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Resumo: 
Após tecer duras críticas a alguns educadores de seu tempo (séc. IV a.C.) na primeira metade 
de seu discurso Contra os Sofistas, o ateniense Isócrates (436-338 a.C.) passa a expor 
brevemente parte de sua doutrina pedagógica, abordando determinados fundamentos 
propedêuticos para a formação oratória dos jovens atenienses que buscavam sua escola. 
Ainda que de maneira insipiente, já que essa doutrina só seria mais bem fundamentada anos 
depois em grande parte de seus demais discursos, o autor nos revela alguns conceitos teóricos 
que já são muito significativos para a compreensão de sua atividade enquanto professor de 
(como ele mesmo nomeia) filosofia. Ao final do discurso, após essa breve exposição, 
Isócrates afirma que a justiça (δικαιοσύνη) não pode ser ensinada, visto que nenhuma arte 
(τέχνη) seria capaz de infundir temperança em quem é naturalmente vil, tal como os sofistas, 

com relação à virtude (ἀρετή). Nesse sentido, este artigo buscará averiguar, ao longo da 
análise do Contra os Sofistas, por quais razões, segundo o autor, não há possibilidade de 
aquisição de determinado conhecimento por certos indivíduos. 
Palavras-chave:  
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Abstract: 
After making harsh criticisms to some educators of his time (4th century BC) in the first half 
of his speech Against the Sophists, the Athenian Isocrates (436-338 BC) starts to briefly expose 
part of his pedagogical doctrine, addressing certain propaedeutic foundations for the oratory 
formation of young Athenians who sought his school. Although in an insipient way, since 
this doctrine would only be better grounded years later in most of his other speeches, the 
author reveals some theoretical concepts that are already very significant for the 
understanding of his activity as a teacher of (like himself names) philosophy. At the end of 
the speech, after this brief exposition, Isócrates affirms that justice (δικαιοσύνη) cannot be 
taught, since no art (τέχνη) would be able to infuse temperance in those who are naturally 
vile, like the sophists, with respect to virtue (άρετή). In this sense, this article will seek to 
ascertain, throughout the analysis of Against the Sophists, why, according to the author, there 
is no possibility of some individuals acquiring certain knowledge. 
Keywords: 
Isocrates; Against the Sophists; Justice; Virtue. 
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1 – Primeira parte do discurso (§§1-13): o criticismo isocrático aos sofistas 
 
 
 O Contra os Sofistas, segundo o próprio Isócrates (cf. Antídose 193), foi escrito e 
publicado no início de sua carreira como educador, por volta de 390-2 a.C., 
imediatamente após a fundação de sua escola, e apresenta, em linhas gerais, os 
princípios de sua doutrina pedagógica e preceitos de sua paideia, os quais vieram a ser 
mais bem explanados ao longo de muitos de seus discursos posteriores. Em razão de 
sua brevidade (22 parágrafos) e do momento em que foi publicado, é possível lê-lo 
como uma espécie de “manifesto panfletário” (Kennedy, 1994: 43-4), que 
didaticamente introduz sua produção literária, ao menos aquela que diz respeito ao 
período enquanto professor de oratória. O texto pode ser dividido em duas partes 
principais: dos parágrafos de 1 a 13, em que Isócrates tece críticas aos sofistas, e dos 
parágrafos de 14 a 22, em que é exposta parte de suas ideias propostas como 
metodologia para o ensino daquilo que ele nomeará como filosofia (Antídose 50), um 

modelo de educação baseado na práxis discursiva (περὶ τῆς τῶν λόγων παιδείας – 
Antídose 180). 

Como procedimento comum nos proêmios dos discursos isocráticos2, antes 
que o autor3 formule diretamente o conteúdo teórico de suas diretrizes pedagógicas, 
encontramos, nos primeiros parágrafos do Contra os Sofistas, seu conhecido criticismo 
frente aos sofistas. De fato, como o próprio título já anuncia, Isócrates abre o discurso 
censurando veementemente outros métodos pedagógicos existentes em seu tempo, e, 
por conseguinte, muitos daqueles sujeitos que promoviam essas práticas. Sem 
inicialmente nomeá-los como tal, ele direciona invectivas aos genericamente 
chamados “sofistas”, professores do final do séc. V e começo do séc. IV a. C. que, 
em Atenas, cobravam dinheiro dos jovens para ensiná-los, dentre outras 

 
2 Cf. os proêmios, por exemplo, dos discursos Busíris, Elogio de Helena, Evágoras e Panegírico. 
 
3 Conforme nos referimos no parágrafo anterior, Isócrates se apresenta como um professor de oratória, mais 
especificamente, de uma paideia do lógos cívico (Antídose 45-6, Panatenaico 1-2). A fim de transmitir e deixar como 
legado essa filosofia pedagógica, ele se tornará, a partir do discurso Contra os Sofistas, autor de obras de caráter 
modelar e epidítico, ficções literárias acuradas e revisadas que tinham por finalidade a publicação escrita delas. 
Por esse motivo, ele não é exatamente um orador, ao menos não stricto sensu, como um rhétor ou orator 
propriamente dito, que vai diante do povo para proferir seus discursos em uma Assembleia, por exemplo. Ao 
contrário, Isócrates jamais proferiu seus discursos em público, resguardando sua prática discursiva 
exclusivamente a seu ambiente escolar, já que, segundo ele próprio, não era detentor de uma voz potente nem 
ousado para o ambiente político das instituições democráticas de seu tempo (cf. Carta aos Arcontes de Mitilene 7; 
Carta a Dioniso 9; Panatenaico, 9-10 e Para Filipe, 81). 
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competências, a discursar bem em diferentes ocasiões, sobretudo no âmbito político 
democrático da pólis4. Isócrates inicia seu discurso da seguinte maneira5: 

 
1. Se todos aqueles que intentam educar quisessem dizer a verdade, ao 
invés de fazer maiores promessas do que as que podem cumprir, não 
seriam difamados pelos cidadãos comuns. Ao contrário, aqueles que têm 
a imensa ousadia de se vangloriar disso irrefletidamente, fizeram com que 
parecessem melhor deliberar os que preferem ser indolentes do que 
aqueles que se dedicam à filosofia. 
Ora, primeiramente, quem não odiaria e ao mesmo tempo desprezaria, os 
que se dedicam à erística, os quais fingem buscar a verdade, mas, já no 
início dos seus ensinamentos, intentam dizer mentiras?6 

 

Segundo Isócrates, tais professores são sujeitos difamados porque certamente 
seria impossível cumprir aquilo que prometem. Ainda que se preocupem com a 

formação política de seus discípulos (ἄμεινον βουλεύεσθαι), trata-se de indivíduos que 
desprezam a filosofia. Dos parágrafos de 1 a 8, o autor seguirá tecendo invectivas a 
esses pretensos educadores da primeira classe de sofistas de que trata, i.e., aqueles que 

se dedicam às disputas verbais (πρῶτον μὲν τῶν περὶ τὰς ἔριδας διατριβόντων), os 
chamados erísticos. Eles mentem por não ensinarem o que prometem – a busca pela 
verdade – (§1); intentam saber sobre o futuro, conhecimento impossível até mesmo 
aos deuses (§2); dizem que a convivência com eles próprios tornará os jovens 
atenienses mais felizes, mas, para isso, cobram deles ínfima quantia em dinheiro (§3); 
professam enormes vantagens por causa desse dinheiro, a ponto de só faltar prometer 
que seus discípulos possam se tornar imortais (§4); não dão crédito e desconfiam de 
seus próprios alunos (§5 e 6); preocupam-se mais com as contradições em seus 
discursos do que em suas ações (§7); e, por fim, proclamam deter o conhecimento - 

ἐπιστήμη - e não fazem uso das opiniões - δόξαι; por essa razão, seus ensinamentos 

 
4 É necessário salientar, no entanto, que havia também nesse período sofistas que não se dedicavam apenas ao 
ensino de oratória, ou outros que inclusive nada ensinavam para a prática política. Cf., por exemplo, Platão, 
Protágoras 316c-e. 
 
