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a Coleção Cátedra deriva seu nome da Cátedra UNESCO 
Archai: as origens do pensamento ocidental, que quis em-

prestar	a	esta	coleção	sua	filosofia	de	trabalho	e	sua	sensibilidade	
para	os	estudos	das	origens	do	pensamento	ocidental.

A	UNESCO,	patrocinando	o	Grupo	Archai	 como	sua	Cá-
tedra, e tornando-o membro da rede unitWin da UNESCO 
Chairs,	reconheceu	o	impacto	científico	de	suas	diversas	ativida-
des.	De	fato,	Archai	atua	há	mais	de	uma	década	como	centro	de	
consolidação de pesquisas, organização de cursos e seminários, 
e	publicação	de	 livros	e	 revistas,	com	forte	atuação	no	âmbito	
nacional e internacional, procurando construir uma abordagem 
interdisciplinar que permita fazer compreender a filosofia antiga 
em	seu	contexto	político,	econômico,	religioso	e	literário.

em parceria com a Paulus, editora renomada e de grande 
alcance no mercado editorial brasileiro, a coleção visa disponi-
bilizar, para um público brasileiro de especialistas e interessa-
dos, cada dia mais amplo e exigente, monografias, comentários, 
traduções, compêndios e obras temáticas que explorem o vasto 
campo	do	pensamento	ocidental	em	suas	origens	greco-romanas.	

Gabriele Cornelli

diretor da coleção cátedra
Coordenador	da	Cátedra	UNESCO	Archai

www.archai.unb.br
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PrEfáciO à EdiÇÃO frANcESA

em busca da figura	de	Sócrates,	cruzei,	um	pouco	por	
acaso,	com	uma	contribuição	em	um	colóquio.	Ela	era	

intitulada:	“O	lado	inautêntico	do	dialogar	platônico”.	Parei	para	
reler	 e,	 como	não	 tinha	me	enganado,	 pensei	 que	 algo	pouco	
comum	tinha	irrompido	no	pequeno	mundo	dos	estudos	platô-
nicos.	Não	fui	decepcionado	pela	leitura	do	texto.	Além	do	pra-
zer de encontrar a impertinência em um meio tão afetado, eu 
descobria a força e a leveza de um comentador que fazia ressoar 
o	discurso	platônico	na	multidão	de	seus	harmônicos.	Era	um	
especialista que falava, ele mostrava sua familiaridade tanto com 
o	conjunto	quanto	com	o	detalhe	dos	diálogos.	Mas,	mais	ainda,	
era	um	leitor	impiedoso	que	pedia	razões	ao	autor,	não	lhe	dava	
crédito	e	podia,	por	conseguinte,	pesar	o	valor	dos	argumentos.	
Éramos convidados a uma leitura crítica de nível mais profundo, 
a	revelar	os	volteios	e	desvios	do	filósofo,	a	apreender	todas	as	
facetas de sua arte, a descobrir que ele não está lá apenas para 
buscar	a	verdade	e	dizê-la,	mas	que	se	a	diz,	é	também	nos	des-
viando	nessa	pesquisa	mesma	para	nos	fazer	acreditar	que	ela	é	
desvendada	apenas	quando	é	escondida	melhor.

Livio	Rossetti	inventou	uma	nova	chave	de	leitura	ao	mos-
trar	que	os	diálogos	platônicos	se	desenvolvem	em	dois	níveis.	À	
retórica	do	discurso	manifesto	se	acrescenta	uma	outra,	que	ele	
chama	de	“macrorretórica”.	Trata-se	aí	de	trazer	à	luz	a	atmosfera	
na qual um diálogo imerge, uma atmosfera que o envolve para 
lhe	dar	outros	sentidos	que	escapam	aos	preconceitos	comuns.	O	



12

leitor na maioria das vezes não a percebe, ainda que ela sirva para 
proteger as formulações que sem ela pareceriam muito frágeis ou 
para impedir o leitor de alcançar uma autonomia de pensamento 
quando	tudo	parece	feito	para	autorizá-la.	Essa	macrorretórica	
não deve ser confundida com o quadro narrativo que permanece 
exterior	às	conversas	tidas.	Ainda	que	não	se	deixe	detectar	facil-
mente, ela não se insinua menos no movimento do pensamento 
para abri-lo a uma variedade de interpretações verdadeiras ou 
falsas.	 Rossetti	 torna	 evidente	 que	 os	 comentadores	 escolhem	
muito	rápido	entre	aquelas	que	são	possíveis.

