ταῦτα δ' ἤδη 

πάντα ἔχοντι, προσλαβόντι καιροὺς τοῦ πότε λεκτέον καὶ ἐπισχετέον, 

272.a.5 βραχυλογίας τε αὖ καὶ ἐλεινολογίας καὶ δεινώσεως ἑκάστων τε 

ὅσα ἂν εἴδη μάθῃ λόγων, τούτων τὴν εὐκαιρίαν τε καὶ ἀκαιρίαν διαγνόντι, 

καλῶς τε καὶ τελέως ἐστὶν ἡ τέχνη ἀπειργασμένη, πρότερον δ' οὔ· ἀλλ' ὅτι 

ἂν αὐτῶν τις  272.b.1 ἐλλείπῃ λέγων ἢ διδάσκων ἢ γράφων, φῇ δὲ τέχνῃ 

λέγειν, ὁ μὴ πειθόμενος κρατεῖ.  

 
S: Uma vez que a potência do discurso está na condução das almas 
(psykhagôgía), [271d] aquele que pretende ser rétor deve necessariamente 
conhecer as formas (eíde) que a alma tem. Há tantas e tantos tipos de almas, 
motivo pelo qual existem umas de um modo e outras de outro. Tendo assim 
realizado tal distinção, existem discursos correspondentes para cada uma 
delas e cada uma tem o seu específico. Por causa disso, umas [almas] são 
levadas à plena persuasão (eupeitheîs) pelo efeito do discurso, e outras, por 
outro lado, pelo mesmo discurso, são levadas à desconfiança (duspeitheîs). É 
preciso ter pensado (noésanta) suficientemente nessas coisas, ter contemplado 
os próprios seres em ação e ter praticado [271e], bem como ser capaz de 
acompanhar com agudeza pela sensação tudo isso, ou não haverá plenitude 
dos saberes que outrora ouviu nos discursos que trazia consigo. Quando for 
capaz de dizer como e pelo que há persuasão, quando for capaz de, junto a 
alguém, perceber e mostrar a si mesmo qual é a natureza [272a] acerca da qual 
versavam os discursos de outrora, depois disso, junto a eles tendo trabalhado, 
é preciso administrar os discursos pelos quais serão persuadidos. É necessário 
ser detentor disso tudo, escolhendo também o momento oportuno (kairós) de 
falar e o de calar, os discursos breves (brakhulogias), os discursos piedosos 
(eleinologias) e cada uma das formas dos discursos veementes (deinóseos) 
aprendidos, reconhecendo neles o momento oportuno (eukairían) e a falta de 
oportunidade (akairían). Bela e acabada estará, nesse ponto, a arte adquirida, 
antes disso não. [272b] Mas se alguém deixar de lado (elleípêi) qualquer um 
desses elementos ao falar, ensinar ou escrever, dizendo que o faz com arte, 
não terá força persuasiva. (Pl. Phdr. 271d-272b, trad. Campos, 2018, p.127-
128) 
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Ao contrário de Isócrates que mantém seu foco nas formas discursivas, Platão, 

por seu turno, terá sua atenção nas formas das almas e em sua diversidade, pois é 

preciso conhecer antes as almas e depois os discursos que a elas se adequam (εἰδέναι 

ψυχὴ ὅσα εἴδη ἔχει: conhecer as tantas formas que a alma tem). A psicagogia é uma 
ação que depende desse conhecimento efetivo da natureza da alma que se pretende 

conduzir. Depois desse discernimento (διῃρημένων) é possível avançar, tendo 

pensado, contemplado e praticado (νοήσαντα, μετὰ ταῦτα θεώμενον αὐτὰ ἐν ταῖς 

πράξεσιν ὄντα τε καὶ πραττόμενα Phdr. 270e) essa adequação entre as almas e os 

discursos, bem como acompanhar (ἐπακολουθεῖν), ou seja, avaliar esses fenômenos 
discursivos e suas reações nas almas. Resumindo: (1) conhecer as tantas formas que a 
alma tem, (2) ter discernido (essas relações entre almas e discursos), (3) ter pensado 
(noésanta) suficientemente nessas coisas, (4) ter contemplado os próprios seres em 
ação, (5) ter praticado e (6) ser capaz de acompanhar tudo isso com agudeza pela 
sensação. 