5 1. Εἰ πάντες ἤθελον οἱ παιδεύειν ἐπιχειροῦντες ἀληθῆ λέγειν καὶ μὴ μείζους ποιεῖσθαι τὰς ὑποσχέσεις ὧν ἔμελλον 

ἐπιτελεῖν, οὐκ ἂν κακῶς ἤκουον ὑπὸ τῶν ἰδιωτῶν· νῦν δ' οἱ τολμῶντες λίαν ἀπερισκέπτως ἀλαζονεύεσθαι 

πεποιήκασιν ὥστε δοκεῖν ἄμεινον βουλεύεσθαι τοὺς ῥᾳθυμεῖν αἱρουμένους τῶν περὶ τὴν φιλοσοφίαν διατριβόντων. 

Τίς γὰρ οὐκ ἂν μισήσειεν ἅμα καὶ καταφρονήσειεν πρῶτον μὲν τῶν περὶ τὰς ἔριδας διατριβόντων, οἳ 

προσποιοῦνται μὲν τὴν ἀλήθειαν ζητεῖν, εὐθὺς δ' ἐν ἀρχῇ τῶν ἐπαγγελμάτων ψευδῆ λέγειν ἐπιχειροῦσιν; 
 
6 Para todas as traduções do discurso Contra os Sofistas, cf. Lacerda, 2018. As traduções de outros discursos de 
Isócrates que ocorrerem também são de minha autoria. 
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não têm valor algum, não sendo eles zelosos com a alma (§8). O autor sintetiza desse 
modo sua crítica aos erísticos7: 

 
7. Portanto, quando homens comuns, após terem refletido sobre todas 
essas questões, observam que aqueles que ensinam a sabedoria e 
transmitem a felicidade carecem de muitas coisas e cobram de seus 
discípulos uma pequena quantia em dinheiro, e que buscam contradições 
nos discursos, mas descuidam delas nas ações; e, ainda, 8. que pretendem 
saber sobre o futuro, mas acerca do presente não são capazes de dizer nem 
aconselhar o que é preciso fazer; e que são mais coerentes e mais corretos 
os que fazem uso das opiniões do que aqueles que apregoam deter o 
conhecimento; naturalmente, penso eu, eles desprezam e consideram que 
ocupações desse tipo são tagarelice e conversa fiada, e não zelo com a 
alma. 

Ao menos de acordo como nos são retratados por Platão, Aristóteles e 
Isócrates, sabemos que os erísticos eram uma classe de sofistas afeitos a debates 
calorosos e controversos, que por vezes se valiam de argumentos esdrúxulos, 
hiperbólicos, apelativos e perniciosos, de modo a deixar seus interlocutores em aporia, 
visando, por conseguinte, à “vitória” em um debate. Platão, por exemplo, discute 
diversos tipos de erísticos em seu diálogo Sofista (225a-226e) e dedica o Eutidemo a 
uma sátira da pretensa “sabedoria erística” das personagens Eutidemo e Dionisodoro 
frente às indagações de Sócrates. Em linhas gerais, Platão demonstra que a erística 
operava de maneira oposta à dialética socrática, que buscava, por seu turno, chegar à 
definição de questões morais, também por meio do diálogo, porém de maneira 
relativamente mais amistosa. Aristóteles, por sua vez, discorre a respeito desse modelo 
argumentativo em suas Refutações Sofísticas, definindo os erísticos, antes de tudo, como 
aqueles que falseiam opiniões geralmente aceitas pela maioria (165b7-8). Já em 
Isócrates, no entanto, a metodologia dialógica dos erísticos em nada se diferencia da 
dialética socrático-platônica (cf. Antídose 84, 266 e 271; e Too, 2008: 219-20). Todavia, 
como à época do Contra os Sofistas Platão provavelmente ainda não havia começado a 
publicar seus diálogos, os erísticos aqui censurados alusivamente podem ser 
possivelmente Antístenes, Euclides e os da escola de Mégara, aludida também no 
proêmio do Elogio de Helena do próprio Isócrates (cf. Jebb, 1876: 130-1). 

 
7 7. Ἐπειδὰν οὖν τῶν ἰδιωτῶν τινὲς ἅπαντα ταῦτα συλλογισάμενοι κατίδωσιν τοὺς τὴν σοφίαν διδάσκοντας καὶ τὴν 

εὐδαιμονίαν παραδιδόντας αὐτούς τε πολλῶν δεομένους καὶ τοὺς μαθητὰς μικρὸν πραττομένους, καὶ τὰς 

ἐναντιώσεις ἐπὶ μὲν τῶν λόγων τηροῦντας, ἐπὶ δὲ τῶν ἔργων μὴ καθορῶντας, ἔτι δὲ περὶ μὲν τῶν μελλόντων 

εἰδέναι προσποιουμένους, 8. περὶ δὲ τῶν παρόντων μηδὲν τῶν δεόντων μήτ' εἰπεῖν μήτε συμβουλεῦσαι δυναμένους, 

ἀλλὰ μᾶλλον ὁμονοοῦντας καὶ πλείω κατορθοῦντας τοὺς ταῖς δόξαις χρωμένους ἢ τοὺς τὴν ἐπιστήμην ἔχειν 

ἐπαγγελλομένους, εἰκότως, οἶμαι, καταφρονοῦσιν καὶ νομίζουσιν ἀδολεσχίαν καὶ μικρολογίαν ἀλλ' οὐ τῆς ψυχῆς 

ἐπιμέλειαν εἶναι τὰς τοιαύτας διατριβάς. 
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Vale salientar, ademais, que a dicotomia apontada no §8 entre o uso da δόξα 

(opinião) versus a aquisição de ἐπιστήμη (conhecimento) será um dos pontos centrais 
de divergência e rivalidade entre as filosofias de Platão e Isócrates ao longo do séc. 
IV a.C.. Para o primeiro, a δόξα está no âmbito da aparência e do simulacro, sem valor 

real epistêmico (ἐπιστήμη) (cf. Fedro 248b-c e 262c). Para o segundo, ao contrário, a 
moral e a política encontram-se restritas somente ao âmbito da opinião – δόξα –, na 
medida em que não há possibilidade de aquisição de conhecimento relativo ao 
domínio das ações práticas e, sobretudo, políticas. De acordo com Isócrates, é muito 
mais importante saber opinar nos assuntos de real e importante valor do que adquirir 
um determinado conhecimento que não possui utilidade alguma (cf. Elogio de Helena 
5, Panegírico 184 e 262 e Para Felipe 9, além do Contra os Sofistas 21, conforme veremos 
adiante)8. Numa das passagens mais célebres do conjunto de sua obra (Antídose 271), 
o autor deixa clara a sua posição relativa ao debate9: 

271. Minha opinião a esse respeito é muito simples. Uma vez que não é 
possível à natureza humana adquirir o conhecimento por meio do qual 
saberíamos o que se deve fazer ou dizer, só me resta considerar sábios, 
por um lado, aqueles homens que são capazes de, através de opiniões, 
descobrir na maior parte dos casos aquilo que é melhor, e filósofos, por 
outro lado, aqueles que se ocupam com aquilo por meio do que adquirirão 
tal tipo de inteligência o mais rápido possível. 

