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O SOFISTA

PLATÃO

O SOFISTA DE PLATÃO
I — Teodoro — Fiéis, Sócrates, à nossa combinação
de ontem, aqui estamos na melhor ordem. Trouxemos
conosco este Estrangeiro, natural de Eléia; é amigo dos
discípulos de Parmênides e de Zenão, e filósofo de
grande merecimento.
Sócrates — Não se dará o caso, Teodoro, de, sem o
saberes, teres trazido um dos deuses em vez de um
Estrangeiro, segundo aquilo de Homero, quando diz
que, de regra, os deuses, e particularmente o que
preside à hospitalidade, acompanham os cultores da
justiça, para observarem o orgulho ou a eqüidade dos
homens? Quem sabe se não veio contigo uma dessas
divindades, para surpreender-nos e refutar-nos —
argumentadores tão fracos todos nós — algum deus
disputador?
Teodoro — Não, Sócrates; não é do caráter do nosso
Estrangeiro; ele é mais modesto do que todos esses
amantes de discussões. Não acho, absolutamente, que
o homem seja alguma divindade. Porém divino terá de
ser, sem dúvida; não é outro o qualificativo que
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costumo dar aos filósofos.
Sócrates — E com razão, amigo. Porém talvez a raça
dos filósofos não seja, por assim dizer, muito mais fácil
de conhecer do que a dos deuses. Em virtude da
ignorância da maioria, esses varões percorrem as
cidades
sob
as
mais
variadas
aparências,
contemplando, sobranceiros, a vida cá de baixo. Não
me refiro aos pretensos filósofos, porém aos de verdade.
Aos olhos de algumas pessoas, eles carecem em
absoluto de merecimento; para outros, são dignos de
toda a consideração. Ora se apresentam como políticos,
ora como sofistas, havendo, até, quem dê a impressão
de ser completamente louco. Por isso mesmo, gostaria
de perguntar ao nosso Estrangeiro, caso nada tenha a
opor, como pensam a esse respeito lá por suas bandas
e como os denominam.
Teodoro — A que te referes?
Sócrates — Sofista, político, filósofo.
Teodoro — Mas, ao certo, de que se trata, que te
deixa tão alvoroçado, para interrogá-lo desse modo?
Sócrates — É o seguinte: desejo saber se seus
compatriotas os classificam num só gênero ou em dois;
ou ainda, visto tratar-se de três nomes, se atribuem um
gênero diferente para cada nome?
Teodoro — A meu ver, ele não se esquivará de
elucidar-nos esse ponto. Ou que diremos, Estrangeiro?
Estrangeiro — Isso mesmo, Teodoro. Não me
negarei, absolutamente, nem há dificuldade em dizer
que os distribuem em três gêneros. Porém definir com
exatidão o que venha a ser cada um, não é tarefa
pequena nem fácil.
Teodoro — Nem de propósito, Sócrates; sugeres um
tema assaz parecido com o assunto sobre que o
interrogamos pouco antes de virmos para cá. Suas
desculpas de agora são em tudo iguais às que nos
apresentou, conquanto admitisse que sobre isso já
ouvira muitas discussões e que nada havia esquecido
de quanto conversara.
II — Sócrates — Sendo assim, Estrangeiro, não te es
[cuse]s* de satisfazer ao nosso primeiro pedido. Diz-nos
apenas se, por uma questão de hábito, preferes
desenvolver num discurso corrido o tema que te
propões apresentar, ou seguir o método de perguntas, a
exemplo do outrora fez Parmênides na minha presença?
Foi uma discussão memorável; nesse tempo, eu era
muito moço e ele já de idade avançada.
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Estrangeiro — Quando se acha, Sócrates, um
interlocutor dócil e complacente, é mais agradável o
diálogo; não sendo isso possível, será melhor falar
apenas um.
Sócrates — Depende de ti convidar dentre os
presentes quem te aprouver; todos te ouvirão de muito
bom grado. Porém se me aceitares um conselho, sugiro
escolheres um dos jovens, Teeteto, por exemplo, ou
quem julgares mais indicado.
Estrangeiro — Sinto-me acanhado, Sócrates, por ser
