


Os sofistas se compunham de grupos de mestres que
viajavam de cidade em cidade realizando aparições
públicas (discursos, etc) para atrair estudantes, de quem
cobravam taxas para oferecer-lhes educação. O foco
central de seus ensinamentos concentrava-se no logos
ou discurso, com foco em estratégias de argumentação.

Quem eram 
os sofistas?



Características 
importantes

• Os sofistas, ao contrário do que antes se defendia, deram 
grandes contribuições para o desenvolvimento do pensamento 
racional.

• Eles eram pagos pelas famílias com mais posses para ensinar 
aos jovens os conhecimentos necessários para seguir a carreira 
pública ou para se especializar em algum ofício.

• Em geral, praticamente todos os sofistas ensinavam a habilidade 
de falar bem.



Qual era a importância de 
falar bem nesse período?

Em Atenas, expressar-se bem em público era muito
importante, porque as principais decisões para a cidade e
para os cidadãos atenienses, como a participação ou não
em uma guerra, eram tomadas em assembleias, por meio
de votação.



O que era a 
retórica grega?

Um cidadão da Grécia antiga que falasse bem e
tivesse a capacidade de argumentar e de convencer
outras pessoas poderia interferir nas grandes
decisões da cidade. Ele seria um cidadão poderoso.



Maiores contribuições dos 
sofistas

Os sofistas realizaram uma espécie de
revolução no pensamento ao refletirem sobre
os problemas humanos.

Os sofistas tinham outro interesse: refletir
sobre os seres humanos, suas vidas, suas
criações, o tipo de sociedade em que vivem
etc. Por isso, os assuntos que interessavam aos
sofistas eram, por exemplo, política, arte,
retórica, religião, educação e linguagem.



Os valores não são os mesmos para todas 

as sociedades?

Os sofistas viajavam de cidade em cidade, ensinando por toda a Grécia
antiga. Eles logo perceberam que cada cidade ou agrupamento social
tinha suas normas, crenças, tradições, valores e leis, ou seja, que os
cidadãos de Esparta, por exemplo, não tinham a mesma conduta dos
cidadãos de Atenas.

Ao perceberem isso, os sofistas
concluíram que a sociedade
funciona de maneira diferente da
natureza. A phýsis tem leis e
regras que não mudam, elas são
fixas e iguais em qualquer lugar.



As convenções humanas 
são mutáveis?

• A sociedade humana, diferentemente da
natureza, funciona com regras, leis ou normas
criadas por acordo ou convenção.

• As leis sociais e os valores mudam com o
tempo, de sociedade para sociedade, e até
mesmo no interior de uma mesma sociedade.

Os sofistas perceberam, então, essas características das
sociedades humanas, compreenderam que cada uma
delas funcionava de acordo com certas convenções. E
essas convenções foram criadas pelos indivíduos e
poderiam ser modificadas por eles.

Convenção: Conjunto de usos ou costumes 
estabelecidos ou aceitos pelos indivíduos 
de determinado grupo.



Principais 
sofistas

Górgias e Protágoras

Conferir no livro: Encontro com a 
Filosofia (páginas 67 e 68)
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