 

Nesse sentido, os indivíduos que são mais coerentes e mais corretos 

(ὁμονοοῦντας καὶ κατορθοῦντας), apontados no Contra os Sofistas 8, são aqueles 
considerados sábios ou filósofos no Antídose 271, visto que fazem uso da opinião 

(δόξα) – ou ao menos a buscam – em contextos políticos (ὅ τι πρακτέον ἢ λεκτέον 

ἐστὶν), ao contrário de quem, falsa e pretensamente, apregoa deter um conhecimento 

(ἐπιστήμη) que não é possível à natureza humana. Para Isócrates, portanto, a filosofia 

não é uma ocupação que torna o filósofo detentor de uma ἐπιστήμη absoluta da 
verdade, mas um exercício que provê a ele uma φρόνησις (inteligência/prudência) que 
o capacita a boas opiniões para a vida pública. 

A partir do nono parágrafo do Contra os Sofistas, as invectivas se voltam agora 
àqueles que prometem ensinar a compor discursos políticos (i.e., a oratória 

 
8 Para um maior aprofundamento do debate e da citação de alguns dos excertos mencionados neste parágrafo, 
cf. Lacerda, 2014: 76-80. 
 
9 271. Ἁπλῶς δέ πως τυγχάνω γιγνώσκων περὶ αὐτῶν. Ἐπειδὴ γὰρ οὐκ ἔνεστιν ἐν τῇ φύσει τῇ τῶν ἀνθρώπων 

ἐπιστήμην λαβεῖν, ἣν ἔχοντες ἂν εἰδεῖμεν ὅ τι πρακτέον ἢ λεκτέον ἐστὶν, ἐκ τῶν λοιπῶν σοφοὺς μὲν νομίζω τοὺς 

ταῖς δόξαις ἐπιτυγχάνειν ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ τοῦ βελτίστου δυναμένους, φιλοσόφους δὲ τοὺς ἐν τούτοις διατρίβοντας, 

ἐξ ὧν τάχιστα λήψονται τὴν τοιαύτην φρόνησιν.  
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deliberativa em benefício da pólis). Segundo o autor, eles escrevem discursos piores 
do que aqueles improvisados por leigos e, ainda assim, prometem tornar seus alunos 
oradores (§9); não levam em consideração, no processo de ensino, o talento e as 
experiências de seus discípulos; não são capazes de descobrir o que de fato há em 
cada uma das artes que prometem ensinar, mas simplesmente se vangloriam das 
enormes promessas que fazem, e que, só por causa delas, serão admirados e seus 
ensinamentos serão de grande valor (§10); a filosofia infelizmente não possui tanto 
poder quando eles afirmam, e, por isso, é necessário portanto acabar com esses 
discursos mentirosos (§11); por fim, eles não percebem a diferença que há entre essa 
arte dos discursos e a gramática, imaginando que são de mesma natureza (§12): a 
primeira deve compartilhar do que é oportuno, conveniente e inovador, ao passo que 
a segunda não precisa de nada disso; consequentemente, esses homens deveriam 
pagar ao invés de receber dinheiro, uma vez que necessitam muito mais de 
aprendizado do que seus próprios alunos (§13). 

As críticas arroladas até o parágrafo 13, portanto, censuram os sofistas erísticos 
e os que ensinam discursos políticos, seus métodos pedagógicos, e, principalmente, o 
fato de explorarem seus discípulos financeiramente e enganá-los quanto a essa prática. 
No entanto, com receio de não parecer apenas vituperar sem mostrar o seu próprio 
ideal pedagógico, Isócrates propõe uma educação denominada como filosofia, a qual, 
por sua vez, superaria as deficiências dos métodos e práticas sofísticas que considerava 
perniciosas em seu tempo. Em essência, no discurso Contra os Sofistas, o autor 
demonstra sua desconfiança com o mal que, segundo ele, aqueles ensinamentos 
causavam nos jovens atenienses, do ponto de vista moral no caso das promessas 
absurdas dos erísticos, e técnico-argumentativo no daqueles que professam a oratória 
deliberativa. 

Decorre-se, então, uma declarada preocupação do autor em defender a sua 
filosofia como um melhor método de preparação oratória para a futura vida pública 
de um jovem ateniense, valendo-se do termo para conferir à sua paideia um estatuto 
de superioridade em relação aos sofistas, o que parece ter sido prática comum aos 
pensadores do quarto século. Ainda que sua atuação enquanto professor de uma 
pedagogia oratória possa ser confundida com a tradição sofística, a definição de sua 
atividade por meio do termo φιλοσοφία marcaria definitivamente seu distanciamento 
de tais professores (cf. Poulakos, J., 1995: 123). 

É importante salientar, no entanto, que aquilo que Isócrates define como 
“filosofia” será identificado como “retórica” por boa parte da crítica moderna. Isso 
se deve ao fato de que a noção de filosofia ou de pensamento filosófico que se tem 
mais comumente na modernidade é aquela fundada pelo pensamento platônico-
aristotélico e consolidada pelas tantas escolas que os sucedem. Nesse sentido, 
portanto, a filosofia de Isócrates é geralmente identificada com o ensino de retórica 
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tal como praticada pelos sofistas, ainda que se preocupe com sérias questões relativas 
à moral e à política, por exemplo. Além disso, é necessário observar também que o 
posicionamento de Isócrates quanto à sua filosofia se coloca contra os procedimentos 
comuns atribuídos por ele aos sofistas de maneira geral, como vemos no início de seu 
Contra os Sofistas. Essa discussão, porém, será melhor explorada mais adiante, na última 
parte deste estudo.  

Por fim, é válido antecipar que há ainda, ao final do discurso (§19-20), outra 
crítica a uma terceira classe de sofistas: àqueles que, no passado, compuseram as 

chamadas Artes (τέχναι). Isócrates se refere aqui a textos que tradicionalmente foram 
identificados como “manuais de retórica”, os quais infelizmente não foram 
preservados até nossos dias, compostos pelos primeiros sofistas sicilianos do início 
séc. V a.C., sobretudo Córax de Siracusa e seu discípulo Tísias (cf. Kennedy, 1994: 
18). A tese atualmente mais aceita no que se refere a essas Artes é a de que elas, em 
verdade, eram espécies de compêndios e seleções de discursos fictícios e modelares 
de finalidade epidítica (cf. Schiappa, 1999: p. 6; e Cole, 1991: Int. X).  Aristóteles 
(Retórica I.1 1354b24) também censura essas Artes por versarem apenas sobre os 
discursos de âmbito judiciário. Górgias, Trasímaco e Polo, sofistas mais próximos 

historicamente de Isócrates, também compuseram tais τέχναι, das quais chegaram a 
nós, por exemplo, o Elogio de Helena e a Defesa de Palamedes de Górgias (Cf. Mirhady & 
Too, 2000: 65; e Jebb, 1876: 298).  
 
