
• Sócrates nasceu em Atenas, provavelmente 
no ano de 470 a.C, e tornou-se um dos 
principais pensadores da Grécia Antiga. 
Podemos afirmar que Sócrates fundou o que 
conhecemos hoje por filosofia ocidental. 

  
• Foi influenciado pelo conhecimento de um 

outro importante filósofo grego: Anaxágoras. 
Seus primeiros estudos e pensamentos 
discorrem sobre a essência da natureza  da 
alma humana. 



Características de 
Sócrates 

Sócrates viveu na época dos sofistas Protágoras e Górgias. 
Como eles, refletiu sobre o ser humano e as coisas 
humanas. O filósofo também acreditava que as ideias e os 
valores tradicionais deveriam ser questionados. 

Combatia as ideias relativistas dos sofistas. 
acreditava que o verdadeiro, o bom e o justo 
eram o verdadeiro, o bom e o justo para todas 
as pessoas e em qualquer sociedade. Para ele, 
as verdades são universais, ou seja, são válidas 
para todos e devem ser procuradas e 
defendidas pelos homens em qualquer 
situação.  



Qual era a crítica de Sócrates  
em relação aos sofistas? 

Sócrates acusava os sofistas de não se 
importarem com a verdade, de só estarem 
preocupados em usar a retórica para 
convencer ou persuadir.  



As pessoas precisavam ser super 
heróis para Sócrates? 

Para Sócrates, quem conhece o bem 
pratica o bem, quem conhece a 
justiça pratica a justiça. Quem não 
conhece essas virtudes não poderia 
praticá-las. Dessa forma, na visão de 
Sócrates, só quem conhece as 
virtudes pode ser uma pessoa 
virtuosa, boa, voltada para o bem. 
Quer dizer, a ação virtuosa ou correta 
está relacionada ao conhecimento. 



Como chegar ao conhecimento 
segundo o filósofo? 

Qualquer oportunidade que tinha, ele aproveitava para dialogar 
com as pessoas. Conversava com velhos, jovens, ricos e pobres. E 
suas conversas nunca eram inúteis. Elas sempre tinham um 
propósito: estimular a reflexão.  

0 filósofo grego acreditava que a melhor forma de 
filosofar, ou melhor, a única forma de filosofar era o 
diálogo. Em outras palavras, o diálogo socrático era um 
meio para se conhecer a verdade das coisas que se 
pensa e se diz. 



Importância 
do diálogo 

Sócrates acreditava nisso. Acreditava que um diálogo 
franco e honesto sobre ideias e pensamentos 
poderia levar ao conhecimento verdadeiro. Para o 
filósofo, a reflexão profunda poderia transformar um 
indivíduo. Ele tinha até um método ou uma forma de 
dialogar. 



O autoconhecimento 

Sócrates convidava os participantes do diálogo a olharem para si 
mesmos, a refletirem profundamente sobre suas atitudes, 
desenvolvendo um processo de autoconhecimento. 
 



Pesquisar no livro: Encontro com 
a Filosofia 
Aprofundar conhecimento em 
Sócrates 
 
(Páginas 75 a 77) 
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