 
Platão aqui define as potencialidades do discurso aplicado como psicagogia, arte 

de conduzir as almas, e considera a diversidade de almas e de discursos que são 
persuasivos a cada uma, além disso há também na passagem uma ênfase na formação 
do rétor, especialmente que ele tenha praticado, experimentado, esses efeitos 
discursivos nas almas, bem como tenha aprendido a adequação da oportunidade e dos 
recursos da arte discursiva. Aliás Platão usa kairós, usado por todos os rétores, mas 
desdobra especialmente essa habilidade por meio de duas outras expressões: o 
momento oportuno (eukairían) e a falta de oportunidade (akairían). Antes desse 
processo, não poderá ser considerado rétor completo, e qualquer detalhe que fique de 
lado, ou seja, deixado à margem, determinará o fracasso da arte e da força persuasiva. 
Aqui mais uma vez se observa a expressão “deixar de lado (elleípêi) qualquer um desses 
elementos ao falar, ensinar ou escrever” como uma fórmula repetida nesses preceitos, 
pois em todos os analisados aqui o verbo leipô exerce esse papel limitador, mostrando 
que se a receita não for seguida à risca todo o empenho estará comprometido em seu 
resultado.5 

 
Além desse leipô, nesse trecho, uma expressão similar aparece como 

condicionadora também, o “ou não haverá plenitude” (ἢ μηδὲν εἶναί πω πλέον), 
demarcando também a necessidade desses parâmetros, sem os quais todo o empenho 
está ameaçado. 

 

 
5 O termo leipô é também usado em contexto matemático geométrico, como por exemplo no Mênon 87a4 de 
Platão, momento em que elleípein refere a sobra, o resto, aquilo que foi deixado de uma superfície indicada. 
Acerca desse trecho a tradutora Maura Iglésias, em uma nota (Iglésias, 2001, nota 28: 115) explica que o termo 
provém de contexto matemático, que está bem fixado em Proclo (in Comm. In Eucl., I, 44) e teria origem entre 
os pitagóricos. O termo refere também tudo aquilo que foi abandonado (apoleípô), que tem deficiência (elleîmma) 
(cf. leipô em Chantraine, 1999: 628) 
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Hermias de Alexandria comenta o mesmo trecho de Platão, inserindo alguns 
vocábulos aristotélicos, como “substratos” (hypokeimenon), ao mencionar, por 
exemplo, o conhecimento das formas de almas, menção que se complementa com a 
expressão “conhecer o verdadeiro e o falso”. Usa também o conceito de definição 
(oristikòn) como uma etapa importante desse processo, ainda que no geral Hermias 
siga de perto o texto de Platão, inserindo, como já apontamos, elementos conceituais 
provenientes de Aristóteles e das escolas helenísticas, notadamente do estoicismo. 
Vejamos o comentário de Hermias: 
 

