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Diversos historiadores do pensamento grego, entre eles Zeller e 

Mondolfo, consideram que o deslocamento da atividade filosófica das 

colônias gregas para Atenas vem acompanhado de um giro radical do 

centro gravitacional do discurso filosófico.  

Se, nas colônias do Mediterrâneo, as preocupações dos filósofos 

estavam concentradas na physis (natureza), em Atenas passou a se 

concentrar no nomos (ordem, norma, convenção). Daí a divisão histórica de 

um Período Naturalista e um Período Culturalista.  

A partir de Protágoras e da sua sugestiva máxima de que “O homem 

é a medida de todas as coisas”, não cabe mais dizer que a natureza é o 

centro gravitacional do discurso filosófico, porém isto que hoje chamamos 

de “cultura”, no sentido antropológico do termo.  

Como se sabe, Protágoras é reconhecido como o fundador do 

movimento sofístico. Juntamente com Górgias e Pródicos, ele é um dos 

expoentes dessa corrente de pensamento que emergiu com o advento da 

democracia e com a efervescência do processo de politização imperantes na 

cultura ateniense do século V a.C.durante a gloriosa época de Péricles. 

Tanto na ágora como nas assembléias populares debate-se 

calorosamente sobre todos os tópicos direta ou indiretamente 

relacionados  com o homem e a pólis, a cidade-Estado ateniense (Finley, 

1988).  

Justamente nesse cenário os sofistas despontam como atores e 

representam o papel de preceptores dos jovens das melhores famílias 

atenienses.  

Mediante polpudas remunerações, eles se propõem a ensinar a 

gramática,  a retórica, a genealogia dos deuses e alguns outros assuntos 
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aparentemente disparatados para nós, no início do século XXI, mas 

articulados dentro do contexto da sua época e da sua cultura. 

 Malgrado a adoção de uma diversidade  de meios, sua finalidade 

era somente uma: preparar os jovens para um desempenho 

argumentativo bem-sucedido nas infindáveis controvérsias que tinham 

lugar nas assembléias populares.  

Mutatis mutandis, eles eram os marqueteiros políticos da cultura 

ateniense da época de Péricles. 

A ágora ateniense era justamente o cenário predileto de um 

corajoso soldado que, após ter lutado bravamente em defesa de Atenas, 

desengajou-se do exército com um módico soldo que lhe permitia viver 

dignamente e trocou o embate armado (pólemos) pelo embate verbal 

(polêmica).  

Diferentemente dos sofistas que costumavam cobrar 

demasiadamente caro pelo produto que ofereciam, Sócrates cobrava 

demasiadamente barato pelo seu, pois oferecia uma preciosa mercadoria 

de graça.  

Diferentemente dos sofistas que costumavam nutrir a arrogância 

de saber tudo sobre todas as coisas, Sócrates confessava só saber uma 

única coisa: que nada sabia. 

Pode-se pensar que tal confissão era uma nítida evidência de falsa 

modéstia, porém não se tratava disto.  

Diante de alguém que se apresentava como possuidor de grande 

conhecimento sobre isto ou aquilo, a atitude socrática - enfeixada pelo 

lema: “Só sei que nada sei” - tinha um caráter pedagógico e estratégico,  

Ao revelar sua completa ignorância, colocava-se à vontade para 

fazer perguntas, uma vez que sua suposta ignorância era tão intensa 

quanto seu autêntico desejo de saber, e talvez seu interlocutor fosse 

capaz de dissipá-la e satisfazê-lo.  

Assumindo essa postura, Sócrates costumava manifestar suas 

dúvidas e perplexidades. 

Os sofistas, por sua vez, não costumavam manifestar tais coisas: 

estavam únicamente interessados em ensinar técnicas de persuasão aos 

seus discípulos, para que estes fossem capazes de persuadir qualquer 

pessoa., independentemente do seu grau de conhecimento e do seu 

temperamento.  

O tom otimista e triunfalista do discurso sofístico mostrava-se 

incompatível com o reconhecimento de qualquer dúvida ou a experiência 

de qualquer perplexidade.   

À primeira vista, ao comparar a atitude socrática com a dos 

sofistas, bem como suas distintas concepções dos meios e dos fins de 

uma controvérsia, tem-se a impressão de que não há nenhum ponto de 

convergência desses dois universos discursivos. 
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 Todavia, o pensamento socrático, dirigindo-se para um 

determinado lugar, se  interseciona com o pensamento sofístico 

dirigindo-se para outro.  

Este ponto de interseção é justamente a concepção de que a 

filosofia é essencialmente controvérsia e, por isto mesmo, mostra-se com 

a maior expressividade na dinâmica de um diálogo.  

Tanto Sócrates como os sofistas estão de pleno acordo com essa 

visão, assim como estão de pleno acordo a respeito da idéia de que a 

finalidade última de um debate racional entre A e B consiste em uma das 

partes polemizantes conquistar a adesão da outra.  