a primeira vez que falo convosco, de medo de não poder
sustentar um diálogo de períodos curtos, em que os
interlocutores se alternem, e de alongar-me numa fala
estirada como em solilóquio, ou então conversar com
meu parceiro como se estivesse nalguma exibição
pública. A verdade é que, formulada nesses termos,
semelhante questão não exige resposta concisa, porém
mui longa explanação. Por outro lado, esquivar-me a
tão amável convite, teu e dos demais presentes, máxime
depois do que disseste, seria revelar rusticidade de todo
em todo destoante do vosso bom acolhimento. Folgo
imenso por ter Teeteto como companheiro nesse
diálogo, tanto mais que já conversamos antes e tu
agora o recomendas.
Teeteto — Resta saber, Estrangeiro, se essa escolha
será do agrado de todos, como Sócrates imagina.
Estrangeiro — A meu ver, Teeteto, a esse respeito já
não há o que discutir. Daqui por diante, como parece,
contigo é que terei de dialogar; se te for molesto o
tamanho do meu discurso, não te queixes a mim, senão
de teus próprios camaradas.
Teeteto — Não creio que possas fatigar-me; porém se
tal acontecer, chamarei em meu auxilio este outro
Sócrates, homônimo de Sócrates, meu coetâneo e
companheiro de ginásio; já estamos habituados a
trabalhar juntos.
III — Estrangeiro — Belas palavras; porém sobre
isso tu mesmo resolverás no decorrer de nossa
discussão. No momento, o que importa é te associares
comigo para darmos início ao nosso estudo, a começar,
segundo penso, pelo sofista; investiguemo-lo e
mostremos com nossa análise o que ele venha a ser.
Por enquanto, eu e tu apenas num ponto estamos de
acordo: o nome. Mas, quanto à coisa designada por
esse nome, talvez cada um de nós faça idéia diferente.
Porém em toda discussão o que importa, antes de tudo,
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é ficar em concordância com relação à própria coisa,
por meio da explicação adequada, não apenas a
respeito do nome, sem aquela explicação. A tribo dos
sofistas que nos dispomos a investigar, não é fácil de
definir. Mas para levar a bom termo empresas grandes,
segundo preceito antigo de aceitação geral, só será de
vantagem experimentar antes as forças em temas
menores e mais fáceis, e só depois passar para os
maiores. Por isso, Teeteto, o que na presente situação
sugiro para nós dois, já que reconhecemos ser difícil e
trabalhosa a raça dos sofistas, é nos exercitarmos
primeiro nalgum tema simples, a menos que te ocorra
indicar um caminho mais cômodo.
Teeteto – Não; nada me ocorre nesse sentido.
Estrangeiro — Concordas, então, em escolhermos
um exemplo singelo e apresentá-lo como modelo para o
maior?
Teeteto — Concordo.
Estrangeiro — Que assunto, pois, escolheremos,
simples, a um tempo, e fácil de conhecer, mas cuja
explicação não exija menor número de características
do que temas importantes? O do pescador, talvez? Não
é assunto bastante conhecido e não nos merece a maior
atenção?
Teeteto – Isso mesmo.
Estrangeiro – Espero que nos aponte o caminho
procurado e propicie a definição mais condizente com o
nosso intento.
Teeteto – Seria ótimo.
IV — Estrangeiro — Pois então comecemos por aí.
Dizei-me uma coisa: como devemos concebê-lo: é
artista ou sujeito carecente de arte, porém dotado de
alguma outra capacidade?
Teeteto – De jeito nenhum poderá ser carecente de
arte.
Estrangeiro – Mas todas as artes se reduzem a duas
espécies.
Teeteto – Como assim?
Estrangeiro – A agricultura e tudo o que trata do
corpo mortal; depois, tudo o que se relaciona com os
objetos compostos e manipulados, a que damos o nome
de utensílios; e, por último, a imitação: não será justo
designar tudo isso por um único nome?
Teeteto – Como assim, e que nome será?
Estrangeiro – Damos o nome de produtor a quem
traz para a existência o que antes não existia, como
