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Sócrates ( 470 a.C. a 399 a.C) 

 

 

Foi condenado a tomar cicuta em 399 a.C.  sob a acusação de não crer nos 

deuses e corromper os jovens através de seus ensinamentos, fazendo-os 

questionar sobre os valores atenienses. Ele diz que ninguém deve lançar mão 

de todo e qualquer recurso para escapar à morte. Mas o mais difícil que 

escapar à morte, é escapar à maldade. Ele preferia estar ao lado da lei e da 

justiça do que ter que tomar decisão injusta por medo da morte. (Os 

Pensadores pg 11 a 23). 

Diálogo, troca ou discussão de ideias, de opiniões, de conceitos, com vista à 

solução de problemas, ao entendimento ou à harmonia; comunicação. 

Marilena Chauí diz que os diálogos são inventados por Platão, podendo ser 

este mais um modelo de expressão filosófica do logos. 

Os diálogos aporéticos são os que apresentam conflitos de opinião, 

Goldschmidt diz que em muitas vezes eles suscitam querelas em vez de 

reflexão. 
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Marilena Chauí menciona que há três motivos para Platão fazer filosofia 

através de diálogos. O primeiro é de seguir a instrução de Sócrates, que 

ensinava filosofia através de discussões. Em segundo é a dialética como 

método de conhecimento que propõe debates de opiniões. Em terceiro porque 

há no diálogo um teor dramático que dá vivacidade a discussão. 

Sócrates cria os problemas, discute, avalia, propõe solução, porém conclui sem 

definir uma solução; para ele tal evento ocorre por Sócrates ser um professor 

que ensina pela prática e, não pela demonstração.  

São variados os temas dos diálogos e, todos eles lidam com os dilemas 

humanos. 

Sua alma se encontrava completamente acorrentada a um corpo e como que 

colada a ele; que o corpo constituía para a alma uma espécie de prisão, 

através da qual ela devia forçosamente encarar as realidades ao invés de fazê-

lo por seus próprios meios e através de si mesmos; que, enfim, ela estava 

submersa numa ignorância absoluta. quantas ilusões está inçado o estudo que 

é feito por intermédio dos olhos, tanto como o que se faz pelo ouvido e pelos 

outros sentidos.  

Filosofia do Espírito composta por: A verdade como regra das ações, A base 

física do espírito, O mundo interior, O mundo como atividade intelectual. 

Máxima socrática: “conhece-te a ti mesmo”. 

Afirmava possuir um daimon que o acompanhava e o orientava, e um método 

de perguntar que tinha como objetivo encontrar o conceito mais geral da coisa, 

a verdade sobre a coisa. Esse método se inicia com uma conversa em que 

Sócrates sempre adotava a posição de uma pessoa ignorante, que apenas 

“sabe que nada sabe”. E justamente por usar esta afirmativa, ele forçava as 

pessoas a usarem a razão. Sócrates nunca escreveu nada. 
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“Conhece-te a ti mesmo”. 

 

Conceito de areté, virtude. É necessário que cada um conheça a sua areté. 

O corpo como uma prisão para a alma, sendo a filosofia, exatamente, um 

exercício para a libertação da alma, das paixões e inconveniências do corpo. 

A filosofia pode ser considerada um exercício para a morte, ao propor a 

libertação da alma da cadeia corporal para atingir a plenitude. 

Exercício filosófico: a meditação, a observação, a saúde e o treinamento do 

corpo para fazê-lo suportar a dor, torná-lo resistente às variações de 

temperatura, à fome e acostumá-lo à alimentação leve, à dureza da cama, à 

abstinência das coisas agradáveis e à aspereza das coisas penosas. (HADOT, 

1999, p.272) 

 

Filosofia Socrático-Platônica 

A alma é a senhora dos desejos, controlando o corpo. É responsável por certo 

direcionamento dos desejos, portanto das ações humanas. Responsável pela 

animação do corpo.  Quando a alma abandona o corpo, este perde a sua 

capacidade de movimento (exceto se movido por alguma força externa, feito 

um títere- pessoa sem personalidade que obedece as ordens de outra pessoa.) 

