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Tema: Os sofistas: a arte de Argumentar.

Objetivo: Conhecer as principais características do Movimento Sofista
no Período Socrático da Filosofia Grega.

 Conceitos: Sofistas e Sofisma.
 Sofistas em Atenas.
 Sócrates e os Sofistas.

Atividades.
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1. . Segundo o pensamento de Aristóteles, o que é ACIDENTE? (Marque a 
alternativa correta).

A. (   ) Recurso conceitual sofista. 
B. (    ) Atributo que convém à substância de tal modo que, se lhe faltasse, a 

substância não seria o que é.
C. (    ) Atributos que a substância pode ter ou não, sem deixar de ser o que é. 
D. (    ) As possibilidades do ser. Ou seja: aquilo que ainda não é mas que pode vir 

a ser. 
E. (    ) Aquilo de que é feito algo. 
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• Primeiros filósofos do Período Socrático.

• PERÍODO SOCRÁTICO: Final do século V e
todo o século IV a.C.

• SOFISTA: Sophós (Sábio). Professor de
Sabedoria.

• O termo adquiriu sentido pejorativo:
Aquele que emprega sofismas.

• SOFISMA: Argumentação falsa que é
cometida intencionalmente com o intuito
de persuadir (enganar) seu interlocutor.
Gerando, assim, uma ilusão de verdade.

Sofistas
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• O Sofisma é um tipo de falácia.

• FALÁCIA: Erro de raciocínio, ou de
argumentação, que parece estar correto.

• EXEMPLOS:

1. "Se o amor é cego, e Deus é amor, então
Deus é cego."

2. "Quem não trabalha tem muito tempo livre.
Se tempo é dinheiro, quem não trabalha é
rico."

3. "Se comer vegetais emagrecesse, elefantes e
hipopótamos não seriam gordos."

Sofismo. 
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1. O que é Sofisma? (Marque a alternativa correta).

A. ( ) Argumentação verdadeira que é cometida intencionalmente com o intuito
de persuadir (enganar) seu interlocutor

B. ( ) Argumentação verdadeira que não engana nem ilude o interlocutor.
C. ( ) Argumentação falsa que é cometida intencionalmente com o intuito de

persuadir (enganar) seu interlocutor
D. ( ) Método de investigação filosófica de Sócrates.
E. ( ) Técnica pedagógica que conduzia os alunos ao conhecimento verdadeiro,

segundo Sócrates.
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• Por volta de 450 (a.C.), Atenas é o centro
cultural da Grécia.

• A filosofia toma uma orientação nova: Saem de
cena os “Filósofos da Natureza”; interessados
pela busca do elemento primordial de onde tudo
deriva (Arché).

• Novo foco: homem e seu lugar na sociedade.

• Democracia Grega: Todos os homens possuem o
direito de participar do governo da Polis. Surge a
figura política do cidadão.

• Cidadania: o cidadão opina, discute, delibera e
vota na assembléia. Para ter suas idéias aceitas,
precisa ser talentoso na arte da retórica.

Sofistas em Atenas



• A Democracia exigia que os homens
recebessem instrução suficiente para
poderem participar na vida política.

• Sentido de Educação na Grécia Antiga:
Dominar a Retórica (arte da
argumentação)

• Vindo das colônias gregas, grupos de
professores itinerantes, e de filósofos,
chegaram em Atenas: OS SOFISTAS.

• Em Atenas, os Sofistas ensinam os
cidadãos, principalmente os mais
jovens, a Retórica.

Sofistas em Atenas
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• Os Sofistas afirmavam que os ensinamentos
dos “Filósofos da Natureza” estavam errados
e não tinham utilidade para a vida da polis.

• Afirmavam que era possível ensinar aos
jovens a “Arte da Retórica”; indispensável
para o exercício da cidadania.

• Os Sofistas ensinavam técnicas de persuasão
para os jovens que, assim, aprendiam a
defender a posição ou opinião numa
assembléia; ganhando as discussões.

• Esse modelo educacional formava excelentes
oradores que, nas assembleias públicas,
fazendo uso da palavra livre, pronunciavam
discursos convincentes e oportunos.

Sofistas em Atenas
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• Protágoras, de Abdera (485 – 411 a.C.) :
Célebre por cunhar a frase: “O homem é a
medida de todas as coisas: das coisas que
são, enquanto são; e das coisas que não são,
enquanto não são.”

• Górgias (485-380 a. C): Retórico.

• Pródico (465 -395 a. C): Ética, Gramática e
Retórica.

• Hípias (339 - ? a. C.): Astronomia, Geometria,
Filosofia, Matemática, História e Ciências.

• Trasímaco, Pródico, Hipódamos, Leontini,
Isócrates de Atenas; entre outros.

Principais Sofistas

Protágoras, de Abdera 
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2. Vindo das colônias gregas, grupos de professores itinerantes, e de filósofos, chegaram em
Atenas: os Sofistas. Seu objetivo era ensinar os cidadãos, principalmente os mais jovens, a “Arte
da Retórica”. Em que consistia esse ensino? (Marque a alternativa correta).

A. ( ) Ensinavam técnicas de persuasão para os jovens que, assim, aprendiam a defender a
posição ou opinião numa assembléia; ganhando as discussões.

