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1. Trasímaco estava impaciente porque Sócrates e os seus amigos presumiam
que a justiça era algo real e importante. Trasímaco negava isso. Em seu
entender, as pessoas acreditavam no certo e no errado apenas por terem sido
ensinadas a obedecer às regras da sua sociedade. No entanto, essas regras não
passavam de invenções humanas. O sofista Trasímaco, personagem
imortalizado no diálogo A República, de Platão, sustentava que a correlação
entre justiça e ética é resultado de convenções sociais resultantes de
interesses humanos contingentes.
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2. Suponha homens numa morada subterrânea, em forma de caverna, cuja entrada,
aberta à luz, se estende sobre todo o comprimento da fachada; eles estão lá desde a
infância, as pernas e o pescoço presos por correntes, de tal sorte que não podem
trocar de lugar e só podem olhar para frente, pois os grilhões os impedem de voltar
a cabeça; a luz de uma fogueira acesa ao longe, numa elevada do terreno, brilha por
detrás deles; entre a fogueira e os prisioneiros, há um caminho ascendente; ao
longo do caminho, imagine um pequeno muro, semelhante aos tapumes que os
manipuladores de marionetes armam entre eles e o público e sobre os quais exibem
seus prestígios. Essa narrativa de Platão a teoria do conhecimento, expondo a
passagem do mundo ilusório para o mundo das ideias.
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3. Para Platão, havia outra forma de conhecer além daquela proveniente da
experiência. Em sua Teoria da reminiscência, a razão é valorizada como o
meio de acesso ao inteligível. De acordo com a Teoria da Reminiscência de
Platão, o conhecimento é reconhecido mediante intuição intelectual, ao se
referir às ideias adquiridas anteriormente e relembradas na vida presente.
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4. Pois eu, Atenienses, devo essa reputação exclusivamente a uma ciência.
Qual vem a ser essa ciência? A que é, talvez, a ciência humana. É provável que
eu a possua realmente, os mestres mencionados há pouco possuem, quiçá,
uma sobre-humana.(Platão)

Esse trecho, retirado da Apologia de Sócrates, é uma ilustração frisante do
caráter antropológico da reflexão socrática.
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5. Para Platão, o que havia de verdadeiro em Parmênides era que o objeto de
conhecimento é um objeto de razão e não de sensação, e era preciso estabelecer
uma relação entre objeto racional e objeto sensível ou material que privilegiasse o
primeiro em detrimento do segundo. Lenta, mas irresistivelmente, a Doutrina das
Ideias formava-se em sua mente. (ZINGANO, M.). O texto faz referência à relação
entre razão e sensação, um aspecto essencial da Doutrina das Ideias de Platão (427
a.C.-346 a.C.).
Platão se situa diante dessa relação afirmando que a razão é capaz de gerar
conhecimento, mas a sensação não.
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