 
2 – Os Sofistas: acepções do termo e seu uso no Período Clássico 
 
 
 Apesar de Isócrates e Platão fazerem duras críticas aos sofistas de seu tempo, 
o termo “sofista”, entretanto, não possuía valor depreciativo antes do séc. IV a.C. 
Além disso, mesmo nessa época, não são todos os sofistas que se enquadram nas 
classes criticadas por Isócrates na primeira parte de Contra os Sofistas, i. e., os erísticos 
e os que se dedicavam aos discursos políticos. Devemos ter sempre em mente que os 
sofistas desse tempo são, antes de tudo, professores das mais diversas áreas: oratória, 
poética, ciências naturais, ética, dentre outras (cf. Vickers, 1998: 149). Cabe verificar, 
portanto, como o termo “sofista” é polissêmico, não só por suas diferentes nuances 
no decorrer dos séculos, como também por sua característica paradoxal durante o 
Período Clássico ateniense. 

 A primeira ocorrência do termo σοφιστής (sophistés) de que temos notícia 
aparece em Píndaro, numa de suas odes em que celebra Filácida, o vencedor do 

pancrácio em 478 a.C. (Ístmica 5.28-9): [...] μελέταν δὲ σοφισταῖς / Διὸς ἕκατι 
πρόσβαλον σεβιζόμενοι· (Pela graça de Zeus, [os heróis] concederam aos sábios [i.e., aos poetas] 
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a tarefa de honrá-los10). Pelo contexto em que o termo se insere em seu epinício, o poeta 
se vale de σοφιστής praticamente como um sinônimo de σοφός, i.e., um sábio, aquele 
que é agraciado por Zeus com σοφία. No caso de Píndaro, um dos principais herdeiros 
da tradição poética do Período Arcaico, o σοφιστής assume aqui seguramente o 
sentido de “poeta” (cf. Gagarin & Woodruff, 1995: Int. XX). 

 Desse modo, supomos que, desde o período arcaico até o séc. V a.C., o termo 
possuía um sentido muito genérico. Chama-se σοφιστής qualquer sábio, profissional 
ou especialista em alguma habilidade artística (poetas, aedos, raposodos...). De 
maneira geral, podemos afirmar que Homero era um σοφιστής, assim como Hesíodo 
e os demais poetas arcaicos, não apenas por simplesmente serem poetas, mas 
sobretudo por transmitirem um conhecimento sapiencial que lhes era concedido 
como um dom por graça divina – cf., por exemplo, o Hino às Musas na Teogonia (1-
115) de Hesíodo, proêmio do poema em que tais divindades concedem ao poeta o 
dom do canto e da poesia. Kerferd (2003), em seu livro O Movimento Sofista, discorre 
a respeito das diversas interpretações que o termo sofreu com o tempo: 

 

...o termo sophistés é aplicado a muitos desses primeiros sábios – a poetas, 
inclusive Homero e Hesíodo, a músicos e rapsodos, adivinhos e videntes, 
aos Sete Sábios e a outros antigos sábios, aos filósofos pré-socráticos, e a 
personagens tais como Prometeu, sugerindo poderes misteriosos. Não há 
nada de depreciativo nessas aplicações, muito pelo contrário. É a essa 
respeitável tradição que Protágoras deseja se incorporar na passagem do 
diálogo de Platão, Protágoras (316c5-e5). (cf. Kerferd, 2003: 46). 

 

 Já no Período Clássico, entretanto, a partir da segunda metade do quinto 
século, inserido no contexto histórico do florescimento da democracia em Atenas, o 
termo passou a determinar uma específica classe de professores, principalmente de 
oratória, que partiram de diversas partes da Grécia para atender a uma demanda social 
e política que havia no período: 
 

As instituições de uma cidade democrática grega pressupunham, no 
cidadão comum, a faculdade de falar em público, o que era indispensável 
para quem quer que ambicionasse uma carreira política. Um homem que 
fosse arrastado ao tribunal por seus inimigos e não soubesse como falar 
era como um civil desarmado atacado por soldados. O poder de expressar 
ideias claramente e de maneira a persuadir seus ouvintes era uma arte a ser 
aprendida e ensinada. Mas não bastava adquirir domínio do vocabulário; 
era necessário aprender como argumentar, e exercitar-se na discussão de 
questões políticas e éticas. Havia uma procura de educação superior.” (cf. 
Bury, 1975: 241, apud Kerferd, 2003: 35-6). 

 
10 Tradução de minha autoria. 
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 Esses professores, que pouco a pouco foram chegando a Atenas, encontraram 
ali um grande “mercado”, em razão da demanda de jovens que precisavam aprender 
a discursar bem em público para obter êxito na vida pública e democrática, seja no 
ambiente forense, seja no político. Dentre esses sofistas, os mais célebres foram 
Protágoras, que veio de Abdera na Trácia, e Górgias, de Leontine na Sicília. No 
entanto, ainda que o termo σοφιστής passasse a designar um ofício de fato mais 
específico nesse momento, ele ainda determinava um lugar social de prestígio a esses 
professores, i.e., os sofistas aqui, tal como aqueles do Período Arcaico, ainda eram 
considerados, em suma, homens distinto por sua sabedoria. 

 Por outro lado, a partir do séc. IV a.C., certos filósofos, como Isócrates e 
Platão, passam a tecer duras críticas a esses professores, na maior parte das vezes de 
maneira muito irônica ou contundente. De acordo com diversas passagens da obra de 
ambos, esses sofistas agiam de maneira antiética e imoral, ensinando técnicas 
discursivas altamente duvidosas e até perigosas, tornando seus jovens discípulos 
maliciosos em suas atuações políticas dentro do ambiente democrático. Aqui, o 
discurso Contra os Sofistas de Isócrates se mostra, inclusive aos leitores modernos, 
como um valoroso documento didático que bem ilustra o modo como essas censuras 
eram feitas e seus motivos. Yun Lee Too, em seu comentário a respeito do Antídose 
de Isócrates, discorre a respeito de como o termo σοφιστής passou a ter uma 
conotação depreciativa a partir desse século: 
 

In the forth century, ‘teacher’ (διδάσκαλος) most immediately implies 
‘sophist’, the professional teacher who makes unrealistic promises about 
his ability to pass on knowledge and skills in order to gain a personal 
fortune. […] According to the conventional stereotype of the period, the 
contemporary ‘sophist’ is distasteful figure who encourages the 
sycophantic activity of the law courts. Isocrates’ earlier Oration 13, Against 
the Sophists, is a powerful polemic against current rhetorical pedagogy and 
its practitioners, and elsewhere in his speeches, individuals who would be 
perceived as sophists, because they participate in Athens’ verbal culture 
are criticized for their greed, ambition, and unscrupulousness (cf. also 
Helen, 2-6). 
The contemporary sophist is responsible for the misuse of language, but 
if this figure is caricatured as irresponsible and mean-spirited, his villainy 
should not be underestimated. Given that language is the basis of 
community, the sophist is necessarily the enemy of the city-state. (Cf. Too, 
2008: 11-2). 

