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“O bom orador é capaz de convencer 

qualquer pessoa sobre qualquer coisa.”

Górgias de Leontini (487-380 a.C., aproximadamente),
considerado um dos grandes oradores da Grécia.
Aprofundou o subjetivismo relativista de Protágoras
aponto de defender o ceticismo absoluto.
Afirmava que:

a) Nada existia;
b) Se existisse, não poderia ser conhecido;
c) Mesmo que fosse conhecido, não poderia ser

comunicado a ninguém.
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“Ele supõe saber alguma coisa e não 

sabe, enquanto eu, não sei, tampouco 

suponho saber. Parece que sou um 

pouco mais sábio que ele exatamente 

por não supor que saiba o que não sei.”

Nascido em Atenas, Sócrates (469-399 a.C.) é
tradicionalmente considerado um marco divisório da história
da filosofia grega. Por isso, os filósofos que o antecedem são
chamados pré-socráticos e os que sucedem, de pós-
socráticos.

Sócrates desenvolvia o saber filosófico sempre dando
demonstrações de que era preciso unir a vida concreta ao
pensamento. Unir o saber ao fazer, a consciência intelectual
à consciência prática ou moral.
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Tanto quanto os sofistas Sócrates abandonou a
preocupação em explicar a natureza e se concentrou na
problemática do homem. No entanto, contrariamente
aos sofistas, Sócrates opunha-se ao relativismo em
relação à questão da moralidade e ao uso da retórica
para atingir interesses particulares.
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Sócrates procurava um fundamento último para as interrogações humanas (O
que é bom? O que é a virtude? O que é a justiça?), enquanto os sofistas
situavam suas reflexões a partir dos dados empíricos, sem se preocupar com a
investigação de uma essência da virtude, a partir da qual a própria realidade
empírica pudesse ser avaliada.

A pergunta fundamental que Sócrates tentava responder era: o que é a
essência do homem?

Ele respondia dizendo que o homem é a sua alma, entende-se “alma” como a
sede da razão, o nosso eu consciente, que inclui a consciência intelectual e a
consciência moral, que distingue o ser humano de todos os outros seres da
natureza.
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