O	leitor	que	não	é	sensível	a	esse	invólucro	do	discurso	não	
pode deixar de situar no mesmo plano e de considerar com a mes-
ma	seriedade	todas	as	conversas	acontecidas.	Ora,	ao	observá-las,	
graças	ao	prisma	dessa	macrorretórica,	algumas	argumentações	pa-
recem	fracas	e	algumas	afirmações,	nitidamente	falsas.	O	invólucro	
está	lá	para	apagar	a	fraqueza	e	a	falsidade.	Daí	a	evidência	de	que	
há	um	“lado	inautêntico	do	dialogar	platônico”.	O	que	poderia	ser	
interpretado não como uma falta cometida contra alguma regra 
moral,	mas	como	um	modo	particular	de	filosofar.	Segundo	uma	
inclinação irresistível, o leitor busca reconstituir uma doutrina sem 
suspeitar	de	que	é	manipulado	sem	cessar	a	ser	levado	a	admitir	
como	verdadeiro	e	definitivo	o	que	ainda	é	duvidoso	ou	parcial	e	
que	continuará	assim.	Trata-se,	então,	de	lhe	ensinar	a	desconfiar	e	
a	percorrer	os	dédalos	nos	quais	o	autor	o	conduz.	O	que	poderia	ter	
como	consequência	uma	inteligência	nova	da	doutrina	platônica.

rossetti não descobriu apenas a necessidade de trazer à luz 
uma	macrorretórica,	ele	resolveu	um	problema	que	parecia	in-
solúvel,	aquele	da	dita	“questão	socrática”.	Os	séculos	anteriores	
procuraram	determinar	quem	foi	o	verdadeiro	Sócrates.	Podia-se	
dar	crédito	a	Aristófanes,	um	contemporâneo	que	tinha	conheci-
do	bem	o	cotidiano	de	Sócrates	em	Atenas,	que	o	tinha	encontra-
do	e	ouvido	falar	dele.	Mas	o	retrato	que	Aristófanes	faz	de	Sócra-
tes	é	tão	caricatural	que	se	é	forçado	a	tomar	distância	dele.	Havia	
ainda,	certamente,	Platão.	Mas	sabe-se	que	a	figura	de	Sócrates	foi	
utilizada	pelo	filósofo	como	suporte	de	seu	próprio	pensamento.	
Onde	traçar	uma	linha	de	divisão	entre	o	Sócrates	histórico	e	o	

Prefácio à edição francesa
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porta-voz	ou	o	mito?	Parecia	preferível	apoiar-se	em	Xenofonte.	
Tratava-se	de	um	historiador	e	havia,	então,	motivo	para	dar	cré-
dito	a	ele.	Mas	reconheceu-se	que	as	declarações	de	Xenofonte	
eram	muito	marcadas	 por	 sua	 perspectiva	 apologética.	O	 que	
fazer	 com	essa	 variedade	de	 pontos	 de	 vista?	Os	historiadores	
modernos,	que	querem	tomar	por	base	apenas	os	testemunhos	
dos quais se deve poder mostrar a validade por reconstituições, 
renunciaram	a	continuar	suas	pesquisas.	Eles	concluem	daí	que	
jamais	se	saberá	quem	foi	o	Sócrates	da	história,	visto	que	cada	
um	reconstrói	sua	imagem	a	seu	bel-prazer.