  

Sabemos, portanto, que apenas a partir do séc. IV a.C. a acepção do termo 
“sofista” passa a ser muito diferente daquela de séculos anteriores, ao menos por parte 
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de alguns pensadores atenienses. No período, o σοφιστής passa a denotar aquele que 
reproduz uma prática perniciosa, prometendo ensinar saberes impossíveis para os 
jovens alunos, tal como Isócrates os caracteriza na primeira parte de seu discurso 
Contra os Sofistas (§§1-13), como vimos anteriormente: previsão do futuro, felicidade, 
imortalidade e conhecimento absoluto, conforme, por exemplo, em sua crítica aos 
erísticos. 
  

3 – Segunda parte do discurso (§§14-22): o trinômio Natureza, Experiência e 

Educação (φύσις, ἐμπειρία, παίδευσις) 
 

Na segunda parte do Contra os Sofistas, Isócrates passa a expor brevemente 
aspectos daquilo que seria, segundo ele, a verdadeira educação, i.e., o ensino de sua 
filosofia. Para tanto, encontram-se ali parte dos preceitos fundamentais isocráticos 
para a transformação de um jovem ateniense em um bom homem político, requisitos 
fundamentais para o ensino de sua paideia: (i) Natureza (a habilidade ou talento natural 
em praticar a oratória política, sua φύσις); (ii) Educação (a παίδευσις, como processo 

pedagógico11, ou descrita genericamente como conhecimento: ἐπιστήμη); e (iii) 

Experiência (a ἐμπειρία, que se refere ao treinamento por parte do discípulo, com a 
finalidade de se aprimorar). Ainda na primeira parte do discurso (§10), o autor já 
esboçara esse trinômio, em meio a sua crítica aos sofistas12: 

 

10. E, dessa capacidade, nenhum mérito [os sofistas] atribuem às 

experiências (ἐμπειρίαις) nem ao talento (φύσει) do discípulo, mas dizem 

ser capazes de transmitir o conhecimento (ἐπιστήμην) dos discursos da 
mesma forma que o da gramática [...]. 

 

Neste momento do discurso, Isócrates censura os sofistas de discursos 
políticos por não se utilizarem desses conceitos da mesma forma como ele os 
concebe. De algum modo, já temos aí um prenúncio do trinômio que virá a ser melhor 
explanado nos parágrafos 14-5, como veremos em seguida. Já nesse décimo parágrafo, 

o autor se vale do termo ἐπιστήμη para referir-se a sua παίδευσις. Aqui, o que está 
sendo entendido por “conhecimento” não tem de forma alguma relação com o 

mesmo conceito presente na dicotomia entre δόξα versus ἐπιστήμη, debatida por 

 
11 No discurso Antídose, bem como em outros discursos ao longo de sua carreira como educador, o conceito 
com que Isócrates passa a operar para definir sua filosofia baseada no ensino oratório é παιδεία (paideía), termo 
que denota não apenas o processo educativo, mas a educação de maneira mais genérica. Cf. Antídose 180. 
 
12 10. καὶ ταύτης τῆς δυνάμεως οὐδὲν οὔτε ταῖς ἐμπειρίαις οὔτε τῇ φύσει τῇ τοῦ μαθητοῦ μεταδιδόασιν, ἀλλά 

φασιν ὁμοίως τὴν τῶν λόγων ἐπιστήμην ὥσπερ τὴν τῶν γραμμάτων παραδώσειν [...]. 
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Platão e Isócrates. Conforme vimos anteriormente, quando o termo aparece nessa 
discussão, ele se refere ao ideal platônico de “conhecimento da verdade”, em 
contrapartida à boa δόξα necessária ao discurso político, defendida por Isócrates em 
outros importantes momentos de sua obra (cf., por exemplo, Antídose 271, já citado). 

Aqui, no Contra os Sofistas 10, pode-se dizer que o termo ἐπιστήμη é utilizado de 
maneira muito mais genérica, que se refere a apenas um dos elementos de sua 
tricotomia (παίδευσις), i.e., o “conhecimento” de aspectos relativos à sua educação 
filosófica. 

Todavia, a fim de não reduzir seu discurso unicamente às críticas arroladas até 
o parágrafo 13, o autor inicia (§§14-5) a segunda parte do Contra os Sofistas com o 
objetivo de expor melhor sua teoria pedagógica, explicitando melhor o trinômio de 
maneira mais clara e um pouco mais teórica13: 

 
14. [...] Pois a competência discursiva e de todos os outros ofícios se 

manifesta naqueles que possuem talento natural (εὐφυέσιν) e praticam a 

experiência (ἐμπειρίας) adquirida, 15. enquanto a educação (παίδευσις) 
os torna mais habilidosos e mais engenhosos na atividade investigativa, 
pois, quando quer que se encontrem errantes em determinadas situações, 
ela os ensina a prontamente recuperar aquelas qualidades; por outro lado, 
com relação aos que possuem um talento inferior, ela não poderia torná-
los bons competidores ou compositores de discursos, embora pudesse 
fazê-los progredir e torná-los homens mais inteligentes em muitos 
assuntos. 

 

 
Há nesse excerto ao menos duas observações muito pertinentes. Segundo 

Isócrates, “quando quer que se encontrem errantes”, discípulos dotados desse 
trinômio sempre serão capazes, em outras palavras, da capacidade de improvisação, 
o que vale para qualquer ofício, não apenas para a oratória. Nesse sentido, é possível 
depreender daqui a mesma noção que o autor já afirmara entre os parágrafos 12-3: ao 

contrário da gramática, a ἐπιστήμη do λόγος não é uma arte ordenada, de regras 
estanques para qualquer situação, mas uma capacidade que partilha do que é inovador, 
oportuno e conveniente para cada caso, i.e., um conhecimento que se vale sobretudo 
do improviso. Em segundo lugar, o autor considera que o aprendizado da oratória 
não é importante apenas para aqueles que farão disso seu ofício, mas, como qualquer 
outro conhecimento, ela será capaz de torná-los, ao menos, mais capazes e mais 

 
13 14. [...] Αἱ μὲν γὰρ δυνάμεις καὶ τῶν λόγων καὶ τῶν ἄλλων ἔργων ἁπάντων ἐν τοῖς εὐφυέσιν ἐγγίγνονται καὶ τοῖς 

περὶ τὰς ἐμπειρίας γεγυμνασμένοις· 15. ἡ δὲ παίδευσις τοὺς μὲν τοιούτους τεχνικωτέρους καὶ πρὸς τὸ ζητεῖν 

εὐπορωτέρους ἐποίησεν· οἷς γὰρ νῦν ἐντυγχάνουσι πλανώμενοι, ταῦτ' ἐξ ἑτοιμοτέρου λαμβάνειν αὐτοὺς ἐδίδαξεν, 

τοὺς δὲ καταδεεστέραν τὴν φύσιν ἔχοντας ἀγωνιστὰς μὲν ἀγαθοὺς ἢ λόγων ποιητὰς οὐκ ἂν ἀποτελέσειεν, αὐτοὺς 

δ' ἂν αὑτῶν προαγάγοι καὶ πρὸς πολλὰ φρονιμωτέρως διακεῖσθαι ποιήσειεν. 
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inteligentes em outras artes, em razão da ἐμπειρία adquirida por meio da transmissão 
de sua paideia.  

