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Ontologia, linguagem e techné no  
Sofista de Platão 

Danilo Rodrigues Pimenta (UNICAMP) 

Resumo: O presente texto pretende discorrer sobre a ontologia e a linguagem no Sofista de 
Platão. Seguiremos os passos do diálogo entre o Estrangeiro de Eléia e Teeteto, a fim de melhor 
compreender a questão proposta. Portanto, nosso objetivo é acompanhar os passos do Sofista 
com a finalidade de investigar a real problemática do diálogo, o problema do discurso falso. 
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Ontology, language and techné in Plato's 
Sophist 

Abstract: This text intends to discuss the ontology and language on the Plato Sophist. We will 
follow the steps on the dialogue of the Eleia’s Foreigner with Teeteto aiming to better 
comprehend the purposed issue. Therefore, our objective is joining the Sophist steps in order to 
investigate the real dialogue problem: the problem of the false speech. 

Keywords: sophist, idea, language. 

*** 

Já no início do Sofista, inicia-se o suposto objeto da análise do Estrangeiro de Eléia, a 

saber, a difícil definição do sofista. Por tal definição ser complexa, o Estrangeiro propõe em 217e 

que “deve-se, primeiramente, ensaiar em algum assunto mais fácil o método aplicável a esta 

pesquisa”, ou seja, a proposta é que se inicie do simples, a fim de que sirva de modelo à 

complexa investigação. O assunto simples para iniciar a pesquisa é o pescador com anzol, com 

sua techné, com sua arte de aquisição.  

A arte de aquisição se divide em duas, a voluntária e a involuntária. A voluntária ocorre 

por meio de troca de presente, locação e compra (219d); por outro lado, a involuntária ocorre 

por meio da captura. O que nos interessa aqui é a arte involuntária, que novamente se divide em 

duas: a luta, sendo que esta se faz às claras e a caça, que por sua vez, se faz por armadilhas. 

Assim, como as anteriores, a caça também se divide em duas: a caça de seres inanimados, isto é, 

dos que não possuem alma; e dos seres aminados, dos que possui alma, dos seres vivos (220a). 

Os seres vivos são classificados em seres terrestres e em seres aquáticos. A caça aos 

aquáticos é feita de duas maneiras: “numa delas, a caça se faz por meio de redes que por si 
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mesmas prendem a presa; e noutra, fere-se a presa” (220b). Assim, cabe uma divisão (ou 

classificação) do pescador, visto que há duas maneiras de capturar a presa, existe o pescador que 

fere o peixe, em qualquer parte do corpo, de cima para baixo com arpão e que fere o peixe pela 

boca de baixo para cima com anzol. O exemplo do pescador com anzol servirá de modelo sobre 

a definição do sofista (221b). A seguinte passagem do Sofista sintetiza o que foi descrito até agora: 

Chegamos, pois, a um acordo, tu e eu, a respeito da pesca pro anzol; não apenas a 
respeito do seu nome mas, sobretudo, relativamente a uma definição que nos 
propusemos sobre o seu próprio objeto. Na realidade, consideradas as artes em seu 
todo, uma metade inteira era a aquisição; na aquisição havia a arte de captura, e, 
nesta, a caça. Na caça, a caça aos seres vivos, e nessa a caça aos aquáticos.  Da 
caça aos aquáticos, toda a última divisão constitui-se da pesca, e na pesca, há a 
pesca vulnerante e nela a pesca por fisga. Nesta última, a que golpeia de baixo 
para cima, por tração ascendente do anzol [...] e essa era a própria forma que 
procurávamos (211a-b). 

Platão faz uma comparação entre o pescador com anzol e o sofista, visto que ambos possuem 

uma arte (techné) de aquisição, tanto um quanto outro são caçadores. Diz o Estrangeiro: “Até 

aqui, portanto, o sofista e o pescador com anzol caminham juntos, tendo em comum a arte de 

aquisição” (222a).  

