
Apostila 02/1ª Série: Filosofia – Prof. Rafael Bastos / Colégio Fato Educacional Página 1 
 

 

 

SÓCRATES (470 - 399 a.C.) 

Sócrates não fundou uma escola como diversos outros filósofos. Era um pregador que 

ensinava em locais públicos e não escreveu nada de seus pensamentos. Suas ideias chegaram 

até nós através dos escritos dos seus discípulos, principalmente Platão que faz de Sócrates porta 

voz de muitas de suas ideias, sendo difícil separar o pensamento dos dois. O mesmo ocorre com 

os outros autores que escreveram sobre Sócrates. 

O Conhecimento do Homem 

Ele acreditava na imortalidade da alma e que ele próprio recebeu em sua vida uma missão 

do deus Apolo para que ele defendesse o Conhece-te a Ti Mesmo. Dessa forma a filosofia torna-se 

um incessante exame de si e dos outros colocando o homem e os seus problemas como centro 

dos interesses da filosofia. A sabedoria passa a ter como objeto de pesquisa o homem. A 

Sabedoria Humana é o quanto o homem pode saber sobre o próprio homem. Sócrates busca 

responder a questão de qual é o ser, a natureza última, a essência do homem. A essa pergunta 

Sócrates responde que o homem é a sua alma, e a alma do homem é a sua razão. A alma do 

homem é a sua consciência. A alma é o que dá ao homem a sua personalidade intelectual e 

moral. Cuidar de si mesmo é cuidar da própria alma mais do que do corpo. O educador tem 

assim por tarefa ensinar os homens a cuidar da própria alma. Sócrates considerava-se um 

educador e como tal tinha por tarefa ensinar as pessoas a cuidar da alma mais do que do corpo 

e das riquezas. Ele buscava a virtude e a virtude não nasce da riqueza nem do culto ao corpo, 

tão próprio dos atenienses da época. O corpo tem que ser um instrumento da alma, da 

sabedoria. Conhecer a si mesmo é conhecer a própria alma. 

A missão de Sócrates é conhecer a realidade humana, investigar o homem e a sua alma. A 

filosofia deve levar o homem a conhecer a si mesmo, conhecer os seus limites, as suas 

possibilidades. Busca a justiça e a solidariedade. A relação do homem com ele e com os outros e 

a relação dos outros com ele. Para ele o limite de sua sabedoria era a sua própria ignorância ? Só 

sei que nada sei. Os erros que cometemos em nossa vida são culpa da nossa  ignorância. Não se 

proclamava sábio e tentava fazer com que as pessoas se sentissem ignorantes e que admitissem 

a sua ignorância e fazia isso através do perguntar e do questionar, Sócrates tanto fez isso que 

conquistou diversas inimizades. 

A Virtude 

Para Sócrates as pessoas deveriam concentrar os seus esforços em serem virtuosos, para si 

mesmos, para seus amigos e para a comunidade a que pertencem pois a virtude deve ser 

conquistada também pelo grupo humano, pela polis. Esse é um dos motivos pelo qual não fugiu 

da sua sentença de morte, acreditava que fugir da sua comunidade e da sentença que ela lhe 

impôs era deixar de ser virtuoso e isso era ir contra todos os seus princípios. 

Para os gregos a virtude era a qualidade essencial que faz do ser o que ele é, assim é 

virtuoso o homem que tenta ser bom e perfeito utilizando a razão e o conhecimento para atingir 

esse objetivo porque essas qualidades são próprias do homem. O contrário da virtude é o vício 

que é caracterizado basicamente pela ignorância que é a ausência da razão e do conhecimento. 

O melhor modo do homem virtuoso viver segundo Sócrates é buscando o desenvolvimento 

da sua razão e do seu conhecimento e não buscando riquezas materiais que geralmente desviam 

o homem do caminho da virtude. A virtude é o bem mais precioso que a pessoa pode ter. Os 

reais valores não estão ligados ao que é exterior ao homem como a fama o poder e a riqueza, 

nem aos atributos do corpo como a beleza e o vigor físico mas nos atributos da alma que são 
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caracterizados principalmente pelo conhecimento. Os outros valores quando estiverem ligados ao 

conhecimento também podem ser virtuosos. 

O homem para ser virtuoso não precisa renunciar aos prazeres, a virtude deve levar o 

homem a uma vida perfeita  não a negação dessa vida. 

A Maiêutica 

É a forma encontrada por Sócrates para fazer com que as pessoas através da interrogação 

feita de forma organizada e direcionada cheguem ao conhecimento. A Maiêutica é um estímulo 

para a pesquisa, através dela ele buscava fazer "parir" nas pessoas as ideias, os conhecimentos. 

Ele próprio se declarava sem sabedoria e não criou nenhuma organização metodológica e 

doutrinal. Era o parteiro das ideias nos outros e não podia parir conhecimentos em si mesmo. 

Através da Maiêutica a pessoa que parece ignorante pode achar em si conhecimentos que 

desconhecia ter, Sócrates somente ajuda a pessoa nessa pesquisa, mas não lhe ensina nada. 

Política 

Sócrates era contrário a aristocracia democrática, defendia que a república deveria ser 

governada por filósofos. Pensava também que em algumas situações os tiranos podem até ser 

mais legítimos que a democracia. Os filósofos seriam os perfeitos governadores do estado pois 

somente eles tem a capacidade de entender os mais profundos conhecimentos. 

Religião 

Ele não era ateu mas afirmava que acreditava em uma divindade particular, filha dos 

deuses tradicionais que ele chamava daimonion que era um ser inferior aos deuses mas superior 

aos homens. Mesmo assim ele era contra os deuses nos quais a cidade acreditava. 

Sócrates se dizia atormentado por essa voz divina interior que ele ouvia não tanto para o 

indicar a pensar e agir, mas para o dissuadir de fazer determinada ação. 

Para ele os cultos religiosos devem fazer parte da vida de todos os cidadãos. Aconselha as 

pessoas a que sigam os cultos e aos costumes da sua cidade. Os deuses são a expressão do 

princípio divino. Esse princípio divino pode trazer aos homens o supremo bem que é a virtude. A 

religião pra Sócrates é a sua filosofia. Seu Deus é a inteligência que pode conhecer todas as 

coisas e que pode também ordenar essas coisas. 

Sentenças 

- Eu digo cidadãos que me haveis matado, que uma vingança 

recairá sobre vós, logo depois da minha morte, bem mais grave do 

que aquela pela qual vos vingastes de mim, matando-me. Hoje, vós 

fizestes isso na esperança de que vos tereis libertado de ter que 

prestar contas de vossa vida. No entanto, vos acontecerá 

inteiramente o contrário: eu vo-lo predigo. Não serei mais somente 

eu, mas muitos a vos pedir contas. 

- Você sabe onde se vende peixe? Sim, no mercado. E sabe 

aonde os homens se tornam virtuosos? Não. Então me siga.  