Uma polêmica filosófica é uma batalha verbal em que uma das 

partes acaba vencedora e a outra derrotada ou  - temos de admitir  - 

acaba em empate, que é para todos os efeitos impasse.  

Assim como nos Jogos Olímpicos quem compete visa à vitória, 

numa controvérsia filosófica ninguém argumenta com a finalidade de ser 

derrotado. “O importante é competir” não passa de um consolo 

paternalista endereçado ao derrotado.  

Admitir isto, no entanto, não consiste em aceitar que a vitória 

deve ser perseguida a qualquer preço, ainda que se tenha de transgredir 

as regras de desempenho.  

No caso dos Jogos, elas são previamente estabelecidas e os 

competidores não podem alegar desconhecê-las. Porém, no caso de uma 

polêmica filosófica, cabe indagar se há regras ao menos implícitas , se as 

partes polemizantes estão a par destas mesmas e comprometidas com a 

sua estrita observação.  

Hoje sabemos alguma coisa a respeito das regras que devem 

presidir um debate filosófico. Ainda que elas não sejam observadas tão 

rigorosamente quanto o desejável em determinadas situações discursivas.   

Em defesas de tese, por exemplo, às vezes algumas regras são 

desrespeitadas, mas não se pode dizer que costumem ser acintosamente 

violadas. 

O paradigma assumido como meta ideal a ser atingida pela 

Filosofia é o de uma corte judicial em que as partes litigantes procedem 

sob a estrita observação de normas explícitas e são mediadas por um 

magistrado autorizado a disciplinar os discursos e a coibir possíveis 

transgressões feitas por uma parte ou outra.  

Contudo, quando nos deslocamos do cenário contemporâneo das 

nossas universidades para o da Atenas do século V a.C. em que se travou 

a grande polêmica entre Sócrates e os sofistas, deparamo-nos com uma 

situação bastante insólita. Não se pode dizer que as partes estivessem de 

acordo no tocante às regras, nem que contassem com a figura de um 

mediador.  
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Dito de modo mais preciso: as regras hoje observadas por nós 

resultaram de séculos de reflexão e de prática discursiva, uma longa 

elaboração em que um dos pioneiros foi justamente Sócrates.  

Antes dele, a razão não podia realizar bem seu papel de 

mediadora, porque não se tinha um adequado conhecimento a respeito 

das regras de elaboração de um argumento filosófico e das regras de 

refutação deste mesmo.  

Desse modo, a polêmica assumiu uma dupla direção: de um lado 

Sócrates refutava explicitamente as teses dos sofistas, de outro deixava 

implícitos nas suas refutações os mecanismos formais de sua construção.  

É certo que as partes polemizantes estavam de pleno acordo no 

tocante à finalidade última do debate, mas havia uma séria discordância 

no tocante aos meios empregados para alcançá-la.  

Para Sócrates, tratava-se de conquistar a adesão do seu 

interlocutor mediante o convencimento deste mesmo, e essa forma 

específica de assentimento só podia ser realizada com argumentos 

formalmente bem construídos e   substantivamente relevantes.  

Para os sofistas tratava-se de conquistar a adesão do seu 

interlocutor mediante a persuasão deste mesmo, e como a persuasão não 

tinha de respeitar quaisquer regras, tudo era válido desde que se 

mostrasse eficicaz para a consecução da finalidade última.  

Em outras palavras, Sócrates levava em consideração não só o fins 

como também os meios, ao passo que os sofistas - antecipando a máxima 

suprema de Maquiavel - entendiam que os fins justificavam os meios. 

Atentemos para esta importante passagem do diálogo Filebo: 

 

Protarco: Ouvi  diversas vezes Górgias dizer que a arte de 

persuadir lhe era mais cara do que quaisquer outras. 

Conduzindo (a parte antagônica) a um consentimento 

voluntário, ele submetia todas as coisas, e não mediante o 

emprego da força (Filebo, 1950, 58 a, o grifo é nosso).  

 

 Há nesta passagem um aspecto proveitoso e um pernicioso. O 

proveitoso é que, para Górgias, é preferível a força do argumento ao 

argumento da força; é preferível o consentimento produzido pela 

conquista da adesão ao produzido mediante qualquer forma de coerção.  

Já tinha sido dito por Protágoras que a política, enquanto 

confronto de facções ideológicas, é uma boa alternativa a guerra, 

enquanto confronto de facções armadas.  

E sgundo von Clausewitz, “a guerra é uma continuação da política 

por outros meios”. 
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Em princípio, temos de admitir que se trata de uma postura 

aparentemente democrática e instauradora da polêmica racional como 

uma alternativa para a luta armada.  

Todavia, não devemos esquecer que a democracia abre sempre a 

possibilidade para a demagogia, assim como a argumentação racional 

pode deslizar no sentido da sedução verbal.  

O pernicioso é que Górgias fala em uma “arte de persuadir” e, 

como sabemos, trata-se de uma arte que não avalia os meios do ponto de 

vista da consistência argumentativa, mas sim tão-somente do da eficácia 

discursiva.  