A primeira definição do sofista é a de caçador de jovens ricos (222a-223b), mas para isso 

Platão vai fazer a divisão dos animais terrestres em animais domésticos e animais selvagens. Há 

duas maneiras de caçar os animais domésticos, pela caça violenta (ex.: tirania, guerra, caça a 

escravos) e pela arte de persuasão (ex.: oratória). Sendo que a oratória pode ser realizada em 

público ou em conversas privadas, esta última se dirige ao indivíduo e a pessoa que possui essa 

arte, ou seja, o sofista, que recebe dinheiro “a pretexto de ensinar” (223b). Logo, a primeira 

definição de sofista é “caçador de jovens ricos” (222a-223b). O sofista seria caçador de jovens 

ricos porque esses almejavam sucesso na política ateniense e tinham condições financeiras para 

pagar pelas aulas de oratória dadas pelos sofistas, por isso eles são mais facilmente enganados 

com argumentos sofísticos. 

Recordando, pois, o nosso raciocínio parece-me, Teeteto, que na arte da captura, 
na caça, na caça aos seres vivos, às presas da terra firme, aos animais domésticos, 
ao homem como indivíduo, na caça interesseira em que se recebe dinheiro a 
pretexto de ensinar, na caça que persegue jovens ricos e de alta sociedade 
encontramos o que devemos chamar, como conclusão de nosso próprio raciocínio, de 
sofística (223a-b). 

Se o sofista é um caçador de jovens ricos, isso o faz um comerciante, eis a segunda 

definição do sofista (223b-224d). O sofista comercializa sua techné, “negocia discursos relativos à 

virtude, eis, em seu segundo aspecto, do que é a sofística” (224d). A terceira definição dada é a 

de pequeno comerciante (224d-224e), visto que o sofista vende sua arte aos indivíduos. Ele a 
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vende no varejo, não no atacado. Logo, o sofista é um comerciante varejista de discursos 

relativos à virtude. 

O sofista é produtor e vendedor de sua própria techné (224d-224e), essa é a quarta 

definição dada pelo Estrangeiro de Eléia. Com isso, percebemos que ele não é um vendedor de 

segunda mão, pois ele mesmo produz e vende tais discursos (231d). Sendo o sofista um 

habilidoso em refutar e sustentar ao mesmo tempo teses opostas, chegamos à quinta definição, a 

de erístico mercenário (225a-266a). Neste momento, Platão volta à arte de aquisição e afirma que 

na arte de aquisição há luta e esta também se divide em duas partes, a saber, a rivalidade e o 

combate. O combate por sua vez também se divide em duas, a luta corpo a corpo (força bruta) e 

a luta de argumentos (contestação). 

A luta de argumentos também se divide em duas, isto é, em pública e privada1. A 

contestação pública consiste na contestação judiciária, pois eram os próprios cidadãos que 

tinham que se defender nos julgamentos, porém se a contestação é privada, ela busca a 

contradição (225b). Essa última recebe o nome de erística, que não passa de “tagarelice” (225d). 

Entretanto, se a contestação privada é uma tagarelice, receber dinheiro por essa tagarelice faz do 

sofista um mercenário. Enfim, sustentar e ajudar a sustentar argumentos contraditórios em troca 

de dinheiro é techné de mercenário. 

Assim, tão simplesmente como parece, o gênero que recebe dinheiro, na arte da 
erística, da contradição, da contestação, do combate, da luta, da aquisição, é o que, 
segundo a presente definição, chamamos de sofista (226a). 

Finalmente, chegamos à sexta definição do sofista dada pelo Estrangeiro de Eléia (226b-

231b). Entretanto, antes de tal definição, Platão nos informa que existem dois tipos de 

purificação, a do corpo e a da alma. Mas o que é purificar? Purificar é afastar tudo o que possa 

haver de mal. Quais os males da alma? A maldade e o vício (228d). Como é sabido o vício se 

opõe à virtude? Sendo essa conhecida através da reminiscência, isto é, da recordação do 

conhecimento que a alma já possui, mas que está adormecido. Ser virtuoso é conhecer a Ideia de 

virtude por meio da reminiscência, por isso a virtude não pode ser ensinada. Para Platão não é 

possível conhecer a virtude e não agir de acordo com ela, visto que “toda ignorância é 

involuntária” (228c). Portanto, conhecimento, virtude e agir corretamente são termos 

indissociáveis. 