Por fim, a terceira menção ao trinômio reaparece no parágrafo 17, como 
estipulação dos deveres dos jovens discípulos14: 

 

17. [...] Ao discípulo, por sua vez, além de possuir o devido talento 
natural  (φύσιν) cabe aprender os procedimentos discursivos e exercitar 

(γυμνασθῆναι) seu uso, enquanto o professor deve ser capaz de explicar 
com precisão de modo a não deixar de lado nada do que pode ser 
ensinado, [...] 

 
Nessa passagem, dois verbos se referem a dois dos elementos do trinômio: 

“aprender as formas dos discursos” (μαθεῖν)  retoma a “educação”, e “exercitar seu uso” 

(γυμνασθῆναι) retoma “experiência”, verbo, aliás, que já aparecera ao final do 

parágrafo 14 acompanhando ἐμπειρία, sob a forma verbo-nominal de particípio 
perfeito (γεγυμνασμένοις). Aqui, o trinômio é mencionado de modo mais didático e 
gradativo: primeiramente, possuir talento natural para a prática oratória; segundo, 
obter a educação por intermédio de um bom professor; e, por fim, exercitar o que 
aprendeu para se tornar cada vez mais experiente. 

É evidente que, quando o autor seleciona e fundamenta cada um dos 
elementos desse trinômio, ele traz à luz uma tradição sofística de aplicação desses 
princípios. O uso do termo φύσις, por exemplo, pré-requisito sine qua non em Isócrates 
para a formação oratória, pode ser melhor observado nos discursos em que o autor 
evidencia seu ideal político pan-helênco, como o Panegírico, o Panatenaico, o Sobre a Paz 
e o Areopagítico. Nessas obras, o filósofo sempre destaca razões históricas e ancestrais 
para que sua audiência ateniense se convença de uma soberania helênica em 
detrimento dos povos bárbaros, bem como de uma supremacia atenienses frente aos 
demais povos helênicos (cf. Ford, 1984: 163-4). Por esse motivo, Isócrates é defensor 
da união de todos os povos helênicos contra os bárbaros, e, por conseguinte, 
favorável à então expansão e domínio macedônico do imperador Filipe II, o que irá 
torná-lo adversário de outros oradores desse período, como Demóstenes. Se os 
gregos são, portanto, naturalmente (φύσις) superiores aos bárbaros, e, na mesma 
medida, os atenienses superiores aos demais gregos, a partir desse raciocínio também 
entre os atenienses haveria uns superiores a outros por natureza, justamente aqueles 

 
14 17. καὶ δεῖν τὸν μὲν μαθητὴν, πρὸς τῷ τὴν φύσιν ἔχειν οἵαν χρὴ, τὰ μὲν εἴδη τὰ τῶν λόγων μαθεῖν, περὶ δὲ τὰς 

χρήσεις αὐτῶν γυμνασθῆναι, τὸν δὲ διδάσκαλον τὰ μὲν οὕτως ἀκριβῶς οἷόν τ'εἶναι διελθεῖν ὥστε μηδὲν τῶν 

διδακτῶν παραλιπεῖν, [...]. 
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que estariam mais preparados para aprender a arte oratória, i.e., o estudo de sua 
filosofia voltada para a prática política (cf. Ibidem: 168). 

Da mesma forma, o conceito de ἐμπειρία (bem como do verbo γυμνασθῆναι) 
do trinômio, está diretamente associado às tradicionais noções do pensamento grego 
de imitação e repetição. Ora, sabemos que, ao menos desde o Período Arcaico, aedos 
ficaram conhecidos não apenas pela composição oral, coletiva e tradicional de poemas 
épicos e de tantos outros gêneros, mas também, ao lado de rapsodos, eram detentores 
de grande capacidade inventiva, imitativa e de improvisação, virtudes poéticas que 
somente são possíveis como consequência de treino, repetição e experiência. Nesse 
sentido, para um ateniense do séc. IV como Isócrates, é de se supor, portanto, que a 

ἐμπειρία fosse também um pré-requisito a ser apontado para a prática da oratória 
tanto quanto a da poesia tradicional, fator que paulatinamente se tornou indispensável 
também para a educação retórica posterior (cf. Ibidem: 177-9; e Isócrates, Antídose 180-
5). 

Por fim, a educação (παίδευσις) é designada pelo autor como o último elemento 
do trinômio em grau de importância. De acordo com Isócrates, o ensino promovido 
pela educação não será totalmente proveitoso para os alunos que não possuírem, de 
antemão, os outros dois elementos do trinômio, não obstante possa auxiliá-los em 
outros assuntos e torná-los mais inteligentes, conforme apontado no parágrafo 15 (cf. 
Ibidem: 198-9). Em outras palavras,  isso significa dizer que, se os alunos são 
naturalmente bons para a oratória e a praticam tornando-se cada vez mais experientes, 
a educação pode vir a colaborar de maneira complementar para essa prática, desde 
que o professor se torne um paradigma técnico e moral para o discípulo, conforme o 
autor nos assevera no parágrafo 1815: 
 

18. e, por fim, [o professor deve ser capaz] de mostrar-se de tal forma 
como modelo, que os discípulos, os quais são moldados por ele e possuem 
a capacidade de imitá-lo, pareçam prontamente mais exuberantes e mais 
graciosos do que os outros quando discursam. Quando tudo isso confluir, 
aqueles que se dedicam à filosofia alcançarão a perfeição; [...] 

 

 
Vale destacar, por fim, que, num dos raros momentos do discurso Contra os 

Sofistas em que Isócrates discorre sobre o conteúdo disciplinar da παίδευσις que 

 
15 18. περὶ δὲ τῶν λοιπῶν τοιοῦτον αὑτὸν παράδειγμα παρασχεῖν ὥστε τοὺς ἐκτυπωθέντας καὶ μιμήσασθαι 

δυναμένους εὐθὺς ἀνθηρότερον καὶ χαριέστερον τῶν ἄλλων φαίνεσθαι λέγοντας. Καὶ τούτων μὲν ἁπάντων 

συμπεσόντων τελείως ἕξουσιν οἱ φιλοσοφοῦντες· [...] 
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professa, nos são elencados algumas das ἰδέαι (idéai) formadoras de sua metodologia 
propedêutica16: 
 

16. [...] Afirmo, então, que adquirir o conhecimento dos elementos a partir 
dos quais proferimos e compomos todos os discursos não é tarefa das 
mais difíceis em absoluto, desde que o sujeito se entregue não para os que 
fazem promessas com facilidade, mas para aqueles que conhecem alguma 
coisa a esse respeito. Todavia,  
- escolher (προελέσθαι) os devidos procedimentos para cada assunto;  
- misturá-los (μείξασθαι) uns aos outros e ordená-los (τάξασθαι) sob um 
determinado critério; 
- não se equivocar quanto às situações oportunas para usá-los; 

- ornar (καταποικῖλαι) convenientemente o discurso inteiro com 
raciocínios lógicos; e  

- proferi-lo (εἰπεῖν) melodicamente com palavras bem ritmadas;  

17. são esses os pressupostos que precisam de muito empenho e que são 
tarefa para uma alma viril e opinativa. [...] 