Ora, desde o momento em que a primeira  é preterida em nome da 

segunda, abrem-se as portas para ambas as possibilidades apontadas 

acima.  

Se o que importa é tão-somente conquistar a adesão do 

interlocutor, tanto a lógica como a ética passam a carecer de relevância, 

Que diferença faz se ele é persuadido por um argumento 

consistente ou inconsistente? Pela apresentação de fatos bem 

estabelecidos ou pela de engenhosas e sórdidas mentiras?  

O pensamento socrático-platônico não podia aceitar tal 

negligência em relação aos meios, afetando gravemente tanto a 

racionalidade como a moralidade dos fins.  Diz Sócrates numa passagem 

do diálogo Górgias: 

 

Sócrates : “Desse modo, a retórica trabalha no sentido de uma 

persuasão própria para a produção de uma adesão, e não no de 

um ensinamento relacionado com o justo e o injusto” 

(Górgias, 455
 
a).  

 

Se, para os sofistas, os objetivos justificam os meios empregados 

na argumentação, não há qualquer lugar para o estabelecimento de 

qualquer diferença entre a força da razão e a da sedução verbal.  

Porém, como para Sócrates e Platão os objetivos estão 

subordinados aos meios empregados, não basta a adesão da parte 

antagônica, pois esta pode às vezes ser obtida mediante expedientes 

escusos tais como o sofisma (que seduz por apresentar apenas a 

aparência de um bom argumento) e toda uma gama de apelos afetivos, 

que seduzem as cabeças pelos corações.  

Tocamos assim no ponto nevrálgico da controvérsia: o núcleo da 

divergência entre ambas as partes reside, em última análise, em duas 

visões incompatíveis da finalidade do discurso filosófico.  

Para os sofistas, sua finalidade consiste pura e simplesmente na 

conquista da adesão da parte antagônica. Mas, para Sócrates e Platão, é 

imprescindível que essa adesão seja perseguida através de uma 
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argumentação estritamente racional, de modo que a parte antagônica se 

renda à força da racionalidade do argumento, não à força das estratégias 

de sedução empregadas por quem se serve dele.  

Dito de outro modo: em uma argumentação autenticamente 

racional há uma impessoalidade e uma objetividade funcionando de tal 

modo que quem vence ou perde não é a parte A nem a parte B, porém os 

bons argumentos usados indiferentemente por A, B ou C.  

Como veremos mais adiante, quando do exame do sentido 

conferido por Sócrates e Platão a antilogike, num diálogo racional quem 

vence é um logos opondo-se a outro, não seu usuário, pois a razão não é 

propriedade de ninguém, porém uma faculdade de todos os espíritos 

humanos, talvez o maior patrimônio da espécie dos animais racionais 

cujo logos marca justamente sua diferença específica em relação às 

outras espécies.  

Mas se não quisermos recorrer a alusões aristotelizantes, basta 

lembrar o episódio do diálogo Menão em que Sócrates exercita a 

capacidade dedutiva de um escravo - por suposição ignorante mas não 

burro - fazendo com que, a partir da compreensão de alguns axiomas, ele 

acabe deduzindo um teorema da geometria (Menão, 81-5).  

Para Sócrates e Platão, o conhecimento geométrico, como é 

sabido, é o modelo de conhecimento seguro (episteme) inspirador do 

método filsófico. 

Ele oferece uma nítida evidência da excelência do método 

hipotético-dedutivo em que se baseia a dialética platônica.  

Fora as reprovações de caráter moral endereçadas por Sócrates aos 

sofistas (Sofista, 223b, 231d, 235
 
a e Eutidemo, 272b) - plenamente 

endossadas por Aristóteles (Refutação dos Sofistas, 165
 
a 22) - Platão 

acusa os sofistas de praticarem a antilogike e a erística, tendo como 

resultado a misologia. Explicaremos estes termos adiante. 

A isto ele contrapõe a dialética. Estes conceitos são fundamentais 

para uma boa compreensão da divergência entre a concepção socrático-

platônica e a concepção sofista do discurso filosófico, tal como ele se 

mostra com maior força expressiva na polêmica. Tentaremos, portanto, 

esclarecer esses conceitos.  

Platão usa os substantivos “erística” e “antilogike”, bem como os 

adjetivos “eristikoi” e “antilogikoi”, para se referir aos mesmos 

procedimentos e aos mesmos agentes discursivos. Tradicionalmente, os 

referidos substantivos costumam ser usados como sinônimos, mas 

pensamos que cabe perfeitamente apontar uma diferença de sentido 

“Erística” é derivado de “éris” cujo sentido primário é “luta 

corporal” e o sentido derivado “luta verbal”. Observa-se aí, portanto, um 

deslocamento de sentido semelhante ao de “pólemos” (embate armado) e 

por extensão: “embate verbal”, “polêmica”.  
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Se o pensamento filosófico é essencialmente diálogo, é também 

essencialmente uma guerra de argumentos contra argumentos. Assim, se 

os generais traçam estratégias militares, os filósofos traçam estratégias 

discursivas.  