 
<Δεῖ δὴ ταῦτα 271d>  

Ποῖα λέγει; σχεδὸν ἑπτά τινά ἐστιν ἃ λέγει· πρῶτον μὲν τὸ εἰδέναι τὸ 248.5 

ἀληθὲς καὶ τὸ ψεῦδος, εἶτα τὸ διαιρετικὸν, ἔπειτα τὸ ὁριστικὸν, εἶτα τὸ 

ὑποκείμενον (τουτέστι ψυχῆς φύσιν κατιδεῖν, πότερον ἁπλοῦν ἢ σύνθετον), 

ἔπειτα τὰ τῶν λόγων εἴδη κατιδεῖν, εἶτα ἁρμόσαι ποίοις μέρεσι καὶ ἤθεσι 

ψυχῆς ποῖοι λόγοι ἁρμόζουσιν, ἐπὶ πᾶσι δὲ τὸ εἰδέναι τὸν καιρόν.  – Διὸ <δεῖ 

ταῦτα ἱκανῶς νοήσαντα> καὶ καθ' ἑαυτὸν διελόμενον, ἤγουν παρὰ 248.10 τῷ 

διδασκάλῳ ἐν τῷ ἔργῳ αὐτοῦ καὶ τῇ χρήσει, ἐπιγινώσκειν· <ὀξέως τῇ 

αἰσθήσει>, ὅτι ταῦτα ἦν ἢ ἐκεῖνα περὶ ὧν ἐποιούμεθα τοὺς λόγους ἐν τοῖς 

βιβλίοις.  –  <Ἢ μηδὲν εἰδέναι πω πλέον>, τουτέστιν ἄχρι λόγων ἐστὶν αὐτῷ 

ταῦτα μὴ προσλαβόντι τὴν πεῖραν, καὶ μάτην <ἂν> εἴη ἀκηκοὼς εἰ μὴ 

προσφόρως χρήσεται αὐτοῖς ἐν τῷ πράγματι.  – Τὸ δὲ <ξυνών>· λείπει 248.15 

»τῷ διδασκάλῳ».  –  <Ὀξέως τῇ αἰσθήσει>· ὡς ἀπὸ ἀγγέλου τῆς αἰσθήσεως 

βούλεταί πως διανοητικῶς ἀγγέλλειν.  

 
<é preciso essas coisas 271d> 
Que disse? Disse que são aproximadamente sete: (1) primeiro conhecer o 
verdadeiro e o falso, (2) em seguida discernir (dividir), (3) depois definir, (4) 
depois os substratos (isto é conhecer a natureza da alma, se é simples ou 
composta), (5) depois conhecer as formas dos discursos, (6) em seguida 
reconhecer quais discursos se conectam em harmonia com as partes e os 
caracteres da alma, (7) em tudo isso reconhecer o momento oportuno. – Por isso, 
o <é preciso ter pensado (noésanta) essas coisas suficientemente> é definido por 
si mesmo, ou seja, junto ao professor em seu próprio trabalho e em sua aplicação 
reconhecer <com a agudeza da sensação> porque eram essas coisas ou aquelas 
a partir das quais preparamos os discursos nos livros. – <ou não haverá plenitude 
dos saberes>, isto é, até que haja a própria razão dos discursos e estes rudimentos 
não estiverem sido adquiridos pela tentativa (peiran), e teriam sido inúteis ao 
serem ouvidos, se não tivessem sido proclamados de forma útil nas suas ações. – 
O <reunindo>, deixa ao professor. <A agudeza da sensação> como a partir do 
mensageiro da sensação há o desejo de transmitir algo como uma reflexão.  
(Hermias, 248,4-16)6 

 
 
É importante ainda observar que para Platão o conhecimento das formas das 

almas é fundamental e determina as formas discursivas a serem aplicadas, ao contrário 

 
6 Agradeço novamente ao professor Marco Valério Classe Colonnelli pelas resoluções sugeridas nesse trecho, 
as quais tornaram essa versão mais precisa e palatável. 
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do que foi visto em Isócrates, no qual as formas discursivas existem, embora estejam 
entre os parâmetros de difícil apreensão, mas que não aparecem, nesse caso, atrelados 
à um discernimento acerca da natureza de cada alma ao qual os discursos serão 
dirigidos. Platão prescreve o conhecimento das almas, enquanto Isócrates tem sua 
atenção direcionada para o discurso, embora em Antídosis tenha, como vimos, 
ressaltado a importância da natureza como predominante aspecto, mas se descreve a 
ligação desse conhecimento com a aplicação discursiva. 

