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Um dos mais antigos documentos sobre educação de que 
temos notícia no Ocidente, o Protágoras, após vinte e cinco 
séculos de existência, continua a nos espantar pela• pertinên
cia de suas duas perguntas básicas: A virtude pode ser ensi
nada? Ou melhor, o que é a virtude? Ela é una ou múltipla? 

Na tenta•tiva de responder a essas indagações, o diálogo 
se desenvolve através de uma longa discussão entre Sócrates 
e Protágoras, em que cada um argumenta e demonstra a ve
racidade do que afirma. O resultado já é por dema•is conhe
cido de todos os leitores dos diálogos de Platão: Protágoras, 
que começou afirmando ser a virtude ensinável, no final do 
diálogo resiste em aceita•r essa afirmação: Sócrates, que ne
gou de início o seu ensino, conclui no desfecho que ela pode 
ser ensinada. 

Além de um breve percurso pelos principais argumentos 
dos dois dialogantes, neste trabalho nossa atenção estará vol
tada também para os variados indícios de técnica didática su
gerida•s pelo texto, uma vez que cada diálogo de Platão é 
também um método. 

Ao deslocar rápido a beleza• de Alcibíades para a sabe
doria de Protágoras (309c9-12). Sócrates nos deixa entrever, 
logo no início do diálogo, que a discussão abrangerá o sen
sível e o inteligível, o múltiplo e o uno. Partindo dessa suges
tão inicial, logo a• seguir, por uma antítese simbólica, ressalta 
a incoerência do jovem Hipócrates: este chega à casa do filó
sofo numa hora inusitada, ainda de madrugada, com os olhos 
cintilantes de entusiasmo, ávido de ouvir as lições de Protá
goras, ele que jamais viu Protágoras e nem ao menos sabe 
por que pretende freqüentá-lo. E para que o pr6prio jovem 
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descubra a gravidade do passo que vai dar, Sócrates, a•través 
do seu habiLUal metodo interrogatório, a maieurica, mauz Hi
pócrates a concluir por si mesmo que vai trequencar utn suns
té:•, que, em o frequentando, poaerá tornar-se também um sotista, 
nome que só em ser pronuncado, lhe traz rubor ao rosw; e, 
ainda, que ele supõe ser o sofista um sábio que torna os 
discípulos sábios, mas no momento de definir sua sabedoria , 
embaraça-se, confessando sua ignorância. O entusiasmo do 
jovem se a•rrefece por sentir-se enredado numa contradição 
(310b1-312e7). 

Usanao agora de outro recurso do seu método, a exorta
ção ou a protréptica, Só-crates aproveita o desencanto do jo
vem para aestruir a imagem de sabedoria exclusiva do sofis
ta. Nao havendo ainda uma defin1çao crítica do seu saoer, e1e 
tanto pode ser um sábio quanto um comerciante, desses que 
vendem em grosso e a retalho, apregoando o valor da merca
doria sem conhecer sua essência; e mais grave ainda, quanto 
a·o resultado final, há maior risco na assimilação de um saber 
indiscriminado do que na ingestão de um alimento cuja pro
cedência desconhecemos (313a1-314c3). 

Já na casa de Gálias, a propósito de apresentar o jovem 
Hipócrates, Sócrates volta a usar método interrogatório para 
&bordar Protágoras. Isso provoca uma primeira resposta do 
sofista, pela qual ficamos informados do velho preconceito 
dos gregos contra os sofista•s e de que, apesar disso, ele é 
mestre de Sofística, educador de homens, professor no seu 
sentido etimológico, pois confessa diante de todos o seu sa
ber (316a4-317c6). Mas falta ainda a Protágoras definir o cam
po de sua atividade didática•. Para isso Sócrates, usando · al
ternadamente da técnica de interrogação e de exemplificação 
(317e3-318e4). obtém do sofista a seguinte definição do seu 
programa de ensino: "Ora, o que ensino é a boa deliberação 
(Euboulía): sobre a•s questões particulares, que alguém admi
nistre perfeitamente sua própria casa, e sobre as questões 
públicas, que seja bastante hábil no agir e no falar" (318e4-
319a2). Finalmente, com uma retificação mútua• dos dois dia
logantes, o programa de ensino é reduzido a uma fórmula te
mática: o que Protágoras ensina mesmo é a arte política, ou 
melhor, pretende fazer de homens bons cidadãos (319-a• 3-6). 