Estas analogias comparando a luta armada com a luta verbal são 

extremamente elucidativas; estão presentes no rico universo platônico de 

imagens e passaram a fazer parte do acervo comum da cultura ocidental, 

conforme mostraram Lakoff & Johnson (1980, pp. 4-6).  

Platão confere uma especial acepção ao uso de “erística” 

entendido como “busca da vitória em uma argumentação” ou “arte que 

cultiva e fornece os meios adequados para a vitória em uma 

argumentação.  

Mas Platão considera que não faz parte da erística a preocupação  

com a consistência dos argumentos e com a verdade substantiva. A 

vitória em uma polêmica pode ser perfeitamente alcançada sem 

quaisquer compromissos com a consistência e com a verdade. Às vezes é 

até mesmo mais fácil alcançá-la quando não são assumidos os referidos 

compromissos.  

Como Vencer Um Debate Sem Precisar Ter Razão. O título 

extremamente irônico de uma obra de Arthur Schopenhauer (1997) 

sugere justamente essa possibilidade:  

Segue-se daí que, para Platão, a erística não é uma técnica de 

argumentação: ela pode se servir de diversas técnicas, desde que estas se 

mostrem apropriadas para a consecução da finalidade visada, que é o 

sucesso em um debate ou ao menos a aparência de sucesso (Teeteto, 

167e, 3-6).  

Assim sendo, os mais diversos tipos de falácias, ambigüidades, 

anfibolias, longas e irrelevantes perorações podem levar à mesma 

finalidade: reduzir ao silêncio o opositor em um debate.  

Platão observa um interessante desempenho no caso dos irmãos 

Eutidemo e Dionisodoro. No Eutidemo (272
 
a 7b1), eles se mostram tão 

eficazes na prática da erística, que são capazes de refutar qualquer 

proposição, independentemente desta mesma ser verdadeira ou falsa.  

Sexto Empírico (Contra Lógicos, 1, 60-5) reforça essa imagem 

platônica dos sofistas quando afirma que Protágoras e Górgias 

simplesmente aboliram o critério de verdade.  

Diante disto, qualquer espírito racional adquire imediatamente o 

direito de pensar que a “arte da persuasão” serve-se tão-somente da 

sedução verbal. 

Diferentemente da erística, a antilogike é uma técnica específica 

de argumentação, que consiste em partir da premissa adotada pelo 

oponente, estabelecer uma proposição contraditória em relação à 
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premissa e encurralá-lo diante de um dilema: aceitar ambas as 

proposições ou abrir mão da sua premissa.  

Platão não confere grande importância ao método da antilogike ou 

antilogismo. Na República (537e1-539
 
a 4), ele recrimina severamente 

determinados jovens que se entregaram à prática da antilogike como 

mero jogo ou diversão intelectual.  

Entende que isto é desconsiderar a preocupação da dialética com a 

verdade e, o que é pior: reforçar a distorcida concepção de que a filosofia 

nada mais é do que um tipo de jogo ou uma espécie de passatempo 

interessante sem quaisquer conseqüências éticas nem epistemológicas.  

E é finalmente esta prática que pode conduzir à misologia (horror 

pela lógica ou pela argumentação racional)  

I.M.Crombie (1963, vol. II, pp.469-70) entende que Platão ficou 

extremamente preocupado com os efeitos nocivos produzidos pela 

erística tal como praticada pelos sofistas, pois eles estavam levando a 

arte da argumentação a um profundo descrédito.  

A impressão causada no homem comum era de que a 

argumentação, por poder provar qualquer tese, não provava tese 

nenhuma. 

Desse modo, para que o raciocínio lógico fosse poupado do 

referido descrédito, era imprescindível mostrar que só é possível provar 

que o círculo é quadrado, o dia é noite, o cheio é vazio, etc. mediante 

raciocínios defeituosos que na realidade nada provam.  

De acordo ainda com Crombie, Platão não só tinha grande apreço 

pelo raciocínio hipotético-dedutivo - coisa evidenciada pelo seu grande 

interesse pelas demonstrações da geometria e sua dialética assentada em 

tentativas e erros  - como também estava consciente de que se tratava de 

um poderoso instrumento podendo ser empregado para fins benéficos ou 

maléficos.  

Crombie alega não dispor de suficientes evidências para a 

sustentação do ponto de vista de que Platão não considerava a 

demonstração geométrica como um tipo de persuasão, embora ele 

mesmo admita que em algumas passagens (por exemplo: Timeu 51e) 

Platão faz uma clara distinção entre “demonstrar” e “persuadir”.  

Ora, esta distinção é levada em consideração na própria 

caracterização platônica da dialética.  

Neste sentido, ele antecipa a distinção feita posteriormente por 

Aristóteles entre convencer (conquistar a adesão mediante a 

apresentação de provas e/ou justificativas) e persuadir (conquistar a 

adesão mediante apelos de caráter psicológico).  