B. ( ) Ensinavam técnicas de persuasão para os jovens que, todavia, não aprendiam a defender a
posição ou opinião numa assembléia; e perdiam as discussões.

C. ( ) Ensinavam filosofia de acordo com o método socrático; com o objetivo de que, numa
discussão, fosse alcançado o conhecimento verdadeiro.

D. ( ) Ensinavam o conhecimento mítico-religioso; numa tentativa de preservar aa tradições e
costumes da cultura grega.

E. ( ) Ensinavam Filosofia para os jovens que, assim, aprendiam a defender a posição ou
opinião numa assembléia; ganhando as discussões.
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3. Qual Filósofo Sofista cunhou a frase: “O homem é a medida de todas as
coisas: das coisas que são, enquanto são; e das coisas que não são,
enquanto não são.” ? (Marque a alternativa correta).

A. ( ) Górgias.
B. ( ) Pródico.
C. ( ) Hípias.
D. ( ) Protágoras.
E. ( ) Trasímaco.
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• Os sofistas foram, historicamente, mal
interpretados por causa das críticas de Sócrates,
Platão e Aristóteles.

• Sócrates não considerava os sofistas filósofos:

1. Eles não teriam amor pela sabedoria e nem
respeito pela verdade.

2. Defendiam qualquer idéia se esta fosse
vantajosa.

3. Além disso, corrompiam os jovens ao
tratarem o erro e a mentira com o mesmo valor
que a verdade.

Sócrates e os Sofistas
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• Sócrates era um contemporâneo dos
Sofistas. Porém, diferia dos Sofistas em
vários aspectos:

1. Não se considerava uma pessoa
instruída ou sábia: “Sei que nada sei”.

2. Não pedia remuneração pelo seu
ensino.

3. Enquanto que os sofistas aceitavam a
validade das opiniões, Sócrates
considerava as opiniões formas
imperfeitas do conhecimento que nunca
alcançam a verdade plena da realidade.

Sócrates e os Sofistas



• Sócrates concordava com os sofistas nalguns pontos:

1. A educação antiga do guerreiro “Belo e Bom” já
não atendia às exigências da sociedade grega.

2. A filosofia deveria tomar uma orientação nova: o
ser humano e suas questões.

• Há, porém, dificuldade para conhecer o pensamento
dos Sofistas. Não temos posse de seus textos integrais
originais: restaram apenas fragmentos de suas obras.

• Assim, conhecemos os Sofistas pelo que deles
disseram seus adversários. Não temos como saber se
estes foram justos com aqueles.

• Historiadores recentes consideram os Sofistas
representantes do espírito democrático: pluralidade
conflituosa de opiniões e interesses.

Pensamento Sofista
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• Para escândalo dos seus contemporâneos, os
Sofistas costumavam cobrar pelas aulas. Por esse
motivo, Sócrates os acusou de “Mercenários do
Saber”.

• Porém, na Grécia Antiga, a aristocracia tinha o
privilégio da atividade intelectual porque gozava
do ócio (disponibilidade de tempo). Afinal, não
precisava trabalhar (ocupação dos escravos).

• Os sofistas geralmente pertenciam à classe
média. Não eram ricos o suficiente para “apenas
filosofar”. Precisavam trabalhar: ensinando.

• Por isso, a crítica socrática, era exagerada e
não deveria ser aplicada à maioria dos sofistas.

Sócrates e os Sofistas



• O comediante Aristófanes
ridicularizou Sócrates; incluindo-o entre
os sofistas.

• Sócrates foi acusado de ser ateu e de
se associar aos sofistas: ensinando os
jovens a serem selvagens e
desrespeitosos e, com isso,
corrompendo a juventude.

• Sabemos, porém, que Sócrates era
adversário intelectual dos sofistas.

• Essa acusação resultou na morte de
Sócrates.

Ironia do Destino.



22

4. Por que Sócrates acusou os Sofistas de serem “Mercenários do Saber”? 
(Marque a alternativa correta).

A. (   ) Porque os Sofistas cobravam pelos cultos nos templos. 
B. (    ) Porque ensinavam os jovens a serem selvagens e desrespeitosos e, 

com isso, corrompiam a juventude. 
C. (    ) Porque os Sofistas eram, como Sócrates, considerados Ateus. 
D. (    ) Porque os Sofistas não costumavam cobrar pelas aulas. 
E. (    ) Porque os Sofistas costumavam cobrar pelas aulas. 
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Tema: O Legado de Sócrates para a
Filosofia.

Objetivo: Compreender as razões
que fazem de Sócrates um
importante referencial para a
história do pensamento filosófico.
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1. Qual foi a acusação em comum para Sócrates e os Sofistas?
(Marque a alternativa correta).

A. ( ) Ambos enriqueciam cobrando por aulas na Academia.
B. ( ) Ensinar os jovens a serem selvagens e desrespeitosos e, com
isso, corromper a juventude.

C. ( ) Ensinar os jovens a serem gentis e respeitos e, com isso, educar
a juventude.

D.( ) Ensinar os jovens a serem gentis e respeitos e, com isso,
corromper a juventude.

E. ( ) Ambos enriqueciam cobrando por aulas particulares.



Gabarito
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QUESTÃO 01 C

QUESTÃO 02 A

QUESTÃO 03 D

QUESTÃO 04 E

ATIVIDADE PARA CASA B