Se Protágoras apresenta o tema da discussão, a Sócrates 
compete materializá-lo e dinamizá-lo; do contrário, pode não 
surtir o efeito a que visa. Por isso, através de um questiona
mento ra-dical, capaz de suscitar dúvidas e reflexões, projeta 
o tema abstrato na realidade cotidiana de Atenas. Em conse-
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qüência, uma promessa de ensino que parecia simples e pro
missora, reveJa-se complexa a• pan1r do seu qu~suonc:mt~IILO. 
Se é dif1ci1 transmirir as vinuaes técnicas e pragmaticas, 
imaginemos o ensino da virtuae política e moral, CUJOS mes
tres nem ao menos conseguimos apontar. E há outra realida~ 
de visível e indisfarçável: a situação da família na Grécia, 
cujos filhos, antes um adorno e uma promessa de segurança 
para os genitores, com este questionamento emergem como 
um problema e um desafio para a educação grega (31~a7-
320c1 ). 

Uuestionado o tema, abre-se uma dicotomia no diálogo: a 
visão trao1c1onal e a moaerna sobre a eaucaçao. Uma vez que 
é o mes[re ae virtuae, cabe a Protágoras e não a Sócrates 
provar o seu ensino. Por isso o centro ao diálogo, a parte re
ierente ao sens1vel e à multiplicida•de, é reservada à demons
tração do sofista; enquanto a parte final, referente ao inte
ligível e à unidade, é destinada a Sócrates, que suscitou o 
questionamento. Assim, o diálogo se articula como um todo 
harmonioso e coerente: no início, a indagação sobre a valida
de da virtude; no centro, a demonstra·ção sofística do seu en
sino; no fina!, a sugestão de que ela na sua essência é saber . 

Retomando o assunto, Protágoras propõe demonstrar que 
a virtude política• e moral também pode ser ensinada. Utili
ando seu método didático-narrativo, apresenta uma série de 
rgumentos, cuja veracidade é difícil de ser provada porque 

não passou pelo crivo crítico dos dois dial0gantes como acon
tece com o método interrogativo de Sócrates. Suas razões no 
.mtanto são muito convincentes, apelando fortemente para 
a imaginação e para a inteligência. Para começar, expõe um 
mito, cuja ancianidade recua aos tempos em que só deuses 
xistiam. Descreve a criação de animais e de homens através 

cJo uma sugestiva simbologia, opondo a multiplicidade de 
dotes com que os animais foram enriquecidos ao único recur
:30 destinado ao homem, a inteligência, representada pela fi
nura simbólica do fogo. Mas dispondo a princípio apenas da 
Inteligência técnica•, exclusiva e estigmatizada pelo crime de 
roubo, para completá-la Zeus envia aos homens uma outra, 
superior, por onde, segundo Protágoras, se instauram em todos 
os homens os sentimentos de justiça e de vergonha e se 
logitima a criação e a unidade da• Pólis. Esses sentimentos de 
justiça e de vergonha, acrescenta o sofista, constituem os vín
culos de amizade e de harmonia que tornam a convivência 
t'olflica dos homens desejável e possível, e é nesse princípio 
quo se ba•seia a convicção de Protágoras de que a virtude 
polrtlca e moral pode também ser ensinada (320c1-323c7). 
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descubra a gravidade do passo que vai dar, Sócrates, a•través 
do seu hab~t:ual metodo imerrogatorio, a maieutica, mauz Hi
pócrates a concluir por si mesmo que vai trequen(ar wn sons
t&•, que, em o frequentando, poaerá tornar-se também um sotista, 
nome que só em ser pronuncado, lhe traz rubor ao rosca; e, 
ainda, que ele supõe ser o sofista um sábio que torna os 
discípulos sábios, mas no momento de definir sua sabedoria, 
embaraça-se, confessando sua ignorância. O entusiasmo do 
jovem se a-rrefece por sentir-se enredado numa contradição 
(310b1-312e7). 