Daí a grande diferença entre as expressões: “ter motivos para 

acreditar” e “ter razões para acreditar”. 
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Todavia, pensamos que o verdadeiro problema enfrentado por 

Platão não consistia  em estabelecer diferenças entre o peculiar modo 

através do qual um geômetra demonstra um teorema e o peculiar modo 

através do qual um sofista persuade um incauto servindo-se de um 

argumento falacioso ou de quaisquer artifícios de sedução verbal. 

 Grandes conhecedores da teoria da argumentação, Perelman & 

Olbrechts-Tyteca fizeram uma observação que reforça nosso ponto de 

vista:  

O que confere ao diálogo, como gênero literário, e à 

dialética, como a concebeu Platão, um alcance eminente, 

não é a adesão afetiva de um interlocutor determinado por 

entre uma multidão de outros auditórios - , mas a adesão de 

uma personagem que, qualquer que seja, não pode senão se 

inclinar ante a evidência da verdade, porque sua convicção 

resulta  de uma confrontação cerrada de seu pensamento 

com o do orador...  

Não seria certo que a adesão do interlocutor fosse obtida 

unicamente graças à superioridade dialética do orador. 

Aquele que cede não deve fazê-lo por ter sido vencido num 

combate erístico, mas é pressuposto que se inclinou ante a 

evidência da verdade.  

É que o diálogo, tal como enfocado aqui, não deve constituir 

um debate, onde convicções estabelecidas e opostas são 

defendidas por seus partidários respectivos, mas uma 

discussão, onde os interlocutores buscam honestamente e 

sem parti pris a melhor solução de um problema 

controvertido. ( Perelman & Olbrechts-Tyteca, 1963, pp.47-

9, os grifos são nossos). 

  

Admitida como relevante a referida diferença, cabe estabelecer uma 

outra entre debate filosófico e debate de teses defendidas por advogados em 

um litígio, pois o primeiro tanto pode assumir a forma (1) quanto a forma 

(2), ao passo que o segundo só pode assumir a forma (2), pois os 

advogados não estão interessados em descobrir a solução para problema 

nenhum, porém em defender, da melhor maneira possível, as partes que 

representam [Se assim não procedessem, poderiam ser acusados de 

patrocínio infiel]  

Mas isto não significa dizer que se trate necessariamente de uma 

forma de erística, porém implica um resultado em que não há lugar para 

empate nem impasse: só há lugar para a tese vencedora e a vencida.  

Todavia, o verdadeiro problema enfrentado por Platão - que 

continuamos enfrentando hoje - consiste em encontrar um lugar para a 

argumentação filosófica situado entre o rigor dedutivo da lógica e da 
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matemática (que não pode ser reivindicado por ela) e a força da sedução 

verbal (que deve ser veementemente rejeitada por ela).  

A filosofia não é litígio judicial, nem propaganda política, menos 

ainda campanha publicitária. 

Contudo, isto não significa dizer que Platão não tenha feito 

importantes contribuições para a caracterização da argumentação 

informal do discurso filosófico, contribuições estas posteriormente 

complementadas  por Aristóteles. 

Platão reconheceu a existência de meios legítimos e ilegítimos de 

conquistar a adesão de um oponente em uma polêmica, mas não chegou 

a oferecer uma teoria da argumentação falaciosa, coisa que Aristóteles 

elaborou nas Refutações dos Sofistas através da precisa caracterização de 

tipos de falácias e seus mecanismos de construção (Guerreiro, 1989 a, 

20-8). A maior contribuição de Platão nesse sentido foi os elenchoi,  as 

refutações socráticas. 

Assumindo o pressuposto de que as falas colocadas na boca de 

Sócrates, assim como a estrutura e o desenvolvimento das polêmicas 

socráticas com os sofistas, são elaborações do gênio filosófico de Platão, 

podemos surpreender, nas refutações endereçadas por Sócrates aos seus 

oponentes, uma refinada técnica de refutação.  

Pensamos que é ocioso discutir até que ponto essa técnica era 

realmente usada por Sócrates e até que ponto resultou de uma elaboração 

feita por Platão.  

Consideramos ser mais proveitoso chamar a atenção para o 

aspecto de que não há qualquer explicitação de princípios ou regras nos 

Diálogos, porém a simples expressão das próprias refutações, ou seja: 

Sócrates é apresentado pondo em prática esta ou aquela refutação, mas 

não explicitando os princípios orientadores dos seus desempenhos.  

De acordo com G. Vlastos (1983, vol.1, pp.27-58) há diversos 

tipos de elenchoi, porém eles podem ser reduzidos a um elenchos-

padrão:  

 

(1) O oponente (um sofista) afirma p  

(2) Sócrates considera p falsa e prepara uma refutação  

(3) Sócrates procura estabelecer uma concordância em  

     relação às premissas q e r  

(4) Sócrates argumenta no sentido de que q e r  

       acarretam não-p. 

