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Tema: O Legado de Sócrates para a Filosofia

Objetivo: Compreender as razões que fazem de Sócrates um
importante referencial para a história do pensamento filosófico.

 Conceitos: Sofistas e Sofisma.
 Sofistas em Atenas.
 Sócrates e os Sofistas.

Atividades.
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1. Qual foi a acusação em comum para Sócrates e os Sofistas?
(Marque a alternativa correta).

A. ( ) Ambos enriqueciam cobrando por aulas na Academia.
B. ( ) Ensinar os jovens a serem selvagens e desrespeitosos e, com

isso, corromper a juventude.
C. ( ) Ensinar os jovens a serem gentis e respeitos e, com isso, educar

a juventude.
D.( ) Ensinar os jovens a serem gentis e respeitos e, com isso,

corromper a juventude.
E. ( ) Ambos enriqueciam cobrando por aulas particulares.
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• Personagem mais enigmático de toda a história da Filosofia.

• Não escreveu uma única linha. Conhecemos a vida de
Sócrates principalmente através de Platão que era seu
discípulo.

• Nasceu e viveu em Atenas. Gostava de conversar com as
pessoas nas praças e ruas, perguntando sobre as idéias e
valores nos quais os gregos acreditavam e julgavam
conhecer.

• Suas perguntas deixavam os interlocutores embaraçados,
irritados, curiosos e sem saber o que responder. Quando as
pessoas esperavam que Sócrates respondesse, ele apenas
dizia: “Eu também não sei, por isso estou perguntando”.

• Foi condenado à morte devido à sua atividade filosófica;
acusado de corromper a juventude.

Quem foi Sócrates? 



Época de Sócrates• Atenas tornou-se o centro da vida social,
politica e cultura da Grécia.

• Em Atenas desenvolveu-se uma democracia
com assembleias populares e tribunais.
(DIRETA)

• Entre os atenienses isso significava,
principalmente, dominar a RETÓRICA.

• Surge a figura política do cidadão: Aquele
que opina, discute, delibera e vota na
assembléia. Para ter suas idéias aceitas, precisa
ser talentoso na arte da retórica.

• Filosofia: Questões Humanas.
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O que buscava Sócrates? 
• Buscava o CONCEITO e não a mera OPINIÃO

que temos de nós mesmos, das coisas, das
idéias e dos valores:

1. A OPINIÃO varia de pessoa para pessoa. É 
instável, mutável, depende de gostos e 
preferências.

2. O CONCEITO, ao contrário, é uma verdade 
intemporal, universal e necessária.

3. Por isso Sócrates não perguntava se tal coisa 
era bela (OPINIÃO), mas “O que é a beleza?” 
(CONCEITO).
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1. Sócrates nasceu e viveu em Atenas. Gostava de conversar com as pessoas nas 
praças e ruas, perguntando sobre as idéias e valores nos quais os gregos 
acreditavam e julgavam conhecer. Nesses “diálogos”, qual era a intenção de 
Sócrates”? (Marque a alternativa correta).

A. (   ) Buscava a OPINIÃO e não o CONCEITO que temos de nós mesmos, das 
coisas, das idéias e dos valores

B. (    ) Buscava o CONCEITO e não a mera OPINIÃO que temos de nós mesmos, 
das coisas, das idéias e dos valores

C. (    ) Buscava alcançar um alto cargo público ao ser reconhecido como sábio.
D. (    ) Buscava demonstrar que todos os atenienses eram sábios.
E. (    ) Buscava fazer publicidade de sua escola. 



8

• Sócrates baseava-se na argumentação, insistindo que
só se descobre a verdade pelo uso da razão.

• O seu legado reside na convicção de que todas as
questões admitem uma análise racional. O mais
importante em Sócrates, portanto, é o seu método; não
tanto as suas doutrinas.

• O que é a Justiça? Será que a alma é imortal? Poderá
alguma vez ser certo maltratar alguém? Será possível
saber o que é certo e, ainda assim, proceder de outro
modo?

• Sócrates pensava que estes problemas não eram
meras questões de opinião. Existem respostas
verdadeiras para eles que podemos descobrir se
pensarmos de uma forma suficientemente profunda.

Legado de Sócrates



9

• Investigação filosófica, orientada por um
filósofo, cujo intuito principal é o de promover o
pensamento autónomo e crítico dos
participantes.

• Sócrates não perguntava se tal ou qual coisa era
bela; pois nossa opinião sobre ela pode variar.

• Sócrates perguntava: O que é a beleza? Qual é a
essência ou o conceito do belo? Do justo? Do
amor? Da amizade?

• Em seguida, Sócrates perguntava: Que razões
rigorosas você possui para dizer o que diz e para
pensar o que pensa? Qual é o fundamento
racional daquilo que você fala e pensa?

Diálogo Socrático
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• Sócrates andava pelas ruas de Atenas e fazia perguntas sobre
as idéias E sobre os valores nos quais os gregos acreditavam e
que julgavam conhecer.

• Inicialmente, Sócrates alegava sua ignorância sobre o assunto.

• Fazia perguntas que deixavam os interlocutores embaraçados;
pois, quando tentavam responder ao célebre “o que é?”,
descobriam, surpresos, que não sabiam responder.