 

Nessa célebre passagem do Contra os Sofistas, as ἰδέαι às quais Isócrates se 
refere, significam genericamente “técnicas” retóricas, “procedimentos” ou 
“elementos” discursivos, e não apenas “figuras” do discurso ou “gêneros” retóricos 
(cf. Lacerda, 2016: 94-5; Ford, A. In: Poulakos, T., 1993: 42; e Isócrates, Panatenaico 2 
e Antídose 45-6). Para o autor, mais fundamental do que o simples aprendizado de tais 

ἰδέαι formadoras do conhecimento e instrumentos para a composição dos discursos, 
é saber como usá-las. Nesse sentido, a aquisição de conhecimento desses 
procedimentos discursivos não é, necessariamente, condição para o bom uso da 
oratória (cf. Poulakos, T., 1997: 95-6), pois, como já vimos, o discípulo necessita, 
antes de tudo, ser dotado de talento natural (φύσις).  

Por fim, quais são tais procedimentos? Nesse parágrafo 16, Isócrates faz uma 
das reflexões metadiscursivas mais centrais do conjunto de sua obra. Ao discorrer 

sobre as ἰδέαι formadoras do aluno que almeje atingir sua excelência oratória, o autor 
está, através de formas infinitivas verbais, abordando alguns dos preceitos que 
posteriormente se tornarão canônicos e serão conhecidos como as “partes da 

 
16 16. [...] Φημὶ γὰρ ἐγὼ τῶν μὲν ἰδεῶν, ἐξ ὧν τοὺς λόγους ἅπαντας καὶ λέγομεν καὶ συντίθεμεν, λαβεῖν τὴν 

ἐπιστήμην οὐκ εἶναι τῶν πάνυ χαλεπῶν, ἤν τις αὑτὸν παραδιδῷ μὴ τοῖς ῥᾳδίως ὑπισχνουμένοις ἀλλὰ τοῖς εἰδόσιν 

τι περὶ αὐτῶν· τὸ δὲ τούτων ἐφ' ἑκάστῳ τῶν πραγμάτων ἃς δεῖ προελέσθαι καὶ μείξασθαι πρὸς ἀλλήλας καὶ 

τάξασθαι κατὰ τρόπον, ἔτι δὲ τῶν καιρῶν μὴ διαμαρτεῖν ἀλλὰ καὶ τοῖς ἐνθυμήμασι πρεπόντως ὅλον τὸν λόγον 

καταποικῖλαι καὶ τοῖς ὀνόμασιν εὐρύθμως καὶ μουσικῶς εἰπεῖν, 17. ταῦτα δὲ πολλῆς ἐπιμελείας δεῖσθαι καὶ ψυχῆς 

ἀνδρικῆς καὶ δοξαστικῆς ἔργον εἶναι, [...] 
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retórica”, já como conceitos técnicos substantivos: em latim, (i) inventio, (ii) dispositio, 
(iii) elocutio, (iv) memoria e (v) actio (ou pronuntiatio) (cf. Retórica a Herênio I, 3, 1). Desse 
modo, “escolher” (προελέσθαι) refere-se à inventividade do orador (i); “misturar” 
(μείξασθαι) e “ordenar” (τάξασθαι), à disposição das partes do discurso (ii); “ornar” 

(καταποικῖλαι), aos modos de elocução e os usos de figuras retóricas (iii); e “proferir” 

(εἰπεῖν), ao ato discursivo em si, posto em prática declamatória (v). 

 
4 – Filosofia isocrática em síntese (§21): Idoneidade, Justiça, Natureza, 
Virtude e Temperança: condições para o exercício dos discursos políticos 

 
Após concluir sua brevíssima exposição sobre parte de sua teoria pedagógica 

(§§16-8), bem como censurar os sofistas compositores das antigas τέχναι de tradição 
siciliana (§§19-20), Isócrates finaliza o discurso Contra os Sofistas de maneira 
contundente, condensando noções basilares de sua φιλοσοφία, de modo a expor o que 
de fato está em jogo para o exercício dela17: 

 

21. Ademais, os que anseiam por obedecer aos preceitos desta filosofia 
(φιλοσοφίας) tirariam proveito muito mais rapidamente com relação à 

idoneidade (ἐπιείκειαν) do que com relação à eloquência (ῥητορείαν). E 
que ninguém pense que eu afirmo que a justiça (δικαιοσύνη) pode ser 
ensinada! Pois considero em absoluto que não há nenhuma espécie de arte 
(τέχνην) que seria capaz de infundir temperança e justiça (σωφροσύνην 

καὶ δικαιοσύνην) em quem é por natureza (πεφυκόσιν) vil com relação à 

virtude (ἀρετὴν). Penso, porém, que o empenho nos discursos 

políticos (τὴν τῶν λόγων τῶν πολιτικῶν ἐπιμέλειαν) poderia sobretudo 
instruí-los e ampará-los. 

 

Essa proposição, sintética e categórica, revela decisivamente a preocupação 
maior do autor, i.e, o aspecto moral envolvido no processo pedagógico. Ao longo do 
Contra os Sofistas, Isócrates nos advertiu que sua pedagogia é diversa daquela proposta 
por aqueles anteriormente censurados, definindo sua paideia, enfim, como filosofia. O 
autor, portanto, não se propõe a ensinar somente uma correta prática de discursos em 
sentido estritamente técnico, em resposta aos sofistas que ensinam os discursos 
políticos – criticados entre os parágrafos 9 e 14 – , mas sobretudo a aprimorar 
moralmente o discípulo, em resposta aos que se dedicam às disputas verbais – os 

 
17 21. Καίτοι τοὺς βουλομένους πειθαρχεῖν τοῖς ὑπὸ τῆς φιλοσοφίας ταύτης προσταττομένοις πολὺ ἂν θᾶττον 

πρὸς ἐπιείκειαν ἢ πρὸς ῥητορείαν ὠφελήσειεν. Καὶ μηδεὶς οἰέσθω με λέγειν ὡς ἔστιν δικαιοσύνη διδακτόν· ὅλως 

μὲν γὰρ οὐδεμίαν ἡγοῦμαι τοιαύτην εἶναι τέχνην, ἥτις τοῖς κακῶς πεφυκόσιν πρὸς ἀρετὴν σωφροσύνην ἂν καὶ 

δικαιοσύνην ἐμποιήσειεν· οὐ μὴν ἀλλὰ συμπαρακελεύσασθαί γε καὶ συνασκῆσαι μάλιστ' ἂν οἶμαι τὴν τῶν λόγων 

τῶν πολιτικῶν ἐπιμέλειαν. 
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erísticos censurados entre os parágrafos 1 e 8, os quais não estão comprometidos com 
a verdade e visam apenas à “vitória” em um debate. É nesse sentido que ele contrasta 

os termos ἐπιείκεια (“idoneidade”) e ῥητορεία (“eloquência”), demonstrando que sua 
proposta educacional reside antes na moral envolvida na prática oratória do que em 

diretrizes meramente pragmáticas. Vale salientar que ῥητορεία é aqui um termo 
genérico, o qual se refere às habilidades técnicas oratórias do cidadão que bem 

discursa em público, e não deve ser confundido com a ῥητορική possivelmente 
cunhada por Platão no diálogo Górgias (448d9) para definir uma específica disciplina 
ensinada por alguns dos sofistas de seu tempo (Schiappa, 1999: 155-61). 