(5) o oponente concorda com ele.  
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(6) Sócrates conclui mostrando que, se não-p é verdadeira,  

      então p é falsa     

 

Não discutiremos se, no elenchos-padrão proposto por Vlastos, 

está ou não em jogo o esquema lógico da reductio ad absurdum, tal 

como já havia sido usado pela técnica aporética de Zenão de Eleia.  

Pensamos ser mais oportuno chamar a atenção para o aspecto de 

que se trata de uma aplicação derivada do Princípio de Não-Contradição 

e que este é o mais importante princípio a ser observado numa refutação 

em qualquer polêmica racional.  

Não há dúvida de que ele foi fartamente empregado muito antes 

de ser devidamente explicitado e coube a Aristóteles o inegável mérito 

de apresentar uma primeira formulação, juntamente com os Princípios de 

Identidade e do Terceiro Excluído: os três axiomas da lógica de 

Aristóteles e da lógica matemática de B.Russell e N.Whitehead. 

 O desenvolvimento da argumentação socrática deixa bastante 

claro como Sócrates se serviu desse mesmo Princípio tendo como 

finalidade a refutação das teses encaminhadas por seus adversários.  

Sócrates não só espera que seus oponentes nas polêmicas não 

violem o Princípio de Não-Contradição, como também mantém 

firmemente o compromisso de não violá-lo. 

 E isto significa dizer que há ao menos uma regra de caráter 

objetivo, universal e impessoal capaz de funcionar como um árbitro 

mediando as partes polemizantes, quer sejam representadas por partes 

litigantes em uma corte judicial, quer o sejam por filósofos em uma 

controvérsia filosófica.  

Se, por exemplo, o testemunho colhido pela defesa ou pela 

acusação entra em contradição dentro de um processo, passa a ser 

tomado como um falso testemunho e não pode ser levado em 

consideração quando da elaboração de uma prova.  

Podemos até mesmo levantar a hipótese de que o próprio litígio 

judicial serviu para a filosofia como um modelo de controvérsia racional 

regulada por princípios de desempenho impostos às partes litigantes.  

Estamos certos de que Sócrates, Platão e Aristóteles, bem como 

uma longa tradição filosófica, acolheriam de bom grado essa hipótese.  

Contudo, não podemos dizer o mesmo dos sofistas, tanto no que 

se refere aos que travaram polêmicas com Sócrates na Atenas do Século 

V, como no que se refere à sua longa linhagem através da história da 

filosofia, que chegou até mesmo ao cenário contemporâneo.  

Como dizia o filósofo Henri Bergson: “A Filosofia tem também 

seus escribas e fariseus”. 
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Resta indagar no entanto: Que podemos fazer se, em uma 

discussão filosófica, é mostrado que uma parte polemizante incorreu em 

petição de princípio, suscitou uma redução ao absurdo ou coisa 

semelhante, mas, apesar disto, não se considera refutada, porque não 

reconhece a legitimidade de quaisquer princípios  de refutação capazes 

de mediar, como magistrados imparciais, uma controvérsia?!  

Nada podemos fazer, a não ser declarar a impossibilidade de um 

debate racional em que quem refuta A não é B nem C, porém o logos. A 

não-aceitação das regras desse jogo impossibilita sua prática. Resta, 

contudo, o jogo da sedução verbal em que, para usar o lema anárquico e 

anômico de P. Feyerabend: Anything goes ( Vale tudo).  

Se os objetivos justificam os meios, e se o objetivo consiste 

unicamente em conquistar a adesão de um interlocutor, por que não 

recorrer a todo e qualquer meio, desde que este se mostre eficiente para 

cumprir a meta almejada?  

Mas, se a conquista da adesão de um interlocutor só é considerada 

válida mediante o emprego de uma argumentação racional submetida a 

regras de desempenho na polêmica, então os objetivos não justificam os 

meios e não há nenhum lugar para qualquer expediente investido de 

força persuasiva.   

A desconsideração dos sofistas pelas regras do jogo está 

intimamente relacionada com sua visão semântica. Eles assumiam o 

pressuposto de que a função referencial da linguagem não passava de 

uma grande ilusão produzida pela própria linguagem.  

A partir daí, não é de surpreender que eles tivessem abolido o 

critério de verdade, como observou Sexto Empírico, mais 

particularmente que tivessem rejeitado o critério adotado por Sócrates, 

Platão e Aristóteles: o Critério Correspondentista de Verdade.  

Na sua formulação genérica, ele estabelece que a verdade é uma 

adequação entre uma proposição (linguagem) e um estado de coisas 

(realidade). Ora, se não podemos usar a linguagem para fazer referência 

a coisa nenhuma - tal como sustentavam os sofistas - como podemos 

sustentar que podemos fazer afirmações verdadeiras por estarem 

adequadas à realidade?  

Se, por exemplo, afirmamos: “Este gato é branco” - diante de um 

animal que é um gato e apresenta a referida cor - mas não fazemos 

referência a nada, como podemos alegar que a coisa presente possui a 

propriedade veiculada pelo adjetivo “branco”?   