A maioria dos socráticos mantinha a prática do ensino pago, embora os 

encontros não passassem de reuniões em torno de um mestre, que dissuadia 

seus discípulos do estudo da astronomia, matemática, dialética e música ou 

nos dizeres de Bréhier: 

“Não se trata de ensinar, de discutir, de demonstrar. Sugere-se, persuade-se 

com recurso à retórica, e apela-se para a impressão direta e pessoal” 

(BRÉHIER:1978, p.10) 
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Para Hadot “cada escola define-se por uma escolha de vida, por uma opção 

existencial. A filosofia é amor e investigação da sabedoria, e a sabedoria é, 

precisamente, um modo de vida. A escolha inicial, própria de cada escola, é a 

escolha de um tipo de sabedoria.” (HADOT:2004, 154) 

 

Os homens estão submersos na miséria, na angústia e no mal, porquanto 

estão na ignorância: o mal não está nas coisas, mas nos juízos de valor que os 

homens atribuem a elas. Trata-se de os homens cuidarem de mudar seus 

juízos de valor: todas as filosofias se querem terapêuticas. Contudo, para 

mudar seus juízos de valor, o homem deve fazer uma escolha radical: mudar 

toda sua maneira de pensar e de ser. É graças a essa escolha, a filosofia, que 

ele atingirá a paz interior, a tranquilidade da alma. [HADOT:2004,154-155]. 

O ser de “Sócrates” participa do ser “filósofo” e do ser “grego”, mas não 

participa do ser “cantor” nem do ser “anão”.  

Dados dois seres, há sempre duas possibilidades de um em relação ao outro: 

ou um participa do outro, ou não participa. Surge assim aquilo que chamamos 

de bipolaridade. 

 

Os sofistas se mostraram céticos no que se refere aos sistemas morais 

absolutos, embora Sócrates acreditasse que a virtude pudesse surgir do 

conhecimento e a educação pudesse fazer as pessoas serem e agirem de 

acordo com a moral. Os ensinamentos de Sócrates modelaram a maior parte 

das escolas posteriores de filosofia moral, entre as quais se destacaram os 

cínicos, os cirenaicos, os megáricos e os platônicos. 
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A partir de Sócrates (469 a.C-399 a.C.), a Filosofia, que antes estudava a 

natureza, passou a se ocupar de problemas relativos ao valor da vida, ou seja, 

das virtudes. 

 

 

Bom cidadão, soldado e servidor da cidade em cargos públicos, rapidamente 

reuniu ao seu redor um número relevante de discípulos, todos da 

aristocracia ateniense. Afirmava possuir um daimon que o acompanhava e 

o orientava, e um método de perguntar que tinha como objetivo encontrar 

o conceito mais geral da coisa, a verdade sobre a coisa. Esse método se 

inicia com uma conversa em que Sócrates sempre adotava a posição de 

uma pessoa ignorante, que apenas “sabe que nada sabe”. E justamente 

por usar esta afirmativa, ele forçava as pessoas a usarem a razão. 

 

 

A ética socrática 

A principal preocupação de Sócrates é o homem e sua interioridade expressa 

pela máxima “Conhece-te a ti mesmo”. 

O centro da ética socrática é o conceito de areté, virtude. Virtude em um 

sentido distinto do usual e, nesse caso, uma disposição última e radical 

do homem para a qual ele nasceu. Essa virtude é saber, conhecer, ciência 

e consciência, pois o homem mau é assim por ignorância. Essa dimensão 

determina que a virtude pode ser ensinada e que é necessário que cada 

um conheça a sua areté. 

É esse o sentido da máxima ‘conhece-te a ti mesmo’ como um imperativo 

moral. Apropriando-se de si pelo saber, o homem descobre sua virtude 

pessoal, sua areté ou aprende a ser virtuoso, uma vez que o conceito deve 

ser universal e não particular a cada um. 
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Assim como da definição socrática emerge o problema da essência e com 

ela toda a metafísica platônica e aristotélica, da sua moral emergiram todas 

as escolas éticas que se disseminarão pela Grécia e pelo Império Romano: 

epicuristas, estóicos, cirenaicos e cínicos. 

Sócrates nunca escreveu nada. Conhecemos seu pensamento através de 

outros filósofos, especialmente seus discípulos. Xenofonte escreveu as 

Memoráveis, um Banquete e uma Apologia de Sócrates por lembrança de 

seu mestre, mas foi, sobretudo Platão, quem nos deixou as impressões 

mais fortes de Sócrates. 
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