 
A divergência entre Platão e Isócrates no que tange à receita para formar um 

rétor é apenas um aspecto que reverbera evidentemente outros temas importantes, tal 
qual vimos no caso da concepção de ciência (epistémen). 

 
 

3. alguma filosofia (ti philosophías) 
 
 

Agora nos cabe arrematar esse texto fazendo algumas considerações sobre essa 
tensa relação entre Platão e Isócrates, relação que já havia sido descrita em alguns 
pontos por De Vries (1953), mas que aqui toma relevo nesse ponto crucial da 
formulação dos requisitos fundamentais para se tornar rétor, sendo que o termo 
“rétor”, como vimos, tem denotação e conotação diferentes em cada um dos 
escritores. 

 
Primeiramente é preciso observar que a questão do aprendizado, além de ser 

uma questão bastante importante e tocada pela filosofia grega, talvez até pelo papel 
na sofistica, sempre aparece como um tema de grande relevo pela formulação que 
opõe a phýsis ao nómos, ou seja, a natureza à cultura. Tucídides, ao expor o discurso 
que fizeram os coríntios, em I, 121, mostra a opinião de quem tem certeza que a 
natureza bélica dos coríntios supera e não se equipara a qualquer tipo de aprendizado 
possível: “o que nós (i.e. coríntios) temos de bom em nossa natureza (phýsei), eles (i.e. 
os atenienses) não podem se tornar similares pelo aprendizado (didakhêi)” (Tuc. I, 121, 
30-31, trad. Guerra, 2014: 139). Ao contrário dessa opinião radical, segundo a qual o 
aprendizado não é nada perto da natureza propícia, temos, por exemplo, Protágoras, 
que, no diálogo homônimo de Platão, defende a tese de que a virtude pode ser 
ensinada, que ela seria o fruto do empenho (epimeleias), do exercício (askéseôs) e do 
aprendizado (didakhês) (Pl. Prot. 323d7-8, 1997:44), e não fruto da natureza (ou physei) 
ou mesmo pelo acaso (automatou) (Pl. Prot. 323c4-5, 1997:44) numa proposição 
bastante diversa da que encontramos no Fedro e também em Isócrates, nos quais, cada 
um à sua maneira, defende a natureza como ponto fundamental de todo e qualquer 
aprendizado de êxito. 

 
Acreditamos que as receitas para a formação de um hábil rétor em Platão e em 

Isócrates guardam uma ressonância que revela uma correspondência formal mais ou 
menos explícita entre ambos, De Vries (1953) apontou algumas muito verossímeis, 
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bem como algumas que dependem de uma convicção mais apurada acerca da datação 
desses textos. Nessas aparentes similaridades estruturais que se revelam quando trata 
dessa receita para o rétor observamos as distancias conceituais igualmente marcantes. 
Nesse sentido, podemos revelar com maior clareza o sentido da expressão “alguma 
filosofia” (ti philosophías) no trecho estudado do Fedro, afinal a expressão, ao contrário 
do que a forma sugere, de que há alguma filosofia em Isócrates, denota especialmente 
que “alguma filosofia” se refere exatamente à proposta isocrática de formação 
retórica, a qual era por ele próprio designada por “filosofia” (cf. Isoc. Contra os sofistas 
11, 18, Evágoras, 8; Antídosis 180, 254 et alli) e que foi deplorada por Platão pelo mesmo 
uso que pretendia resguardar. Essa contraposição isocrática contra um certo tipo de 
sofistas, uma espécie de descolamento da sofistica tradicional com a qual ele mesmo 
se formou, faz com que Isócrates tenha, aos olhos de Platão, “invadido” o campo da 
filosofia, mas sem considerar os pré-requisitos estipulados pela filosofia platônica. 
Platão por sua vez tem uma necessidade similar no Fedro de desenvolver um 
descolamento de sua filosofia com relação à sofistica em geral, seja da sofística que 
hoje conhecemos como tradicional, seja dessa isocrática, que pretende ser algo 
diferente no período, mas que Platão precisa detratar conjuntamente com todas as 
outras, isso se não prepara, como sugerimos aqui, uma armadilha ainda mais 
“sofisticada” contra Isócrates e sua “filosofia”. Tal armadilha foi apresentar no Fedro 
sua retórica filosófica como um antídoto ao isocratismo, algo que mesmo sendo 
chamada de retórica guarda os compromissos epistemológicos da dialética e, 
portanto, da filosofia. Nessa linha, é possível afirmar que enquanto Isócrates propõe 
uma “filosofia” retórica, Platão responde nesse caso com a sua retórica filosófica no 
Fedro, fortalecida pela dialética. 
 