A rejeição da função referencial da linguagem impossibilita a 

formulação do Critério Correspondentista de Verdade. A respeito da 

concepção semântica de Górgias, diz Sexto Empírico:  
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(...) pois, conforme diz ele (Górgias), o modo de realidade 

próprio da linguagem difere do que é próprio de outras 

substâncias, e os objetos visíveis diferem absolutamente das 

palavras. O objeto visível é percebido pelo órgão da visão e a 

palavra faz apelo a um sentido diferente. Segue-se daí que a 

linguagem nada nos informa sobre os objetos reais, assim 

como estes nada nos informam sobre a natureza de objetos 

distintos deles mesmos. Tais são as dificuldades  apresentadas 

por Górgias. Elas levam à ruína qualquer critério  de verdade. 

(Contra Lógicos, 1, 87, os grifos são nossos).  

 

De fato, supondo que a linguagem nada nos informasse sobre os 

objetos reais, não haveria a função referencial, e supondo que não 

houvesse, não se poderia estabelecer nenhum critério de verdade, ou ao 

menos um critério correspondentista como tinha em mente Sexto 

Empírico, uma vez que este era o critério preponderante desde a época 

da filosofia clássica à sua própria (o período helenístico). 

 Para todos os efeitos, Sócrates, Platão e Aristóteles (assim como 

uma longa tradição passando por São Tomás de Aquino, Kant e Frege e 

chegando ao nosso tempo) assumem que a linguagem apresenta uma 

função referencial e que pode ser formulado um critério 

correspondentista de verdade. Porém os sofistas, os céticos e os 

idealistas incuráveis de todos os tempos costumam por em questão esses 

dois pontos, seja propondo um critério coerentista, seja simplesmente 

rejeitando a possibilidade de qualquer critério de verdade.  

No caso específico dos sofistas (Protágoras, Górgias, Pródicos e 

seus inúmeros acólitos e simpatizantes) a rejeição dos dois pontos 

assinalados acima torna-se mais grave, porque está associada à rejeição 

dos Princípios de Identidade e de Não-Contradição, conforme 

formulados posteriormente por Aristóteles.  

Segue-se da rejeição destes dois Princípios lógicos que não há 

mesmo como aceitar as presenças de um árbitro imparcial e de quaisquer 

regras a serem obedecidas  numa polêmica racional.  

Não há dúvida de que gozamos de inteira liberdade para rejeitar 

ambos os Princípios; mas, caso os rejeitemos, teremos de enfrentar 

alguns impasses intransponíveis, que em última análise inviabilizam a 

possibilidade de qualquer discurso de caráter informativo e qualquer 

processo de comunicação proposicional.   

Aristóteles deu-se conta disso, de uma forma extremamente 

aguçada, quando da sua análise do Princípio de Não-Contradição. 

Primeiramente, ele admitiu que se tratava de um axioma lógico que, 

sendo uma verdade autoevidente dispensava qualquer demonstração. 

Não satisfeito com isto, ele aventou a possibilidade de uma 
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demonstração, porém se deu conta que esta envolvia um dialelos (círculo 

vicioso), pois, para demonstrar o Princípio de Não-Contradição, temos 

de pressupor este mesmo.  

Finalmente, ele chegou à conclusão de que o referido princípio 

tinha de ser mantido, porque seu abandono levaria às mais drásticas 

conseqüências: impossibilitaria a comunicação de informações objetivas 

e o diálogo racional.  

Escrevendo muitos séculos depois de Aristóteles, em uma 

introdução à lógica matemática, P.F. Strawson, que sequer o menciona, 

chega à mesma conclusão que o filósofo grego:   

 

(...) e assim, um homem que se contradisse pode ter sido bem 

sucedido no exercício das suas cordas vocais. Mas, do ponto 

de vista do fornecimento de informação ou da comunicação de 

fatos (ou falsidades) é como se ele jamais tivesse aberto sua 

boca. Ele profere palavras, mas não diz coisa nenhuma 

(Strawson, 1952, p.2, o grifo é nosso).  

 

Esta última asserção de Strawson requer um breve comentário, 

para dissipar possíveis mal-entendidos. 

 Para todos os efeitos, a expressão “não diz coisa alguma” é 

equivalente a “não faz referência a nenhum estado de coisas”, porque 

contradições anulam a função referencial ou, como prefere dizer 

Wittgenstein(1949, 4.466): contradições e tautologias não são autênticas 

proposições: são justamente os limites do dizível e, nesta condição, nada 

dizem sobre o mundo.  

Desse modo, levando em consideração as advertências de 

Wittgenstein e Strawson, a função referencial da linguagem assume um 

papel da maior importância.  

Não só é imprescindível para a formulação de um critério 

correspondentista de verdade, como também para uma compreensão do 

papel do Princípio de Não-Contradição enquanto pressuposto da 

dizibilidade, ao menos no que concerne à comunicação de informações 

objetivas, coisas essenciais tanto para a linguagem utilitária do senso 

comum como para a expressão do conhecimento científico. 