Usanao agora de outro recurso do seu método, a exorta
ção ou a protréptica, Só-crates aproveita o desencanto do jo
vem para destruir a imagem de sabedoria exclusiva do sofis
ta. Nao havendo ainda uma defimçao critica do seu saoer, e1e 
t&nto pode ser um sábio quanto um comerciante, desses que 
vendem em grosso e a retalho, apregoando o valor da merca
doria sem conhecer sua essência; e mais grave ainda, quanto 
a·o resultado final, há maior risco na assimilação de um saber 
indiscriminado do que na ingestão de um alimento cuja pro
cedência desconhecemos (313a 1-314c3). 

Já na casa de Gálias, a propósito de apresentar o jovem 
Hipócrates, Sócrates volta a usar método interrogatório para 
élbordar Protágoras. Isso provoca uma primeira resposta do 
sofista, pela qual ficamos informados do velho preconceito 
dos gregos contra os sofista•s e de que, apesar disso, ele é 
mestre de Sofística, educador de homens, professor no seu 
sentido etimológico, pois confessa diante de todos o seu sa
ber (316a4-317c6). Mas falta ainda a Protágoras definir o cam
po de sua atividade didática•. Para isso Sócrates, usando al
ternadamente da técnica de interrogação e de exemplificação 
(317e3-318e4), obtém do sofista a seguinte definição do seu 
programa de ensino: "Ora, o que ensino é a boa deliberação 
(Euboulía): sobre a•s questões particulares, que alguém admi
nistre perfeitamente sua própria casa, e sobre as questões 
públicas, que seja bastante hábil no agir e no falar" (318e4-
319a2). Finalmente, com uma retificação mútua dos dois dia
logantes, o programa de ensino é reduzido a uma fórmula te
mática: o que Protágoras ensina mesmo é a arte política, ou 
melhor, pretende fazer de homens bons cidadãos (319-a• 3-6). 

Se Protágoras apresenta o tema da discussão, a Sócrates 
compete materializá-lo e dinamizá-lo; do contrário, pode não 
surtir o efeito a que visa. Por isso, através de um questiona
mento reodical, capaz de suscitar dúvidas e reflexões, projeta 
o tema abstrato na realidade cotidiana de Atenas. Em canse-
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qüência, uma promessa de ensino que parecia simples e pro
missora, revela-se complexa a• part1r do seu qut:suon.:mu::nco. 
Se e dif1ci1 transmitir as virtudes técnicas e pragmaticas, 
imag inemos o ensino da virtuae política e moral, CUJOS mes
tres nem ao menos conseguimos apontar . E há outra realida~ 
de visível e indisfarçável: a situação da família na Grécia, 
cujos filhos, antes um adorno e uma promessa de segurança 
para os genitores, com este questionamento emergem como 
um problema e um desafio para a educação grega (31~a7-
320c1 ). 

Uuestionado o tema, abre-se uma dicotomia no diálogo: a 
visão trawcJOnal e a moaerna sobre a eaucaçao. Uma vez que 
6 o mescre ae virtude, caoe a Protágoras e não a Sócrates 
provar o seu ensino. Por isso o centro do diálogo, a parte re-
1erente ao sens1vel e à multiplicida•d e, é reservada à demons
tração do sofista; enquanto a parte final, referente ao inte
ligível e à unidade, é destinada a Sócrates, que suscitou o 
questionamento. Assim, o diálogo se articula como um todo 
harmonioso e coerente : no início, a indagação sobre a valida
de da virtude; no centro, a demonstra·ção sofística do seu en
sino; no fina!, a sugestão de que ela na sua essência é saber . 

