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INTRODUÇÃO

A fim de que para nós o lógos seja um dos gêneros que existem,
pois, se estivéssemos privados dele – e isto seria o mais grave –,  

estaríamos privados da filosofia.
Sofista, 260 a 

METAMORFOSE: 1) Transformação de uma forma em ou-
tra operada, segundo os pagãos, pelos deuses (Littré). 

Empreguei deliberadamente esse termo, que evoca mais 
Ovídio ou Charles Perrault do que Aristóteles ou Hegel, pois, 
para compreender o que acontece com a dialética nos Diálogos 
de Platão, creio que é preciso ser capaz de detectar a vocação de 
uma abóbora a tornar-se carroça e admitir que uma carroça que 
não foi antes uma abóbora é apenas uma espécie de carro. Os 
deuses e as fadas (salvo maldade particular) só transformam as 
coisas naquilo que elas podem ser, e a forma nova só pode advir 
daquilo que tinha com ela um parentesco que ela revela. Uma 
metamorfose pode sempre, aliás, operar-se em sentido inverso. 

A relação que existe entre a conversa socrática (o dialéges-
thai) e as análises sutis do uno e do múltiplo, do mesmo e do 
outro, da divisão e da reunião, é desse tipo. A forma anterior – a 
capacidade de dar e de receber o lógos, de perguntar e de res-
ponder – pode sempre ser lida nas formas novas e refinadas que 
a ciência dialética reveste, a figura de Sócrates habita aquela do 
dialético. Seria preciso antes dizer que Platão prescreve que elas 
devem ser lidas aí, seja mencionando as “antigas” características 
lá onde os comentadores estimam geralmente que elas não têm 
nada a fazer (a carroça não é mais que um carro), seja ligando 
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vários diálogos. Para tomar apenas um exemplo desse último 
ponto: a única descrição da maiêutica socrática encontra-se no 
começo e no final do Teeteto, explicitamente designado no pró-
logo do Político como o primeiro momento de uma tetralogia,    
devendo-se compreender depois dele Sofista, Político, Filósofo (?). 
É no Sofista e no Político que são apresentadas de maneira mais 
elaborada a teoria e a prática da divisão: situá-las no horizonte do 
Teeteto é situá-las naquele da maiêutica socrática. Da maiêutica à 
divisão não há ruptura nem evolução contínua. Este livro então 
tem por fim pôr em evidência mutações sem ruptura, as retoma-
das de um pensamento que busca sempre na mesma direção e, 
no entanto, sempre de outra maneira. 

Mas, antes de tudo, por que consagrar um estudo à dialética 
platônica? Minha primeira razão é que esse não é um proble-
ma entre outros e que tampouco é um problema metodológi-
co, anexo em relação aos problemas de fundo concernentes à 
metafísica, à ética ou à política platônicas. Platão não cessou de 
refletir sobre o lógos, o mais grego dos termos gregos, ao qual se 
aliam linguagem, pensamento, racionalidade e número. Ora, a 
dialética é o único uso bom do lógos e até mesmo o único meio 
de salvá-lo, ao mesmo tempo porque ela preserva sua natureza 
e explora todos os seus recursos. A alma pensa quando dialoga 
consigo mesma, quando se assegura a si mesma um lógos. Não 
importa qual: aquele em que algo é posto em questão e exige 
que se reflita para poder responder. A dialética é então a forma 
que toma o pensamento quando cessa de exprimir afetos, opi-
niões, quando não busca demonstrar nem argumentar – enfim, 
quando pensa, ou seja, quer compreender aquilo que é. O pensa-
mento demanda a posição de seres que são aquilo que são e nada 
mais – essências, e o trabalho dialético consiste não só em ter a 
inteligência do que cada ser é, mas em descobrir e determinar 
tanto quanto possível relações, articulações entre os seres. Platão 
não elabora então um ou vários métodos em função de exigên-
cias lógicas, a dialética é a forma natural do lógos, do pensamento 
e do saber; lógos, pensamento e saber têm um destino dialético.