4. Apêndice: Hermias e a ênfase na natureza e o suposto elogio a Isócrates 
 
 

Curiosamente, esses mesmos três aspectos necessários ao orador platônico, 
phýsis, epistémen e meleten (natureza, conhecimento e exercício) repercutem séculos à 
frente em Siriano, que faz uma sinopse já cristalizada da retórica platônica através da 
passagem referida em seu comentário às Stasis de Hermógenes7. O aluno de Siriano, 
Hermias, o qual nos legou um comentário sistemático, mas nem sempre esclarecedor, 
do Fedro, também examina o trecho de Platão. Vejamos como isso ocorre: 
 

σιαʹ <Τὸ μὲν δύνασθαι ὦ Φαῖδρε 269d>  

Ἐπειδὴ ὁ Φαῖδρος τὴν τοῦ ῥητορικοῦ τέχνην τοῦτο ἔλεγε τὸ ῥητορεύειν, [243.15] 

διὰ τοῦτο ἐπάγει ὁ φιλόσοφος ὅτι· «τὸ ῥητορεύειν <δύνασθαί> σε ποιεῖν φύσεώς 

ἐστι δεξιᾶς καὶ οὐχὶ ἐπιστήμονος τοσοῦτον,» καὶ λαμβάνει τρία τινὰ, ἅπερ ἐφ' 

ἑκάστης τέχνης καὶ ἐπιστήμης ἄραρε, <φύσιν, ἐπιστήμην, μελέτην>· εἰ μὴ γὰρ τὰ 

 
7 Syrianus. Commentarium in Hermogenis librum perì staseôn, vol. 2, Ed. Rabe, H. Leipzig: Teubner, 1893, p.4: ἐν δὲ 

Φαίδρῳ ‘εἰ γάρ σοι ὑπάρχει φύσει ῥητορικῷ εἶναι, ἔσῃ ῥήτωρ ἐλλόγιμος προσλαβὼν ἐπιστήμην τε καὶ μελέτην· 

ὅτου δ' ἂν τούτων ἐλλείπῃς, ταύτῃ ἀτελὴς ἔσῃ.’ 
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τρία συνδράμοι, οὐ δύναταί τις ἄριστος γενέσθαι κατὰ τέχνην. Φύσεως χρεία διὰ 

τί; ἐπειδὴ φύσεως ἀντιπραττούσης πάντα [243.20] κενά. Τί δὲ εἰ φύσιν τις ἔχοι, 

ἐπιστήμην δὲ μή; οὐ δῆλον ὅτι ἀνεπιστήμων ὢν ὡς ἔτυχε χρήσαιτο τῇ φύσει 

διαπίπτων καὶ μὴ εἰδὼς ὅ τι ποιεῖ ἢ λέγει; 

Εἰ δὲ καὶ ταῦτα συνδράμοι, μελέτης χρεία ἵνα μὴ τῇ ἀμελείᾳ καὶ τῇ ῥᾳθυμίᾳ 

ἀπολέσῃ ἃ μεμάθηκε.  – Τὸ δὲ <ἴσως δὲ καὶ ἀναγκαῖον>· τὸ ἀναγκαῖον προσθεὶς 

ἐκόλασε τὸ εἰκός.  –  <Ὥσπερ τἄλλα>, τουτέστιν ὥσπερ 243.25 ἐπὶ πάσῃ τέχνῃ 

καὶ ἐπιστήμῃ δεῖ τούτων τῶν τριῶν πρὸς τὸ γενέσθαι ἄριστον τὸ ἀποτελούμενον, 

οὕτως καὶ ἐν τῇ ῥητορικῇ. 