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denominamos produto o que passa a existir em cada
caso particular.
Teeteto – Certo.
Estrangeiro – Então, designemos tudo aquilo por um
nome único: serão as artes produtivas.
Teeteto – Seja.
Estrangeiro – Depois dessas, vem a classe inteira
das artes da aprendizagem e do conhecimento, as do
ganho, a da luta e a da caça, as quais nada fabricam,
mas que, por meio da palavra ou da ação, procuram
apropriar-se do que existe ou foi produzido, ou impedir
que outros se apropriem. O nome genérico mais
indicado para todas essas atividades seria o de arte
aquisitiva.
Teeteto – Sem dúvida.
V — Estrangeiro – Ora, uma vez que todas as artes
ou são criadora ou aquisitivas, em que classe, Teeteto,
colocaremos a do pescador?
Teeteto – Na aquisitiva, é claro.
Estrangeiro – Porém não há duas modalidades de
aquisição? De um lado, temos a troca, sempre
voluntária, por meio de presentes, locação e compra; do
outro, tudo o que visa à captura por meio da ação ou
da palavra: a arte da captura.
Teeteto – Ë o que se conclui do que acabaste de
expor.
Estrangeiro – E então? Captura, por sua vez, não
pode se subdividida?
Teeteto – De que jeito?
Estrangeiro – Classificando no gênero da luta tudo o
que é feito a descoberto, e no da caça o que for a
ocultas.
Teeteto – Bem.
Estrangeiro — Porém seria ilógico não dividir
também em dois a arte venatória.
Teeteto – Então, explica o modo.
Estrangeiro – De um lado, a caça de objetos sem
vida, e, do outro, a dos seres animados.
Teeteto – E por que não dividirmos assim mesmo, se
ambos existem?
Estrangeiro – Existem, não há dúvidas. Para a
classe dos inanimados não há nome específico, se não
for apenas a parte que entende com a arte de
mergulhar e outras igualmente insignificantes, que
deixaremos de lado; mas para a dos seres animados,
referente à caça a animais vivos, reservaremos o nome
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de caça animal.
Teeteto – Vá que seja.
Estrangeiro — E relativamente à caça animal, seria
lícito distinguir duas subclasses: de um lado, a dos
animais que andam na terra, subdividida em muitas
espécies, cada uma delas com seu nome particular, a
que daremos a denominação genérica de caça aos
animais marchadores, e, do outro, a que compreende
os nadadores?
Teeteto — Perfeitamente.
Estrangeiro — No gênero dos nadadores temos,
ainda, a tribo dos voláteis e a dos aquáticos.
Teeteto — Como não?
Estrangeiro — Ao conjunto da caça referente gênero
dos voláteis dá-se o nome de caça aos pássaros, não é
isso mesmo?
Teeteto — É como, realmente; a denominam.
Estrangeiro — E à caça de quase todos os animais
que vivem n’agua dá-se o nome de pescaria.
Teeteto — Isso mesmo.
Estrangeiro — E então? Essa última caça, por sua
vez, não poderia ser separada em duas grandes
secções?
Teeteto — Quais serão?
Estrangeiro — A caça realizada por meio de
cercados e a que consiste no golpeamento da vítima.
Teeteto — Que queres dizer com isso e em que se
diferençam?
Estrangeiro — Na primeira, tudo o que retém
envolve a caça, para impedir que fuja, chama-se
naturalmente cercado.
Teeteto — Perfeitamente.
Estrangeiro — Covos, redes, laços, cestas e outros
engenhos do mesmo tipo, que denominação mais certa
lhes daremos, se não for a de cercados?
Teeteto — Não há outra.
Estrangeiro — Então, a essa modalidade de caça
daremos o nome de caça por cerco ou coisa parecida.
Teeteto — Exato.
Estrangeiro — A outra, feita por meio de golpes de
anzol ou de tridente, para ser englobada num só nome
poderá ser denominada caça vulnerante, a menos,
Teeteto, que sugerisses algum nome mais adequado.
Teeteto — Não façamos questão de nomes; esse
mesmo está bom.
Estrangeiro — A caça vulnerante apresenta ainda a