• No decurso do diálogo, Sócrates levava frequentemente os
outros a reconhecerem os pontos fracos das suas reflexões.

• Podia suceder então que o interlocutor fosse encostado à
parede e tivesse de reconhecer, por fim, sua própria ignorância.

Método Socrático
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• As pessoas esperavam que Sócrates
soubesse as respostas às perguntas que
fazia e respondesse.

• Mas Sócrates, para desconcerto geral,
dizia: “Eu também não sei, por isso
estou perguntando ”.

• Donde a famosa expressão atribuída a
ele: “Sei que nada sei”.

Método Socrático
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• As perguntas de Sócrates se referiam a idéias,
valores, práticas e comportamentos que os
atenienses julgavam certos e verdadeiros.

• Ao fazer suas perguntas, Sócrates suscitava
dúvidas sobre essas certezas. Aquilo que parecia
evidente acabava sendo percebido como
duvidoso e incerto.

• O “Método Socrático” era composto por dois
momentos:

1. IRONIA.

2. MAIÊUTICA.

Ironia e Maiêutica
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2. Quais são os “Dois Momentos” do Método Socrático? (Marque a 
alternativa correta).

A.(   ) Ironia e Verdade.
B. (    ) Ignorância e Filosofia.
C. (    ) Ironia e Maiêutica.
D.(    ) Ironia e Socratismo.
E. (    ) Ironia e Retórica.



• Sócrates fingia ignorância ou
parecia mais estúpido do que na
realidade era. Desta forma, ele
conseguia sempre descobrir os
pontos fracos na forma de pensar
dos atenienses.

• A ironia era composta de
perguntas feitas ao interlocutor
com o objetivo de deixar claro
que o conhecimento que ele
julgava possuir, não passava de
mera opinião.

1. Ironia Socrática
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• Maiêutica: Significa "parto".

• O nome "maiêutica" teve como inspiração a
própria família de Sócrates: sua mãe era
parteira. Sócrates afirmava que os dois
possuíam atividades semelhantes.

• Nesse segundo momento, o filósofo continua
fazendo perguntas; agora com o objetivo de
que o interlocutor chegue a uma conclusão
segura sobre o assunto e consiga definir um
conceito.

• Sócrates ajudava os homens a "parir" o saber
correto, porque o verdadeiro saber tem de vir
de dentro.

2. Maiêutica
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• Através da elaboração de seu método, Sócrates
deixou como legado para a humanidade sua
preocupação em tornar as pessoas mais críticas e
responsáveis pelo seu próprio conhecimento. Desta
maneira a autonomia intelectual é construída a partir
da auto-reflexão.

• A importância da utilização da dialética socrática,
especialmente na “Educação”, deve-se ao fato de que
não se deve preocupar apenas com a reprodução e
transmissão conhecimentos.

• A natureza da “Educação” requer a convicção de que
discutir é tão importante quanto expor princípios e
equações. Acreditar no “potencial” do aluno.
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3. O “Método de investigação” de Sócrates era composto por dois momentos:   “Ironia” e 
“Maiêutica”. Em que consistia a “Maiêutica”? (Marque a alternativa correta).

A. (   ) O filósofo continua fazendo perguntas. Porém, passa a fornecer também as respostas.
B. (    ) O filósofo continua fazendo perguntas. Mas, sem o interesse de que o interlocutor chegue 

a uma conclusão segura sobre o assunto e consiga definir um conceito.
C. (    ) O Filósofo oferece algumas respostas sobre as perguntas formuladas; e espera que o 

interlocutor chegue a uma conclusão segura sobre o assunto e consiga definir um conceito.
D. (    ) O filósofo cessa de fazer perguntas e espera que o interlocutor chegue a uma conclusão 

segura sobre o assunto e consiga definir um conceito.
E. (    ) O filósofo continua fazendo perguntas; agora com o objetivo de que o interlocutor chegue 

a uma conclusão segura sobre o assunto e consiga definir um conceito.
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Tema: O Legado de Platão para a
Filosofia.

Objetivo:

• Compreender as razões que
fazem de Platão um importante
referencial para a história do
pensamento filosófico.
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1. O “Método de investigação” de Sócrates era composto por dois momentos:   “Ironia” e 
“Maiêutica”. Em que consistia a “Ironia”? (Marque a alternativa correta).

A. (   ) O filósofo continua fazendo perguntas. Porém, passa a fornecer também as respostas.
B. (    Sócrates continua fazendo perguntas; agora com o objetivo de que o interlocutor chegue a 

uma conclusão segura sobre o assunto e consiga definir um conceito.
C. (    ) Sócrates fingia ignorância ou parecia mais estúpido do que na realidade era. Porém,  

mesmo assim, ele não conseguia sempre descobrir os pontos fracos na forma de pensar dos 
atenienses. 

D. (    ) Sócrates fingia ignorância ou parecia mais estúpido do que na realidade era. Desta forma, 
ele conseguia sempre descobrir os pontos fracos na forma de pensar dos atenienses. 

E. (    ) Sócrates ostentava sua sabedoria. Desta forma, ele conseguia sempre descobrir os pontos 
fracos na forma de pensar dos atenienses. 



Gabarito
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QUESTÃO 01 B

QUESTÃO 02 C

QUESTÃO 03 E

ATIVIDADE PARA CASA D