É	nesse	contexto	de	confusão	que	Rossetti	 intervém,	pro-
pondo	para	a	solução	da	“questão	socrática”	uma	via	de	acesso	
completamente	diferente,	clara	e	incontestável:	passar	para	a	his-
tória	dos	gêneros	literários.	O	que	isso	quer	dizer?	As	pesquisas	
mostraram	que,	durante	mais	de	vinte	anos,	no	começo	do	século	
quarto	antes	de	nossa	era,	isto	é,	após	a	morte	de	Sócrates,	cen-
tenas	de	diálogos	foram	escritos	ao	modo	socrático.	Essas	publi-
cações invadiram o campo da literatura a ponto de extenuar as 
produções	teatrais	que	as	tinham	antecedido	e	que	eram	o	modo	
de	expressão	literária	da	época	anterior.	Como	não	há	possibili-
dade	alguma	de	não	ligar	à	pessoa	de	Sócrates	esse	fenômeno	de	
edição,	é	preciso	concluir	daí	que	Sócrates	é	o	criador	do	gênero	
literário	“diálogo	socrático”.	Ora,	isso	basta	para	encontrar,	como	
Rossetti	diz,	Sócrates	“em	carne	e	osso”,	para	fazer	o	retrato	dessa	
figura	e,	então,	resolver	a	“questão	socrática”.

continua-se, então, a insistir na natureza do “diálogo socráti-
co”.	Mais	concretamente,	visto	que	Sócrates	é	o	diálogo	socrático	
em	pessoa,	deve-se	perguntar:	como	Sócrates	dialoga?	Rossetti	res-
ponde	à	pergunta	de	modo	magistral	no	que	chama	de	o	Eutidemo 
de Xenofonte, um diálogo contado nos Memoráveis que ele isola 
para	fazer	dele	uma	réplica	de	um	diálogo	platônico.	Vê-se	aí	como	
é	posta	em	prática	a	macrorretórica,	como	Sócrates	prepara	habil-
mente o encontro ou, mais exatamente, como prepara o interlo-
cutor para o encontro, como monta artificiosamente uma armadi-
lha	indetectável	e	como	as	enxurradas	de	perguntas	são	sucedidas,	
moduladas e inventadas em função das reações de Eutidemo.	Um	
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diálogo	antológico	no	qual	são	visíveis	todos	os	domínios	do	diálo-
go socrático, da encenação sedutora ao abandono do interlocutor 
na	aflição.	Além	da	revelação	de	um	Xenofonte	desconhecido,	o	
comentário	revela	a	relação	original	que	Sócrates	mantém	com	a	
filosofia.	Quando	se	lê	apenas	Platão,	tem-se	dificuldade	de	desven-
cilhar-se	da	imagem	de	um	Sócrates	que,	apesar	dos	desvios,	visa	
à	instituição	de	uma	doutrina.	Sob	a	pena	de	Xenofonte,	entretan-
to,	descobre-se	um	Sócrates	que	se	supunha,	mas	do	qual	não	se	
pode	mais	duvidar,	ou	seja,	um	Sócrates	cuja	benevolência	não	é	
excessiva,	que	faz	o	interlocutor	sofrer	um	tratamento	de	choque	
e que não está muito preocupado com os meios que utiliza para 
alcançar	esse	fim.	Estávamos	acostumados	a	ver	nele	um	indivíduo	
particularmente atento aos outros, adotando facilmente seu modo 
de	pensar	para	melhor	conduzi-los	à	virtude.	Ora,	algumas	páginas	
de	Rossetti	bastam	para	desmitificar	a	figura.	Sócrates	joga	com	
seus	protagonistas	e	zomba	deles	muitas	vezes.	Não	se	deve	mais	
admirar-se de que sua sutileza sem limite possa coabitar com a 
arrogância	ou	com	o	prazer	de	ridicularizar.

Seria	possível	extrair	dos	trabalhos	de	Rossetti	algumas	con-
sequências.	A	descoberta	da	macrorretórica	deveria	 levar	a	uma	
reinterpretação	da	filosofia	de	Platão	através	da	de	Sócrates.	Pensa-
-se muitas vezes que essa última seria a busca de uma resposta à 
pergunta	“o	que	é?”	a	virtude,	a	justiça,	a	piedade.	Mas	se	o	diálo-
go	socrático	é	completamente	orientado	pela	experiência	da	con-
fusão,	do	embaraço	e	da	vergonha,	a	filosofia	é	uma	prática	que	
reclama	uma	modificação	do	modo	de	viver.	A	aporia	que	está	no	
final	de	alguns	diálogos	não	é	mais	uma	fantasia	supérflua	da	qual	
alguns	comentadores	querem	minimizar	o	alcance.	Ela	é	necessária	
ao	diálogo	como	gênero	literário	inventado	por	Sócrates	e	alcança	
a	impossibilidade	de	saber	como	resultado	inelutável	do	trabalho	
de	pensamento.	A	doutrina	teria	sua	importância	somente	porque	
seria	sempre	matéria	indispensável	para	o	questionamento.	