ebook:sofista.html

4/6/2005

O Sofista - Platão

Página 8 de 72

variedade noturna, feita ao clarão de archotes. Os
caçadores a denominam caça ao fogo.
Teeteto — Perfeitamente.
Estrangeiro — A realizada de dia, pelo fato de serem
os tridentes munidos de fisgas nas extremidades, é
chamada pesca de fisga.
Teeteto — Esse é, de fato o nome que lhe dão.
VI — Estrangeiro — A pesca de fisga, quando
praticada de cima para baixo, dá-se o nome de pesca de
tridente, por ser esse o instrumento usualmente
empregado.
Teeteto — Há quem a denomine desse modo.
Estrangeiro — Tudo o mais se inclui numa só
espécie.
Teeteto — Qual será?
Estrangeiro — A que vulnera em sentido inverso da
precedente, com o recurso do anzol e não fere o peixe
em qualquer parte do corpo, como o faz o tridente,
porém sempre na cabeça e na boca, e o puxa de baixo
para cima — o contrário, justamente, do processo
anterior — com a ajuda de varas e caniços. A essa
modalidade de pesca, Teeteto, que denominação
daremos?
Teeteto — Ao que parece, trata-se, precisamente, da
que nos propusemos descobrir e que, de fato,
descobrimos.
VII — Estrangeiro — Desse modo, no que respeita à
arte da pesca, eu e tu chegamos a um completo acordo,
e não apenas quanto ao nome, pois demos uma
explicação cabal da própria coisa. Vimos, em verdade,
que metade da arte em geral é aquisição; metade da
aquisição é captura; metade da captura é caça, cuja
metade, por sua vez, é caça aos animais, com uma das
metades reservada, à caça aos animais aquáticos. A
secção inferior dessa porção é inteiramente dedicada à
pesca; a porção inferior da pesca consiste na pesca
vulnerante, e a desta, na pesca por fisga. Esta
modalidade de pesca, a que apanha a vítima e a puxa
de baixo para cima, tira a denominação do próprio ato
da tração da linha naquele sentido, de onde vem ser
chamada aspaliêutica.
Teeteto — Em tudo é perfeita a explicação
apresentada.
VIII — Estrangeiro — Pois então, de acordo com esse
modelo, procuremos descobrir o que venha a ser
sofista.
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Teeteto — Perfeitamente.
Estrangeiro — A primeira questão levantada com
respeito ao pescador com anzol, foi a de saber se ele
deve ser tido na conta de ignorante no seu mister ou na
de artista.
Teeteto — Certo.
Estrangeiro — E agora, Teeteto, com referência ao
nosso homem, apresentamo-lo como ignorante ou como
sofista, no sentido lato da expressão?
Teeteto — Ignorante, de jeito nenhum. Compreendo
o que queres dizer: quem se adorna com aquele nome,
terá de honrá-lo em toda a linha.
Estrangeiro — Sendo assim, precisaremos admitir
que ele domina alguma arte.
Teeteto — E qual poderá ser?
Estrangeiro — Oh! Pelos deuses! Passou-nos
despercebido que este aqui é aparentado do outro.
Teeteto — Este, qual? E de quem é parente?
Estrangeiro — O pescador de anzol; parente do
sofista.
Teeteto — Como assim?
Estrangeiro — Acho que ambos são caçadores.
Teeteto — Que caça este agora persegue? Pois do
pescador já falamos.
Estrangeiro — Não dividimos em duas secções a
caça em geral: a dos seres que nadam e a dos que
marcham?
Teeteto — Dividimos.
Estrangeiro — Na primeira, apontamos todas as
espécies de animais nadantes; os que andam sobre a
terra não subdividimos, contentando-nos com dizer que
apresentam inúmeras formas.
Teeteto — Perfeitamente.
Estrangeiro — Até aqui, por conseguinte, o sofista e
o pescador de linha trilham a mesma estrada, a da arte
aquisitiva.
Teeteto — Pelo menos, é o que parece.
Estrangeiro — Porém separam-se a partir da caça
aos animais: o primeiro, em direção do mar, dos rios e
dos lagos, em busca dos animais que aí vivem.
Teeteto — Sem dúvida.
Estrangeiro — O outro procura a terra e correntes
de vária natureza: rios de riqueza e prados pululantes
de jovens, a fim de prear as criaturas aí existentes.
Teeteto — Que queres dizer com isso?
Estrangeiro — A caça dos marchadores compreende
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duas grandes divisões.
Teeteto — Quais são?
Estrangeiro — A dos animais domesticados e a dos
selvagens.
IX — Teeteto — Como! Há também caça aos animais
domesticados?
Estrangeiro — Sem dúvida, no caso de incluirmos o
homem na classe desses animais. Formula a hipótese
que te aprouver: ou não há animal domesticado ou há,
real mente, mas o homem é selvagem; ou então, se
consideras o homem um animal domesticado, não
admites que possa haver caça ao homem. Declara qual
dessas hipóteses é mais do teu agrado.
Teeteto — Nesse caso, Estrangeiro, sou levado a
admitir que somos animais domesticados e declaro que
há, rea1mente, uma caça ao homem.
Estrangeiro — Então, assentemos, desde já, que
também é dupla a caça aos animais domesticados.
Teeteto — Em que apóias tua proposição?
Estrangeiro — Definamos a pirataria., o tráfico de
escravos, a tirania e a arte bélica em geral como
pertencentes à caça violenta.
Teeteto — Ótimo.
Estrangeiro — Os discursos do foro, das
assembléias populares, a arte da conversação,
englobaremos numa só classe, a que daremos o nome
de arte da persuasão.
Teeteto — Certo.
Estrangeiro — Declaremos, ainda, que a arte da
persuasão comporta dois gêneros.
Teeteto — Quais serão?
Estrangeiro — Uma caça é particular, e a outra,
pública.
Teeteto — São dois, realmente, os gêneros.
Estrangeiro — E na caça aos particulares, uma
parte não é feita mediante salário, e outra por meio de
presentes?
Teeteto — Não compreendo.
Estrangeiro — Pelo que vejo, ainda não atentaste na
caça aos amantes.
Teeteto — De que jeito?
Estrangeiro — É que, além de apanharem a presa,
cumulam-na de presentes.
Teeteto — É muito certo o que dizes.
Estrangeiro — Demos, pois, a essa espécie o nome
de arte de amar.
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