                                                           
1 Vale notar que essa divisão é muito próxima da divisão da oratória feita anteriormente. 
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Somos informados em 228c-d que ignorância “é precisamente o fato de uma alma atirar-

se a verdade, e neste próprio impulso para a razão, desviar-se: não é outra coisa senão um contra-

senso” (229a) e a correção para essa falta de medida na alma é o que há de mais próximo de 

Justiça. E, novamente, há uma nova divisão, pois a ignorância é classificada em dois tipos, na que 

nada saber e na que crer que se sabe (229c). “Toda ignorância é involuntária, e aquele que se 

acredita sábio se recusará sempre a aprender qualquer coisa de que se imagina esperto” (230a). A 

ignorância sofista se enquadra na que crer que se sabe, visto que o sofista propõe, ao seu 

interlocutor, questões e também refutações das mesmas, porém como sua ignorância é aquela 

que acredita que se sabe sem saber ele não responde nada de valioso (230b-d). Assim, chegamos 

à sexta definição: a sofística é “um método de refutação” (231b). Entretanto, o Estrangeiro de 

Eléia tem receio de dar muito crédito ao sofista em defini-lo como refutador, visto que esse 

conceito (sofista) é muito escorregadio, mas mesmo assim Platão admite, provisoriamente, que a 

arte de refutar e os sofistas sejam o mesmo (230e-231a).  

Em 231b, Teeteto pergunta ao Estrangeiro: “como deverei realmente definir a sofística se 

quiser dar uma fórmula verídica e segura?”. Até o momento o diálogo Sofista não chegou à 

definição do sofista, mas a definições. Dessa maneira, Platão propõe voltar à definição que ele 

julgou mais apropriada, a saber, a de contraditor (231b). Mas por que “contraditor” é a definição 

mais apropriada? A resposta é bem simples, porque os sofistas não ensinam a mesma arte que 

eles possuem, isto é, eles não ensinam seus alunos a serem sofistas, assim, percebemos que a 

techné sofista é em si contraditória, entretanto, não podemos esquecer que eles ensinam seus 

alunos a utilizarem a oratória para contradizer seus adversários (232b-c). Todavia, o que há de 

essencial na arte da discussão não é a aptidão para discorrer sobre os mais variados assuntos 

(232d), mas a impossibilidade de dizer o verdadeiro num discurso falso, contraditório. Esse é o 

tema central: o falso discurso sofista (VAZ, 1968, p. 22-23). 

Agora será abordada a sofística como uma arte mimética. Se a sofística imita, ela imita 

alguma coisa. Ela imita “uma falsa aparência de ciência universal” (223c), porém essa imitação 

não é a própria realidade, mas uma cópia da mesma. Dessa maneira, notamos que o sofista não 

possui ciência (episteme) dos assuntos que ele contradiz (235a). Logo, para Platão, quando se 

afirma que a sofística é uma arte capaz de produzir e executar todas as outras (233d) não passa 

de uma brincadeira (233b), pois “o sofista é simplesmente alguém que imita a realidade” (235a). 

“Assim, o homem que se julgasse capaz, por uma única arte, de tudo produzir, como sabemos, 

não fabricaria, afinal, senão imitações e homônimos da realidade” (234b).  O discurso sofista é 

mímesis do discurso verdadeiro. Isso leva Platão a crer que a sofística é uma degradação do 
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diálogo, que é o método filosófico por excelência, o método que leva o interlocutor a parir suas 

próprias ideias. Mas a medida em que as pessoas vão se aproximando da realidade (Ideias) elas 

vão reconhecendo a falsidade do discurso sofista. 

Platão, pelas palavras do Estrangeiro de Eléia, divide as artes miméticas (235b-236e) em 

arte de copiar – cópia de pintura – (235b-236b) e simulacro – arte de copiar o belo – (236b-e). 