F. Roustang
Paris, dezembro de 2010.

Prefácio à edição francesa
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PrEfáciO à EdiÇÃO brASilEirA

eis um livro que não se limita a reproduzir fielmente 
o	 original	 francês.	Meu	 texto	 apresenta-se	 com	 seus	

limites, assim como, espero, seu grau de vitalidade, mas conti-
nua	mediante	uma	quinzena	 de	 páginas	 inéditas,	 sob	 a	 forma	
de	 diálogo	 sobre	 o	 diálogo.	 Laura	Candiotto,	 da	Universidade	
de veneza, quis muito voltar ao Diálogo socrático e, no intervalo 
de dois anos, explorou-se o que esse livro não diz, continuou-se 
sobretudo	a	exploração	do	assunto	Sócrates	+	diálogo	socrático,	
tema	que	considero	um	laboratório	aberto.

Pois	tem-se	a	impressão	de	que	há	ainda	muito	a	descobrir	(ou	
ao	menos	notar)	e	compreender,	diante	do	costume	tão	corrente	
de	buscar	Sócrates	onde	ele	não	se	encontra	(antes	de	tudo,	nas	
doutrinas,	como	se	ele	fosse	um	professor	ao	modo	de	Aristóteles!),	
de argumentar que os socráticos diferem notavelmente uns dos 
outros	(sem	discernir	se	eles	diferem	em	sua	maneira	de	esboçar	
um	retrato	de	Sócrates	ou	sob	o	ângulo	das	doutrinas	que	cada	um	
deles	desenvolve)	ou	de	renunciar	a	falar	de	Sócrates	por	limitar-se	
ao	interesse	pelo	Sócrates	de	Platão	(como	se	fosse	impossível	fazer	
melhor	do	que	isso).	Eis	tantas	maneiras	de	subavaliar	a	complexi-
dade	de	um	assunto	verdadeiramente	difícil.	Assunto	cuja	dificul-
dade,	em	geral,	não	consiste	em	defrontar-se	com	textos	inéditos	
(por	exemplo,	papiros	novos),	mas	em	alcançar,	notar,	não	deixar	
escapar	o	que	se	apresenta	bem	classificado	em	nossas	fontes.

Quanto	a	mim,	esse	assunto	ainda	não	cessa de	gerar	uma	
sensação de agradável surpresa, já que, de tempos em tempos, 
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Prefácio à edição brasileira

ocorre-me	tomar	consciência	de	coisas	que	tinham	me	escapado,	
como,	por	exemplo,	um	lado	conhecido	há	muito	tempo	(visto	
que	muito	bem	testemunhado	por	nossas	fontes),	mas	que	conti-
nuou	desapercebido	até	o	século	XXI	(é	o	caso	de	algumas “confi-
dências”	do	filósofo,	 das	quais	 se	 fala	durante	 a	 conversa	 com	
Candiotto).

Por sua vez, a presente tradução – pela qual agradeço calo-
rosamente ao claudiano avelino dos santos, da Paulus editora, e 
à	Janaína	Mafra	(da	UFMG)	como	tradutora	competente	e	pene-
trante	–	é	bem	vinda	não	só	por	ela	mesma,	mas	também	pelo	fato	
de me assegurar a possibilidade de uma atualização diante de uma 
pesquisa que, tendo começado em 1970, ainda está em curso, 
portanto, pela possibilidade de levar em conta outros aspectos 
de um assunto bastante complicado e de deixar a porta aberta à 
continuidade	de	uma	investigação	de	longo	fôlego.

 L. Rossetti
Perugia, janeiro 2014.