 
<para ser capaz, ó Fedro 269d> 
Em seguida o Fedro fala da arte retórica e de como ser rétor, pelo que traz o filósofo, 
que [deve] “ser um retórico <capaz> de realizar o que está na tua natureza de modo 
destro e não tanto aprofundado no conhecimento”8, e apreende três aspectos, 
ajustando para cada caso a arte e o conhecimento: <natureza, conhecimento e 
exercício>. Se não coincidem essas três coisas, não é possível que alguém se torne 
exímio de acordo com a arte.  Mas como se usa a natureza? E ainda, a natureza se 
antepõe a tudo que é vazio. Como alguém teria natureza propícia, mas não 
conhecimento? Não é evidente que ao ignorante ocorra poder usar algo que tenha 
em sua natureza, mas sem saber o que faz ou fala? 
Se também nessas coisas há coincidência, é preciso valer-se do exercício para que o 
aprendizado adquirido não fique sem exercício e [nem] seja arruinado facilmente. E 
quanto ao <talvez necessário>, é que o necessário impõe uma violação ao 
verossímil. <Outras coisas>, isto é, tal qual em toda a arte e conhecimento é preciso 
que os três aspectos surjam para que haja o melhor e o acabamento, assim também 
na retórica. (Hermias, 243, 14-26, nossa tradução) 

 

Nesse comentário fica claro que, muito tempo depois, Hermias questiona como 
se manifesta a natureza propícia, atrelando-a à perícia, como se houvesse um nexo 
necessário entre a natureza e a sua manifestação na técnica retórica, algo que não é 
descrito exatamente dessa forma em Platão. No Fedro, Sócrates diz que uma natureza 
propícia sem exercício e conhecimento põe a perder todo o conjunto. Esse é o sentido 
claro do trecho original, que nesse tripé não há um aspecto predominante, ao passo 
que apesar de Hermias aparentemente concordar com Platão, seu comentário revela 
que para ele seria impossível que essas coisas fossem interdependentes. Ou seja, 
Hermias acredita que uma natureza propícia encontra vasão na discursividade, mesmo 
que o aluno não tenha adquirido conhecimento e exercícios suficientes, sendo, 
portanto, a natureza considerada mais importante que o conhecimento, 
diferentemente do que disse Platão.  

 
Resumidamente e de modo muito sutil, Hermias concorda na superfície com o 

texto platônico que comenta, mas, ao mesmo tempo, destaca o inverossímil da 
afirmação de que alguém tenha a natureza adequada para a prática da retórica, mas 
não seja capaz, de fato, de chegar a algum resultado ao falar, mesmo desconhecendo 
a técnica de modo amplo e perfeito. Nisso Hermias se mostra isocrático. 

 
8 Esse trecho é uma citação cuja autoria não foi identificada nem por Couvreur nem por Lucarini & Moreschini. 
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E, para finalizar, esse mesmo Hermias acredita que Platão no Fedro elogia 

Isócrates, ao contrário do que vimos parecer ser o mais provável, não pela arte 
discursiva, mas pela natureza e caráter: 