Retomando o assunto, Protágoras propõe demonstrar que 
a virtude política• e moral também pode ser ensinada. Utili
zando seu método didático-narrativo, apresenta uma série de 
argumentos, cuja veracidade é difícil de ser provada porque 
não passou pelo crivo crítico dos dois dialúgantes como acon
tece com o método interrogativo de Sócrates. Suas razões no 
entanto são muito convincentes, apelando fortemente para 
a imaginação e para a inteligência. Para começar, expõe um 
mito, cuja ancianidade recua aos tempos em que só deuses 
existiam. Descreve a criação de animais e de homens através 
de uma sugestiva simbologia, opondo a multiplicidade de 
dotes com que os animais foram enriquecidos ao único recur
so destinado ao homem, a inteligência, representada pela fi
gura simbólica do fogo. Mas dispondo a princípio apenas da 
inteligência técnica, exclusiva e estigmatizada pelo crime de 
roubo, para completá-la Zeus envia aos homens uma outra, 
superior, por onde, segundo Protágoras, se instauram em todos 
os homens os sentimentos de justiça e de vergonha e se 
legitima a criação e a unidade da• Pólis. Esses sentimentos de 
justiça e de vergonha, acrescenta o sofista, constituem os vín
culos de amizade e de harmonia que tornam a convivência 
política dos homens desejável e possível, e é nesse princípio 
que se ba•seia a convicção de Protágoras de que a virtude 
política e moral pode também ser ensinada (320c1-323c7). 
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O resto de sua exposição é feito pelo método argumen
tativo e por um discurso. Nessa argumentação, demonscra que 
a VIrtude política, a moral, emoora espomanea e inata• no ho
mem, somente cresce e se fortalece pelo ensino, pelo exer
cfcio, pelos castigos e pelas admoestaçóes. Pelo discurso, rei
tera a idéia da doação da virtude política e moral ao homem 
como uma unidade, fundamento indispensável para a educa
çi'ío daqueles que devam conviver em sociedade, excluin-do 
dessa convivência e destinando à pena de morte os que não 
forem capazes de adaptar-se a essa virtude fundament.al. Afi
nal, faz uma incursão pela realidade cotidiana da Grécia•, mos
trando a• educaçao da criança na escola com o mestre de le
tras, de musica e de ginas1ica; na Pólis, como governa•nte e 
como governaao, onae é muito maior a preocupaçao com a 
virtude moral e política do que com as técnicas lJLJa1-328d3). 

Terminada a exposição de Protágoraos, o diálogo é retoma
do por Sócrates através do método dialético, que ensina a di
vidir por gêneros. Como concluir que a virtude se ensma, 
questão que incide apenas sobre sua qualidade, sem antes 
saber o que é a• virtude? Este é um problema a ser resolvido 
em primeiro lugar (328d3-329b7). Encaminhando metodicamen
te a questão pelo método interrogatório, após três perguntas 
[ncisivas, Sáocrates percebe que Protágoras é partidário da 
multiplicidade das virtudes , admitindo que elas são tantas 
quantos são seus nomes, tão distintas entre si, que cada uma 
tem um nome e uma função particular (329b8-330b5). 

Nesta dicotomia entre nomes e coisa, ou entre nomes de 
virtudes e virtude em si, Sócrates, deixando de lado os no
mes, toma• direção pela direita, tentando ir à coisa ou à es
sência. Se Protágoras separou as virtudes como nomes, ele 
agora tenta separá-las como coisas para certificar-se da afir
mação do sofista. Assim , procurando opô-laos entre si como 
coisas , conclui que numa oposição deste tipo acabaria por 
destruir o conceito de virtude. No entanto, esta oposição lhe 
sugere os temas opostos, concluindo que, como coisas, elas 
tendem antes a agrupar-se num único contrário, aQ invés de 
separar-se. Certo de que é tempo de encaminhar-se para a uni
dade, procura unir o bom ao útil para aquilata•r o valor da coisa, 
passando pelo ciclo probatório do bom, do útil, do agradável 
e do belo. Protágoras, porém, se recusa a confirmar essa• hi
pótese e, voltando aQs nomes, faz um belo discurso aos ou
vintes (330b5-334c6). 