Mas, em qual dessas duas artes o sofista se encontra? (236c). Mesmo com essa divisão é difícil 

apanhar o sofista, pois ele se encontra em uma questão extremamente difícil, a questão do não-

ser, pois o sofista diz, entretanto, sem dizer a verdade. Afirmar o falso é afirmar o não-ser (237a). 

Diz o Estrangeiro: 

é muito difícil  apanhá-lo completamente, [...] lá está ele bem refugiado, em uma 
forma cujo mistério é indecifrável” (236d). “Que modo encontrar, na realidade, 
para dizer ou pensar o falso sem que, já ao proferi-lo, nos encontremos enredados 
na contradição?” (237e). 

Agora, sim, iniciamos propriamente o problema do erro e a questão do não-ser (237a-

242b) e a necessidade do parricídio, isto é, a refutação da tese de Parmênides. Afirmar o falso é 

afirmar a existência do não-ser (237a). No entanto, Parmênides já colocava a impossibilidade de 

tal afirmação. “Jamais obrigarás o não-ser a ser”. 

Não se pode atribuir ao não-ser qualquer ser, caso contrário, entraríamos em uma 

contradição. O ser só une-se a outro ser, visto que “não é justo nem correto pretender unir ser e 

não-ser” (238c). Assim, “não se poderia, legitimamente, nem pronunciar, nem dizer, nem pensar 

o não-ser em si mesmo” (Idem). Aqui o Estrangeiro de Eléia segue Parmênides, sendo o não-ser 

inefável, impensável, impronunciável e inexprimível. Entretanto, aí reside a questão: como 

enunciar oralmente ou mesmo pensar o problema do não-ser sem cair em uma contradição? 

(238b). Aqui percebemos que há o ser do sujeito e o ser do predicado. Se o proferimento sofista 

é sobre o não-ser e sendo ele inefável, impensável, impronunciável e inexprimível, é extremante 

difícil capturar o sofista de seu esconderijo, não só porque é difícil dizer o não-ser, mas também 

porque é difícil refutar o não-ser sem cair em contradições, portanto, é necessário o parricídio. 

O caráter de ruptura com a tradição parmenideana parece ser radical, trata-se de 
um “questionar” o logos paterno, colocando-o a prova, procurando os seus erros e 
falhas, como se questiona um réu ou prisioneiro à procura da sua culpabilidade. 
Assim, é que a palavra usada pelo estrangeiro, basanídzein, remete a um 
“questionar” ou “ provar” equivalente a “torturar” ou a “arrancar confissão” 
Também o caminho que se propõe pelo enlaçamento do não-ser com o ser e do ser 
com o não-ser é um forçar ou violentar conceitual em direção do entrecruzamento 
com o contraditório. Assim é que a palavra, biádzesthai, é “obrigar” recorrendo à 
força ou violência. Trata-se, portanto, da tentativa de instauração, por força (Bía), 
de um novo fundamento ou princípio. Trata-se da procura do novo começo que 
possa abalar a hegemonia absoluta do ser eleático (BENOIT, 2004, p. 29). 
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Dizer que o não-ser é inexprimível é atribuir unidade ao não-ser (239a) e a unidade é um 

atributo do ser parmenidiano. Daí, notamos que é extremamente complicado falar do não-ser, 

ainda mais falar expressando unidade que um atributo do ser. Vale lembrar que o problema 

continua: como falar corretamente do sofista? 

Em 239c, Platão diz que o sofista possui a arte do simulacro. Simulacro é a arte de copiar 

o belo. Em 240a-b, Teeteto e o Estrangeiro nos dá a definição de imagem como sendo o 

segundo objeto copiado do verdadeiro, sendo o verdadeiro um ser real e a cópia uma falsidade, 

um ser falso, mas ainda um ser, mas não um ser verdadeiro, mesmo que seja parecido com ele. A 

cópia é um não-ser. Assim, chegamos à conclusão que o não-ser de alguma forma é. O não-ser é 

cópia, é uma arte ilusionista que vai gerar opiniões falsas em nossa alma (240c-d). E, a opinião 

falsa é o contrário daquilo que é, ou seja, o contrário do ser. Logo, a opinião falsa é o não-ser 

(240d), mas um não-ser que de certa forma é. Enfim, é por meio da opinião falsa que concebe o 

não-ser sendo de algum modo (240e), “são os não-seres o que a opinião falsa concebe” (240d). E 

justamente dessa maneira, com a opinião falsa, que é possível a ocorrência do erro (240e). 