Todavia, somos obrigados a admitir que as refutações socráticas 

não produziram o menor efeito sobre os sofistas, uma vez que eles não 

reconheciam quaisquer princípios lógicos capazes de estabelecer normas 

para o desempenho em um debate e normas para a refutação. Assim 

sendo, cabe perguntar a razão pela qual Sócrates usa sua refinada técnica 

de refutação sabendo de saída que não poderá conquistar a adesão da 

parte antagônica.  
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À primeira vista, tem-se a impressão de que Sócrates estava 

perdendo o seu tempo... Porém, se assumirmos o pressuposto de que os 

debates entre Sócrates e os sofistas costumavam ser assistidos por uma 

pequena platéia, que acompanhava atentamente as posições apresentadas 

pelas partes polemizantes, então poderemos descortinar uma nova 

perspectiva.  

Podemos aventar a hipótese de que Sócrates está perfeitamente 

consciente de que não pode conquistar a adesão da parte antagônica, 

porém isto não impede que ele possa convencer ao menos alguns 

membros da platéia, por suposição os mais sensíveis a uma refutação 

bem feita apoiada em princípios lógicos.  

Podemos aventar também a hipótese de que o sofista está 

perfeitamente cônscio de que não pode conquistar a adesão de Sócrates, 

uma vez que este se mostra imunizado em relação a quaisquer tipos de 

falácias.  

Apesar disto, o sofista debate com Sócrates tendo em mente a 

mesma expectativa, porém baseada em um diferente pressuposto: o de 

que poderá conquistar a adesão de alguns membros da platéia, por 

suposição aqueles que, totalmente insensíveis a quaisquer princípios 

lógicos, mostram-se bastante sugestionáveis e inclinados a aderir ao jogo 

da mera sedução verbal.  

Na realidade, a pequena platéia da ágora ateniense é o protótipo 

da grande platéia do discurso filosófico ao longo da história da filosofia 

em que sempre têm se apresentado filósofos tipo-Sócrates e filósofos 

tipo-Sofista endereçando suas mensagens para um público composto de 

receptores sensíveis à lógica e insensíveis à sedução verbal ou 

insensíveis à primeira e sensíveis à segunda.   

Caso recusássemos a hipótese de que o debate entre Sócrates e os 

sofistas visava tão-somente à conquista de uma pequena platéia, 

ficaríamos diante de uma alternativa cruel: a de ter de considerar esse 

debate um autêntico diálogo de surdos ou monólogos paralelos, pois 

considerando a divergência radical entre ambas as partes polemizantes 

no tocante à finalidade do discurso filosófico e às regras do jogo, seria 

uma grande ingenuidade pensar que qualquer uma das partes nutrisse a 

mínima expectativa de conquistar a adesão da outra.   

Guardadas as devidas proporções, os sofistas eram os 

marqueteiros que preparam hoje candidatos para aparecer em comícios e 

na TV, ou seja: não importa o conteúdo do que diz o candidato nem o 

modo como ele se apresenta, desde que não produza uma “imagem 

negativa” para o eleitor. Todavia, pensamos que é um lamentável 

equívoco entender que o discurso endereçado por um candidato a outro 

ou aos seus possíveis eleitores está inexoravelmente marcado pela 
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sedução verbal e se faz  totalmente indiferente a princípios lógicos, à 

função referencial da linguagem, a fatos públicos e notórios, etc.  

É importante não confundir a parte com o todo, não confundir o 

discurso político sério com esta forma degradada que os gregos 

chamavam demagogia capaz de transformar a democracia numa 

oclocracia (governo da plebe, segundo Aristóteles). 

E a julgar pela concepção sofista de discurso político, conferindo 

toda a sua ênfase nos fins em detrimento dos meios, não temos outra 

alternativa senão concluir que eles não passavam de autênticos 

demagogos fazendo promessas que de saída sabiam não poder cumprir, 

como, por exemplo, a de garantir a um jovem o sucesso em qualquer 

debate, desde que este desembolsasse polpudas quantias como 

pagamento das suas preciosas lições.  

Coube a Sócrates o papel de desmascarar esses frutos indesejáveis 

e não-pre-tendidos da emergência da democracia ateniense.  

Esta forma de democracia direta fracassou, mas o espírito 

democrático não morreu: experimentou e continua experimentando 

transformações e aperfeiçoamentos. 

Os sofistas também não morreram: experimentaram metamorfoses 

ao longo das épocas e chegaram ao nosso tempo em diferentes 

roupagens:  

Uns garantindo a salvação da alma a preços módicos, outros 

trocando esmolas ou dentaduras por votos. 

 Outros camuflando a incapacidade de pensar com a embalagem 

de proferimentos tão encantadores quanto ininteligíveis [ou com a de 

fórmulas matemáticas obscuras]  

E outros ainda cobrando caro por técnicas sofisticadas capazes de 

fazer a hermenêutica dos sintomas perversos e exorcizar as piores 

mazelas da psychê. 

Temos uma variada fauna de sofistas, mas, lamentavelmente, não 

temos nenhum Sócrates. 
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