Aparentemente um impasse na discussão, a parte segui
da é antes uma técnica de reajuste e de correção de rumo 
para a arrancada fina•l do diálogo. Há uma distensão geral nos 
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debates, momento propício a que os sofistas se revelem por 
seus discursos; Protágoras, que mostrara má vontade em res
ponder às indagações de Sócrates, vai ter tempo pa·ra purgar 
seus desapontamentos e encorajar-se para a parte final; o 
próprio Sócrates, seguindo o método sofístico de exposição, 
interpreta a seu modo uma ode áe Simônides_, adaptando a 
seu ponto de vista o pensamento do poeta; dois tipos ·de vir
tudes ou de bondades são realçados: uma absoluta, condizen
te com os deuses, outra, relativa, própria dos homens; mar
ca~se com especial relevo a precariedade da virtude ou da 
bondade relativa, sobretudo a técnica, pela facilidade com que 
se converte no seu contrário, o vício , em função das circuns
tâncias, da fadiga e do esquecimento; essa bondade, porém, 
quando mediada pela• ciência, intui o absoluto, opondo-se à 
ignorância e identificando-se com o saber. Deste modo Sáocra
tes já prenuncia nesta parte do diálogo o que vai concluir no 
seu final : a virtude na sua essência é saber (334c7-349d1). 

Com a volta• aos debates, Protágoras já admite uma apro
ximação ·entre as virtudes, delas excetuando apenas a cora
gem, que, segundo ele, de todas se distancia. No entanto, acei
ta que algo é virtude quando aferido pelo mesmo pa•drão de 
valores, uma exigência essencial : só é virtude o que é belo. 
Há dois tipos de coragem, concluem: uma " bela" , que se iden
tifica com o saber; outra, " feia " , que se nivela com a ignorân
cia. Deixando à esquerda a coragem " feia" , Sócrates tenta 
identificar a coragem " bela" com a ciência , que na sua es
sência seriam saber. Protágoras, porém, rejeita essa conclusão, 
porque para ele tal coragem não é senão saber-técnico, exclu-
ndo a natureza, a emoção e o saber-sensatez (349d2-351 b2). 

Para resolver o impasse, Sócrates faz um desvio passan
do pelos prazeres e pela• felicidade . Feliz 'é o que vive uma 
vida agradável e sem sofrimentos , algo complexo e ambí
JliO, resultado de uma conduta correta, sem excluir a nature
ll , a emoção e o saber-sensatez. Investigada a• natureza dos 

proze res, tenta-se uma definição : todo prazer em si é bom, 
I'Onlanto que abstraído de suas conseqüências, coisa que só 
1 ciência pode a•valiar. Com a introdução da ciência, o diálogo 
100ra é posto na sua direção correta (351 b3-352d3). 

Mas há , dirá o povo, os que desejando o bem e sabendo 
o quo é melhor, são arrastados pela força dos prazeres, mais 
lort os que a ciência•. Ao povo Sócrates responde que não são 
on pr<lZcres que são mais fortes que a ciência, mas esta é que, 
onvolvida pelos sentidos e pela apa•rência numa espécie de 
"' pnthos " , torna-se impotente para discernir o correto e o er-
1 ndo, ou o bem do ma•l. Para desfazer est e " pathos" , é pre-
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. O resto de sua exposição é feito pelo método argumen
tativo e por um discurso. Nessa argumentação, demonscra que 
a vtrtude poltttca, a moratl, emoora espontanea e inata no ho
mem, somente cresce e se fortalece pelo ensino, pelo exer
cício, pelos castigos e pedas admoestaçóes. Pelo discurso, rei
tera a idéia da doação da virtude política e moral ao homem 
como uma unidade, fundlamento indispensável para a educa
çiio daqueles que devam conviver em sociedade, excluindo 
dessa convivência e destinando à pena de morte os que não 
forem capazes de adaptar-se a essa virtude fundament~l. Afi
nal , faz uma incursão pela realidade cotidiana da Grécia•, mos
trando ao educaçao da criança na escola com o mestre de le
tras, de musica e de ginastica; na Pólis, como governante e 
como governado, onde é muito maior a preocupaçao com a 
virtude moral e política do que com as técnicas lJ~Jd1-328d3). 