Para sustentar a tese que o não-ser de certa forma é, faz-se necessário refutar a tese de 

Parmênides. Caso contrário, não é possível “nem em discursos falsos nem em opiniões falsas, 

nem de imagens, de cópias, de imitações ou de simulacros, e muito menos de qualquer arte que 

deles se ocupam, sem cair, inevitavelmente, em contradições ridículas” (241e). Como afirma José 

Lourenço Pereira da Silva, em sua tese de doutorado, “se uma crítica meticulosa do princípio 

parmenideano não for levada a cabo, provando que o não-ser possa ser, jamais nos livraremos de 

contradições ridículas ao pretendermos falar de discursos ou opinião falsa, imagens e tudo mais 

que concerne à arte sofística” (SILVA, 2005, p. 101) 

Anterior a Platão há duas teses sobre ser: o monismo de Parmênides e o mobilismo de 

Heráclito. A questão não é ficar com uma ou com outra, mas unir as duas teses (342e). Quando 

as doutrinas unitárias afirmam que “Todo é uno”, há dois nomes para designar o mesmo objeto, 

isto é, “todo” e “uno”. Afirmar que o nome é diferente da coisa é afirmar que há duas coisas, o 

nome e a coisa nomeada (244d), “por outro lado, afirmar que o nome é idêntico à coisa é 

necessariamente, dizer que ele não é nome de nada” (244d), pois o nome torna-se a própria 

coisa, pois todo objeto só é idêntico a si mesmo. Assim, percebemos que o ser e o todo possuem 

naturezas distintas (245c). 

O ser não se resume nem ao movimento nem ao repouso (249d-251a). O repouso e o 

movimento são absolutamente contrários um ao outro e o ser é irredutível tanto ao repouso 
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quanto ao movimento, pois o ser abrange repouso e movimento (250b), porém o ser não é a 

reunião de repouso e movimento, pois “por em sua própria natureza o ser não está imóvel nem 

em movimento” (250c). Porém, “se uma coisa não se move como é possível que não esteja 

parada? E como deixará de ter movimentos aquilo que nunca está quieto? Portanto, o ser 

revelou-se agora como separado dos dois” (250d). O ser não é a união do movimento e do 

repouso, mas a separação de ambos. A dificuldade de falar sobre o não-ser é equivalente à 

dificuldade de falar sobre o ser (240d-e). 

O movimento é o outro do repouso (255e), visto que o movimento não é repouso, 

entretanto, “ele ‘é’ pelo fato de participar do ser” (256a). Já “o movimento é o mesmo e não o 

mesmo” (256a). “Quando afirmamos que ele é o mesmo é porque, em si mesmo, ele participa do 

mesmo, e quando dizemos que ele não é o mesmo, é em conseqüência de sua comunidade com 

‘o outro’, comunidade essa que o separa do ‘mesmo’ e o torna não-mesmo, a sim outro” (256a-

b), por isso o Estrangeiro vai chamar o movimento de “não-o-mesmo” (256b). Enfim, entre os 

gêneros uns se prestam a associação mútua e outros não. 

De 256d a 259d Platão trata o não-ser como alteridade. “O movimento é outro que não o 

ser” (256d). O movimento é não-ser mesmo que de uma determinada maneira ele seja na medida 

em que participa do ser. Assim, há um ser do não-ser. O movimento é não-ser, mas é ser na 

medida em que participa do ser. O não-ser não significa algo contrário ao ser, mas algo que não 

seja ser, visto que a negação não é contrário ao ser, mas algo diferente do ser. O prefixo ‘não’ 

significa algo diferente, assim, o não-ser deve ser entendido como algo diferente do ser. 