MetaMorfoses da dialética nos diálogos de Platão

13

Os textos em que Platão determina as vias dialéticas não 
podem servir para constituir uma lógica ou uma metodologia 
platônica. Que a dialética não seja um “método”, mas a ciência 
mais alta, que se funde com o caminho que ela abre para si, é 
um traço essencial da filosofia platônica, inseparável ao mesmo 
tempo da representação que se faz do pensamento e da hipótese 
das Formas. O que suscitou de imediato oposições e críticas. E 
essa é a segunda razão deste livro, uma razão histórica. À dialéti-
ca foi negada, por Aristóteles, a possibilidade de ser uma ciência: 
falando apenas sobre a linguagem, ela só trata, segundo ele, das 
opiniões, e não das coisas mesmas. Em Plotino, como em todos 
os neoplatônicos depois dele, ela não pode ser a expressão do 
pensamento inteligente, mas apenas aquela da alma que racioci-
na. É muito impressionante constatar que as duas linhas de inter-
pretação de Platão mais recentes retomam, cada uma à sua ma-
neira, essa dupla rejeição da ciência dialética. As interpretações 
analíticas, que partilham todas do postulado de uma reescritura 
“apodítica” dos textos, tomam as Ideias por classes (o que engen-
dra uma quantidade de problemas refinados), e são felizmente 
surpreendidas quando podem descobrir um silogismo, mas, na 
maior parte do tempo, chocadas pelas imprecisões e pelos erros 
grosseiros que elas acreditam descobrir. Os partidários das dou-
trinas não escritas são ainda mais radicais, visto que a função 
da dialética é, segundo eles, demonstrar a priori que os modelos 
construídos pelas ciências matemáticas são a realidade mesma; 
a ciência dialética teria então por objetos figuras, movimentos 
e números dispostos em sistema e relacionados a Princípios, O 
Uno e a Díade indefinida, que não se alcançam dialeticamente, 
mas por “redução categorical” e “redução dimensional”. Novos 
aristotélicos e novos neoplatônicos disputam um Platão que cer-
tamente já esteve em situações piores, e todos têm em comum o 
fato de apresentar a figura de um platonismo do qual a dialética 
está ausente ou ao menos tornada mais tratável, seja porque a 
reduzem a um simples procedimento lógico, seja porque fazem 
dela uma matemática ontologizada.
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Pareceu-me necessário, e até mesmo urgente, reagir a essa 
tendência geral, e fazê-lo não defendendo o diálogo, a forma dia-
logada que Platão deu à sua filosofia, o que tem muitas vezes 
por resultado reduzi-lo a uma conversa e a uma cooperação en-
tre homens de boa vontade, ou favorecer uma abordagem “lite-
rária”, mas retomando o problema do que Platão entende por 
dialética, pois o que se encontra com ela apagado ou rebaixado é 
primeiro a modalidade interrogativa do saber, depois a diversida-
de dos caminhos tomados, assim como a ousadia, o desânimo e a 
alegria de um pensamento que só se apoia em sua própria potên-
cia. Emprego voluntariamente esses termos “psicológicos”, pois 
intelecto sem uma alma, Platão repete várias vezes, não poderia 
haver, assim como não há dialética sem filósofo dialético. Gos-
taria então de tentar replatonizar Platão, que não era um lógico 
imperfeito, um metafísico esotérico e nem um autor dramático.

Para mostrá-lo, não vou estudar a dialética em Platão, pois 
isso equivaleria, segundo penso, a estudar Platão simplesmente. 
Vou abordar apenas os textos em que a dialética se acha refletida, 
descrita em seus percursos ou, até mesmo, objeto de elogio. O 
que equivalerá a ir de texto em texto. Este livro é uma série de 
explicações de textos e não tem outra pretensão. As passagens 
foram escolhidas segundo um critério semântico: a presença 
do termo dialégesthai e de seus derivados (o adjetivo dialektikos, 
dialektiké, dialektikón e o advérbio dialektikôs). A ordem adotada 
é cronológica, mas em um sentido bem particular. A questão de 
saber se Platão efetivamente escreveu tal diálogo antes ou depois 
de outro não é, devo confessar, uma de minhas preocupações 
fundamentais. Parece-me mais importante saber qual ordem de 
leitura os próprios Diálogos demandam. Não falo de uma or-
dem sistemática e doutrinal como aquelas que foram propostas 
pelos discípulos de Platão ou pelos editores dos Diálogos, mas 
de sequências que se destacam a partir de critérios internos. A 
sequência Teeteto-Sofista-Político é indiscutível, mas República-Ti-
meu-Crítias não seria, ou Crátilo-Banquete-Fédon. A ordem que se-
gui me pareceu ser aquela que o estudo da dialética impunha, 
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ela não tem, aliás, nada de revolucionário e condiz, salvo pelos 
diálogos abordados no primeiro capítulo, com a ordem comu-
mente e “cientificamente” estabelecida. Espero que pareça que 
ela tem sua coerência.

É preciso constatar que é impossível sobrepor exatamente 
dois textos de Platão no que concerne à dialética. Esta muda de 
aspecto, não em razão de uma evolução que conduziria Platão 
a retificações ou revisões sucessivas, mas segundo a natureza do 
problema posto. Não se dividem do mesmo modo uma Forma 
como a ciência, uma relação como a medida ou uma realidade 
ilimitada como o prazer, assim como não se reúnem do mesmo 
modo espécies diferentes de multiplicidade. Os últimos textos 
estudados são textos difíceis, cuja dificuldade é ainda maior pela 
multiplicidade das interpretações “lógico-analíticas” às quais 
eles deram origem. Não se pode, contudo, ignorar estas nem ne-
gligenciá-las, primeiro porque aí se encontram postas às vezes 
verdadeiras questões e propostas de soluções verossímeis, mas 
também porque os falsos problemas, assim como as soluções 
impossíveis, são extremamente instrutivos pelos pressupostos 
que se descobrem aí. A maneira como compreendi algumas pas-
sagens é, sem dúvida alguma, discutível, mas desejo ter conse-
guido afastar quase claramente os problemas que elas trazem, e 
indiquei sempre as outras interpretações feitas.

Difíceis, esses textos o são ainda mais quando eles são se-
parados deste impulso inicial que é a discussão socrática e da 
“potência natural de amar o verdadeiro e de fazer tudo em vista 
dele” que está em nossas almas. É o que lembra o Sócrates do  
Filebo, é sem dúvida o que significa seu retorno como protago-
nista do diálogo, e, falando sobre a dialética de éros e de potência, 
ele a faz sofrer sua última metamorfose, aquela que transforma 
de novo a carroça em abóbora.