Terminada a exposiçã1o de Protágora•s, o diálogo é retoma
do por Sócrates através do método dialético, que ensina a di
vidir por gêneros. Como concluir que a virtude se enstna, 
questão que incide apenas sobre sua qualidade, sem antes 
saber o que é a• virtude? Este é um problema a ser resolvido 
em primeiro lugar (328d3-329b7). Encaminhando metodicamen
te a questão pelo método interrogatório, após três perguntas 
[nci sivas, Só-crates percelbe que Protágoras é partidário ·da 
multiplicidade das virtudes, admitindo que elas são tantas 
quantos são seus nomes, tão distintas entre si, que cada uma 
tem um nome e uma função particular (329b8-330b5). 

Nesta dicotomia entre nomes e coisa, ou entre nomes de 
virtudes e virtude em si, Sócrates, deixando de lado os no
mes, toma direção pela direita, tentando ir à coisa ou à es
sência. Se Protágoras se[parou as virtudes como nomes, ele 
agora tenta separá-las como coisas para certificar-se da afir
mação do sofista. Assim. procurando opô-la•s entre si como 
coisas, conclui que numa oposição deste tipo acabaria por 
destruir o conceito de virtude. No entanto, esta oposição lhe 
sugere os temas opostos, concluindo que, como coisas, elas 
tendem antes a agrupar-s•e num único contrário, ao invés de 
separar-se. Certo de que é tempo de encaminhar-se para a uni
dade, procura unir o bom ao útil para aquilatar o valor da coisa, 
passando pelo ciclo probatório do bom, do útil, do agradável 
e do belo. Protágoras, potrém, se recusa a confirmar essa hi
pótese e, voltando aos nomes, faz um belo discurso aos ou
vintes (330b5-334c6). 

Aparentemente um impasse na discussão, a parte segui
da é antes uma técnica de reajuste e de correção de rumo 
para a arrancada final do diálogo. Há uma distensão geral nos 
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debates, momento propício a que os sofistas se revelem por 
seus discursos; Protágoras, que mostrara má vontade em res
ponder às indagações de Sócrates, vai ter tempo pa•ra purgar 
seus desapontamentos e encorajar-se para a parte final; o 
próprio Sócrates, seguindo o método sofístico de exposição, 
interpreta a seu modo uma ode de Simônides .• adaptando a 
seu ponto de vista o pensamento do poeta; dois tipos de vir
tudes ou de bondades são realçados: uma absoluta, condizen
te com os deuses, outra, relativa, própria dos homens; mar
ca~se com especial relevo a precariedade da virtude ou da 
bondade relativa, sobretudo a técnica, pela facilidade com que 
se converte no seu contrário, o vício, em função das circuns
tâncias, da fadiga e do esquecimento; essa bondade, porém, 
quando mediada pela• ciência, intui o absoluto, opondo-se à 
Ignorância e identificando-se com o saber. Deste modo Só-era
los já prenuncia nesta parte do diálogo o que vai concluir no 
seu final: a virtude na sua essência é saber (334c7-349d1). 

Com a volta aos debates, Protágoras já admite uma apro
ximação entre as virtudes, delas excetuando apenas a cora
gem, que, segundo ele, de todas se distancia. No entanto, acei
ta que algo é virtude quando aferido pelo mesmo pa•drão de 
valores, uma exigência essencial: só é virtude o que é belo. 
Há dois tipos de coragem, concluem: uma " bela" , que se iden
lifica com o saber; outra, "feia", que se nivela com a ignorân
cia . Deixando à esquerda a coragem "feia", Sócrates tenta 
Identificar a coragem "bela" com a ciência, que na sua es
sência seriam saber. Protágoras, porém, rejeita essa conclusão, 
rorque para ele tal coragem não é senão saber-técnico, exclu
Indo a natureza, a emoção e o saber-sensatez (349d2-351b2). 

Para resolver o impasse, Sócrates faz um desvio passan-
lo pelos prazeres e pela· felicidade. Feliz e o que vive uma 

vida agradável e sem sofrimentos, algo complexo e ambí
guo, resultado de uma conduta correta, sem excluir a nature
i'O, a emoção e o saber-sensatez. Investigada a• natureza dos 
prazeres, tenta-se uma definição: todo prazer em si é bom, 
contanto que abstraído de suas conseqüências, coisa que só 
o ciência pode avaliar. Com a introdução da ciência, o diálogo 
nnora é posto na sua direção correta (351 b3-352d3). 