Entretanto, é no mínimo curioso o uso do termo “filosofia” para designar 
aquilo que, em geral, entendemos hoje por retórica ou oratória, na medida em que a 
acepção platônico-aristotélica perpassou os séculos seguintes como o sentido próprio 
desse termo. É justamente em relação a esse aspecto do pensamento isocrático que 
há maiores divergências por parte da crítica contemporânea18. 

Todavia, é imprescindível nortearmos, no mínimo, que o emprego da palavra 
“filosofia” é fundamental para a compreensão e definição do pensamento isocrático, 
sobretudo por conta de sua rivalidade com Platão, na disputa que ambos travaram 
pelo uso desse termo para definir o que ensinavam. Traduções mais obsoletas dos 
discursos de Isócrates, seguindo um viés notavelmente platônico, vertem o termo 
φιλοσοφία, por vezes, em “retórica” (cf. por exemplo a tradução de Norlin (1929) da 
coleção Loeb Classical Library). Sempre que o emprego da palavra ocorre no autor, 

porém, não devemos ter em mente nem a ῥητορική (provavelmente) cunhada por 
Platão em seu diálogo Górgias 448d9 (cf. Schiappa, 1990), nem aquela filosofia 
entendida como método de conhecimento da verdade que nos foi legada pela tradição 
platônico-aristotélica, mas genericamente como “conhecimento”, “cultura 
intelectual” (cf. Mathieu, 1929, Les Belles Lettres) “estudo”, ou, mais especificamente, 
como “a educação através dos discursos” (cf. Isócrates, Antídose 167-214). 

Após a oposição feita entre idoneidade (ἐπιείκεια) e eloquência (ῥητορεία), 
Isócrates afirma não acreditar que a justiça possa ser ensinada. Esta asserção tão 
categórica pode trazer à mente do helenista as conhecidas teorias platônicas sobre a 
possiblidade de aquisição de conhecimento das virtudes, expressas sobretudo nos 
diálogos Mênon (81a-b) e Protágoras (328d). Em linhas gerais, Platão defende que, em 
razão da imortalidade da alma, tese também presente no Fédon e no Fedro, já nascemos 
dotados do conhecimento das virtudes, como a justiça de que trata na República e que 
Isócrates aqui menciona ao final do Contra os Sofistas, por exemplo. Se eventualmente 

 
18 Para a visão tradicional de Isócrates como um sofista, já que de algum modo ele não poderia ser reconhecido 
como filósofo em razão de não definir, apresentar ou formalizar nenhum conhecimento, cf. Kennedy, 1994: 
43-4; Vickers, 2003: 8, 149-50; e Cooper, 2004: 74-7. Do contrário, para uma crítica a essas leituras, cf. Schiappa, 
1999: 164-74; e Halliwell, in Schildgen, 1997: 115-6. 
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entramos em contato com alguma dessas virtudes, na verdade estamos acessando 
novamente um conhecimento já adquirido anteriormente pela alma através da 
reminiscência. Nesse sentido, portanto, não seria possível adquirir o conhecimento, 
mas reconhecê-lo. Para Isócrates, ainda que concorde que uma virtude como a justiça 
ou a temperança não possam ser ensinadas por meio de uma “arte” (τέχνη), os 
motivos para isso são de outra ordem: é impossível a alguns adquirir o conhecimento 

da justiça, por exemplo, pois são esses “por natureza vis quanto à virtude” (τοῖς κακῶς 

πεφυκόσιν πρὸς ἀρετὴν). Em outras palavras, portanto, segundo o autor, as virtudes 
seriam ou não inatas a cada indivíduo. 

Não é por acaso que Isócrates retome aqui, no parágrafo 21, o primeiro 
elemento de seu trinômio necessário para a formação de um orador por excelência, a 
“natureza” (φύσις), sob a forma verbal do perfeito de φύω (πεφυκόσιν). O pré-requisito 
da φύσις não diz respeito apenas ao jovem que nasce com talento natural para a prática 

oratória (ῥητορεία) em seu sentido estritamente técnico, i.e, o da eloquência, mas 
também se refere àquele discípulo que é, por natureza, dotado de virtude moral 

(ἀρετή) para as atividades políticas que, no tribunal e na Assembleia, desenvolverá no 
futuro. Ora, lembremos que, na primeira parte do Contra os Sofistas, o autor censura os 
educadores de seu tempo por aceitarem quaisquer discípulos indiscriminadamente, 
uma vez que aquilo que mais objetivavam era o lucro advindo do pagamento deles. 
Por conseguinte, não há critério por parte desses professores para selecionar aqueles 
jovens que possuem de antemão virtude moral e habilidade natural, de modo que não 
deveriam prometer ensinar técnicas oratórias a todos. Segundo Isócrates, sem esses 
pré-requisitos não seria possível aprender e exercitar a arte dos discursos, i.e., as outras 

duas atividades de seu trinômio, “educação” e “experiência” (παίδευσις e ἐμπειρία), 
pois, nesse caso, a filosofia serviria apenas como um meio para aprimorar a virtude 
moral e o talento natural dos discípulos, mas não poderia fazer com que aqueles que 
não as possuem pudessem adquiri-las (cf. Murphy & Katula, 2003: 53). Dessa maneira, 
a acepção daquela φύσις fundamental para o autor está indissociada do conceito de 

virtude moral (ἀρετή). 
 

5 – Considerações finais 
 

A filosofia (φιλοσοφία) de Isócrates é, fundamentalmente, “o empenho nos 

discursos políticos”, i.e., aqueles em benefício da pólis (τὴν τῶν λόγων τῶν πολιτικῶν 

ἐπιμέλειαν – Contra os Sofistas 21). Para que essa filosofia seja estudada e exercitada, o 

discípulo deve ser talentoso (φύσις) e empenhado (ἐπιμέλεια), além de possuir um 
nobre professor, mas não sem antes ser idôneo, justo, temperante e virtuoso por 
natureza. Seu processo pedagógico (παίδευσις), no entanto, voltado para o ensino do 
discurso político, tal como qualquer arte (τέχνη), é incapaz de produzir ou fazer nascer 
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tantas virtudes morais em quem já é naturalmente vil (κακῶς πεφυκόσιν) para o 
exercício de sua vida pública no contexto democrático da Atenas do Período Clássico. 
É precisamente por esse motivo, portanto, que a filosofia não possui tanto poder 
quanto os sofistas de seu tempo afirmam a seus discípulos, em suas promessas 
hiperbólicas e impossíveis de serem cumpridas (§11). 
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