Portanto, notamos que a realidade do não-ser nos levou à tese contrária a de Parmênides. Foi a 

natureza do outro e suas relações mútuas que nos conduziu a essa conclusão, visto que cada 

parte do outro que se opõe ao ser constitui o não-ser (258d-e). “Assim, o outro, participando do 

ser, é, pelo fato dessa participação, sem, entretanto, ser aquilo do que participa, mas o outro, e 

por ser outro que não o ser, é, por manifesta necessidade, não-ser” (259a-b). Logo, de 

determinada maneira o ser não é e o não-ser é. 

Finalmente, podemos abordar o problema da falsidade (259e-264a). Para isso, uma 

pergunta se faz necessária: o não-ser se associa ao erro e ao discurso? Se não se associa, então, 

tudo é verdadeiro, visto que não haverá discurso falso, mas se essa associação ocorre o discurso 

falso e a opinião falsa são possíveis (159e-160c), visto que é o não-ser que constitui a falsidade no 

pensamento e no discurso. Se há falsidade, há cópia, pois a falsidade é cópia do verdadeiro. No 

decorrer do diálogo, foi dito que o sofista se refugiava no não-ser, porém, “o não-ser se revelou 
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participar do ser, e aquele argumento já não lhe servirá de arma” (260d), pois agora podemos 

investigar o problema da falsidade. 

O primeiro problema já foi resolvido, isto é, o problema da não existência do não-ser, 

visto que o não-ser participa do ser, assim, de certa forma ele é, agora a questão é o problema do 

falso. O problema da falsidade é simples perto do problema da não-existência (261c). O ser é 

expresso por nome e verbo (S é P), mas o nome nem o verbo são discurso sem o outro. ‘Anda’, 

‘corre’ ou ‘dorme’ não se caracteriza como discurso, assim como ‘leão’, ‘cervo’ ou ‘cavalo’ não 

constitui discurso. Todo discurso é sobre alguma coisa, “sobre nada é impossível haver discurso” 

(262e). O discurso sempre tem uma referência, ele sempre diz algo de alguém ou de alguma 

coisa. Não é nem o nome nem o verbo que é verdadeiro ou falso, mas a atribuição do verbo ao 

sujeito, em harmonia com os estados de coisas que é verdadeiro ou falso. O discurso verdadeiro 

diz da referência o que ela é, já o discurso falso enuncia “o que não é como sendo” (263d), ou 

seja, diz quando não é o caso (WITTGENSTEIN, 1993). Por exemplo, a proposição “Danilo 

Rodrigues Pimenta é aluno regular do Doutorado em Educação na Unicamp” é verdadeiro, pois 

está em harmonia com o estado de coisas, já a proposição “Danilo Rodrigues Pimenta é 

licenciado em pedagogia” é falso, mas mesmo sendo falso, a argumentação platônica do Sofista 

torna possível proferir esse discurso sem cair em contradições, devido ao parricídio apresentado 

anteriormente. 

Enfim, o sofista “é alguém que produz a falsa aparência de ciência universal. A partir 

disso, o sofista é classificado como um mimético, um imitador da realidade” (MACHADO, 

1999, p. 3). A falsa aparência de sabedoria produzida pelo sofista, diz “algo sem, entretanto, dizer 

a verdade” (236d). “Toda discussão do Sofista consiste em sucessivas abordagens [...] para tentar 

compreender como a opinião falsa acontece” (IGLÉSIAS, 1997, p. 6) e os passos que seguimos 

para discorrer sobre a ontologia e linguagem no Sofista de Platão foi apresentar as seis definições 

do sofista, a sofística como arte mimética e a necessidade do parricídio para resolver o problema 

essencial do Sofista, o problema da falsidade, mas, antes disso, foi abordado a predicação e a 

comunidade de gêneros e o não-ser como alteridade. Portanto, nossa proposta foi acompanhar 

os passos do Sofista a fim de investigar a real problemática do diálogo, o problema do discurso 

falso.  
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