Mas há, dirá o povo, os que desejando o bem e sabendo 
o que é melhor, são arrastados pela força dos prazeres, mais 
fortes que a ciência•. Ao povo Sócrates responde que não são 
os prazeres que são mais fortes que a ciência, mas esta é que, 
mvolvida pelos sentidos e pela apa•rência numa espécie de 

··pathos" , torna-se impotente para discernir o correto e o er
rodo, ou o bem do ma•l. Para desfazer este "pathos", é pre-
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ciso separar com clareza o próximo do àistante, o imediato 
cio meaiato, ter a noção de justeza e de conveniência, saber 
pesar e medir excesso, carência e igualdade; fazer, afinal, uma 
escolha correta de prazeres e de sofrimentos, impedindo a 
força do aparente e fixando-se no real e na essência (352d3-
359a1 ). 

Retomando, afinal, a coragem no ponto em que não pudera 
identificá-la com o saber, agora Sócrates pode concluir que, 
se o corajoso confia em enfrentar a guerra, os perigos e os 
trabalhos de cada dia e em manter sua posição de defesa•, 
sem recorrer à fuga, é porque sabe que assim agindo pratica 
uma• ação boa, bela, útil e agradável, que integra a virtude na 
sua essência, onde a coragem é saber, é justiça, é piedade, é 
beleza e é também qualquer coisa que se inclua no valor hu
mano (359a2-362a4). 

Assim, Platão fecha essa discussão sobre a virtude ou 
educação. Duas partes se sobressaem nítidas no diálogo. A 
primeira, sob a direção de Protágoras, que se confessa pro
fessor de virtudes, representa a educação tradiciona•l, que en
sina, corrige, exorta, pune, impõe e até condena à morte 
quando o cidadão não se adapta às leis da convivência social; 
a outra, moderna e profana, investiga, especula, interroga e 
medita, criando espíritos livres, capazes de intuir a essência 
na multiplicidade e de jamais rejeitar a multiplicidade ao con
templar a essência. 
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O ENSINO DA LEITURA FOCALIZANDO O PROCESSO 
RELATO DE UMA EXPERI.€NCIA 

lúta Lerche Vieira Rocha 

Este trabalho resultou de uma experiência didática condu
ida com dezessete estagiários de Prática de Ensino de Lín

ÇJua Portuguesa do Curso de Letras da Universidade Federal 
do Ceará, em setembro de 1986. 

Objetivando levar os alunos a uma compreensão direta do 
processo de ler, a fim de instrumentá-los para um trabalho 
produtivo perante o texto, foi montada- uma tarefa voltada para 
o observação da leitura enquanto processo. Ora, o alvo das 
preocupações docentes em geral é o produto da leitura, ou 
soja, a manifestação daquilo que foi apreendido pelo sujeito, 
C(uer em forma de relato, ou de respostas a perguntas sobre 
o conteúdo do texto. Neste caso, as estratégias de leitt.~ra (1) 

mpregadas pelos leitores, o processamento cognitivo do texto 
c0mo um todo significativo, que importam muito ma•is para a 
compreensão que a manifestação de habilidades de leitura, (2) 
Rito deixadas em segundo plano, ou nem mesmo são aborda
dos . Ainda que muitos alunos desenvolvam uma leitura com
preensiva• ao longo de suas atividades como participantes de 
11rna sociedade letrada, não se pode afirmar que isso se deva à 
lnlorvenção da escola. Basta considerar a grande maioria que 
,. deixada à ma•rgem e, mesmo dentro de instituições educati
vos. continua lendo sem compreender o que lê. Assim é que 
lH pesquisas e estudos atuais sobre o assunto têm se voltado 
pnro a focalização do processo. E esta também deveria ser a• 
proocupação dominante no ensino da leitura, sob pena de o 
Htlolto permanecer prisioneiro de estratégias de leitura ina
doqur.das ou de o processo de ler prosseguir sendo tratado na 
' ' IH:olo como uma misteriosa " caixa preta". 
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