 
Ἐπαινεῖ δὲ ὁ φιλόσοφος τὸν Ἰσοκράτην οὐ κατὰ τὴν τῶν λόγων 264.25 τέχνην 

(νέος γὰρ ἦν καὶ ἡττᾶτο κατὰ τοῦτο Λυσίου), ἀλλὰ κατὰ τὴν φύσιν καὶ τὸ 

ἦθος αὐτοῦ. 265 

<Τίνα αὐτὸν φήσομεν εἶναι 278e> 

Οἷον λογογράφον, φιλόσοφον <ἢ> τί καλέσομεν αὐτόν;  –  <Νέος ἔτι ὦ 

Φαῖδρε Ἰσοκράτης>· ᾔδει γὰρ ὁ Σωκράτης ἐξ ὄνυχος τὸν λέοντα καὶ τὸν 

Ἰσοκράτην δὲ γνῶναι ᾔδει οἷός ἐστι τὴν φύσιν.  

<Δοκεῖ μοι ἀμείνων 279a>  

Ὅρα πῶς οὐκ ἐπαινεῖ αὐτὸν εἰς τὸ συγγράφειν ὡς βελτίονα Λυσίου, ἀλλὰ 

κατὰ τὴν φύσιν· τῷ δὲ χρόνῳ, φησὶν, ὡς τὸ εἰκὸς, πολὺ αὐτοῦ τοῦ Λυσίου 

ἔσται κρείττων.  

  
O filósofo elogia Isócrates não pela arte dos discursos (pois era mais novo e 
inferior a Lísias), mas pela natureza e pelo seu caráter (êthos). [265] 
<e nós diremos o quê dele? 278e> 
Como logógrafo, filósofo <ou> o quê diremos dele? – <Isócrates é jovem ainda, 
ó Fedro>. Havia observado, pois, Sócrates, pelas suas garras de leão e havia 
observado a compreensão de Isócrates, como era sua natureza. [265.5] 
<Parece-me melhor 279a> 
Vê como ele não elogia a sua escrita como se ela fosse melhor que a de Lísias, 
mas segundo sua natureza. Com o tempo, diz, como é verossímil, ele será muito 
superior à Lísias. 
(Hermias, 264,25-265,8, nossa tradução) 

 
 

Hermias, além de não compreender a ironia platônica contra Isócrates, ainda se 
deixa levar pela cronologia forjada propositalmente por Platão, uma vez que 
historicamente Isócrates não é tão novo assim na época em que se supõe que Platão 
tenha escrito o Fedro, segundo Hackforth por volta de 370 a. C., segundo Panagiotou 
por volta de 365 a. C. (cf. Panagiotou, 1975, Yunis, 2011), mas Isócrates já era um 
expoente de uma escola de retórica que rivalizava com a de Platão, de modo que dizer 
que ele ainda se desenvolverá, pois é ainda novo, é uma maneira sarcástica de 
menosprezar Isócrates.  

 
Quanto ao louvor da sua natureza, esperamos que esse percurso tenha sido 

suficiente para mostrar pontualmente a ironia do trecho, além de revelar que, apesar 
de certa correspondência entre as estruturas enunciativas, esses termos são todos 
usados com distância abismal por Platão, o qual concebeu seu diálogo de modo a 
ampliar e evidenciar essa distância, realocando Isócrates num lugar mais próximo à 
sofística tradicional e, ao mesmo tempo, muito mais distante do terreno filosófico que 
ele próprio instaura. 
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Apesar do esforço de Isócrates em também se distanciar da sofística, e 

especialmente por ter forjado uma paideia, a qual denominava também por filosofia, 

observamos como a proposta isocrática floresceu de modo surpreendente, até mesmo 

entre os neoplatônicos. Talvez isso seja um indício interessante de como esse 

isocratismo, promotor da complexa fusão entre filosofia e retórica, manobra tão 

combatida por Platão, foi, por outro lado, recebido com tamanho sucesso e como 

seus preceitos ganharam fôlego, muitas vezes superando a perspectiva dita filosófica, 

tal como concebida por Platão, cristalizando a fusão proposta por Isócrates entre 

filosofia e retórica, ainda que tais recepções tenham obviamente sofrido modificações 

e adaptações a cada novo impulso. 
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