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APrESENTAÇÃo

O número de Kléos que ora trazemos a público consiste, em 
sua maior parte, de contribuições oriundas do Colóquio Tradição e Ruptura, 
realizado em maio de 2010, no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais da 
UFRJ, dedicado a “os clássicos e a obra de leo Strauss”. Sobre o evento 
e seus colaboradores, escrevemos breves palavras na introdução à Seção 
arquivo.

Contamos, ainda, com o artigo de María Isabel Santa Cruz, que 
oferece uma leitura do Banquete de Platão desde a perspectiva do agón lite-
rário, tomando os diferentes personagens e falas não como contribuições 
individuais para um elogio do amor, mas compreendendo que se podem 
verificar no texto três agónes: um primeiro entre Fedro e Pausânias, sobre 
a relação entre eros e a educação moral; um segundo entre erixímaco e 
aristófanes, que apresentam modelos rivais de como eros “funciona no 
universo”; e o último entre Sócrates e Agatão, representantes da dialética 
e da retórica, respectivamente, partindo Sócrates, como diz a autora, das 
“ruínas” do discurso de Agatão, enfrentando a poesia desde a filosofia. A 
composição platônica do Banquete, assim, deixaria ver, por fim, o agón entre 
a filosofia e outras artes.

temos, também, a contribuição de graciela Marta Chichi, com 
um aprofundado estudo sobre a noção de diabolé no contexto do livro III 
da Retórica de aristóteles, analisando e integrando-se à discussão em torno 
do tema, trazendo, assim, os principais comentários sobre o assunto ela-
borados a partir do início do século XX.

Na seção de Recensões apresentamos uma resenha do livro As 
armas cômicas de luisa Buarque, sobre o cômico no Crátilo de Platão, digna 
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de nota por ter sido realizada por uma reconhecida especialista em comédia 
grega, Maria de Fátima Silva, da Universidade de Coimbra; além de um 
aplicado estudo da obra de Suzanne Husson, La République de Diogène: 
Une cité en quête de la nature; trabalho minucioso de crítica realizado por 
Olimar Flores Jr., que nos permite não apenas antever o conteúdo do pró-
prio livro, mas o acesso às considerações de um autor devotado ao cinismo, 
o que faz dessa “resenha” um texto de difícil classificação quanto ao seu 
real gênero literário. Pela extensão do texto, optamos por dividi-lo em duas 
partes, publicando nesse número apenas a primeira delas. 
    

a Comissão editorial


