


(ATENAS = ÉGUA - SÓCRATES = MOSQUITO)





MÉTODO SOCRÁTICO
• Desapegado dos bens materiais

• Os diálogos eram, aparentemente, 
sobre temas comuns

• Através de perguntas reflexivas, 
abordava temas mais complexos, 
levando seus interlocutores a 
questionar suas  certezas.

• DIALÉTICA:

EXORTAÇÃO

INDAGAÇÃO

IRONIA

MAÊUTICA



Método Socrático

• Sócrates é considerado o “Pai da 
Filosofia” racional

• Busca pelo conhecimento verdadeiro 
passava pelas questões humanas, pela 
reflexão sobre o Homem.

• ÉTICA DO HOMEM



Método Socrático

Diálogo Teeteto  de Platão:

Filósofo como sendo uma parteira: 
seu objetivo era dar à luz 
Idéias!

MAIÊUTICA:

A verdade é acessível a todos e o 
filósofo (como a parteira) auxilia o 
encontro com a verdade, por meio 

das perguntas, do diálogo!







A morte de Sócrates, Jacques Louis David, 1787



Método Socrático

O primeiro passo para se chegar a 
verdade era reconhecer a  própria 

ignorância!

Só sei que nada sei!

Conhece-te a ti mesmo!

Usava a Ironia nos diálogos para 
abalar as crenças e expor a 
fragilidade das argumentações.



Método Socrático

• Princípio Ético:

Por ser racional, o homem tem a 
capacidade de conhecer a 
verdade, que não se encontra 
somente Nele, mas também na 
Natureza.

O Homem faz parte da Natureza e 
portanto, participa da verdade, 
podendo atingi-la pela razão.



Método Socrático

• Com o conhecimento o   homem passa 
a ter Autonomia, 

determinando sua própria conduta e 
suas próprias regras.

• Assim torna-se importante a 
Consciência Ética:

ao determinar sua conduta, o 
homem deveria, necessariamente 
considerar sua relação com a verdade,

pré-requisito para se fazer o 
Bem!



CONCLUINDO...

• A grande contribuição de Sócrates para a filosofia foi a

IDENTIFICAÇÃO DO HOMEM COM SUA PSYCHE (ALMA) 

Racionalidade

Personalidade

Consciência Ética 



(UNIOESTE 2012) - Leia o excerto seguinte de autoria do filósofo contemporâneo Michel Onfray no qual

defende uma “ nova maneira de filosofar” na atualidade e, depois, ASSINALE APENAS A ALTERNATIVA
QUE NÃO CORRESPONDE À TAL MANEIRA DE FILOSOFAR: “O que é essa nova maneira de
filosofar? UMA MANEIRA MUITO ANTIGA... POIS É A DA ÁGORA E A DO FÓRUM. ELA DEFINE
A MANEIRA ANTIGA DE PRATICAR UMA FILOSOFIA ABERTA DESTINADA AO PASSANTE
COMUM: PROTÁGORAS O DOQUEIRO, SÓCRATES O ESCULTOR, Diógenes o bancário, Pírron o pintor,
Aristipo o professor, embora sejam verdadeiros filósofos – criadores de uma visão do mundo, autores de obras
teóricas, vivem seu pensamento no cotidiano e levam uma vida filosófica –, não são profissionais da profissão do
tipo pós-moderno. Também não se dirigem a especialistas que se destinam ao ensino ou à pesquisa filosófica.
Falam ao peixeiro, ao carpinteiro, ao tecelão que passa por ali e que, às vezes, para, ouve, adere, depois se
converte a um modo de existência tendente à criação de si como uma subjetividade feliz num mundo dominado
pela negatividade”.

A. Nessa perspectiva, pensamento e vida estão indissociavelmente ligados e, assim, a filosofia define um modo de
vida e não simplesmente uma ocupação como outra profissão qualquer.

B. Os filósofos antigos referidos pelo autor são “verdadeiros filósofos” porque em suas vidas souberam manter
unidas teoria e prática filosóficas.

C. Tal “maneira de filosofar” é paradoxalmente nova e antiga uma vez que se trata de algo existente na
antiguidade, no nascimento da filosofia, e que fora perdido na pós-modernidade, quando a filosofia passou a ser
assunto de especialistas; no entanto, ainda assim, pode ser efetivada outra vez, contemporaneamente, na medida
em que for praticada no cotidiano por qualquer um que esteja preocupado em criar seu próprio modo de
existência.

D. Ao afirmar que a nova maneira de filosofar é muito antiga por ser a mesma da ágora e do fórum, o autor sugere
a seus leitores que aqueles que aderiram aos verdadeiros filósofos se converteram a um modo de existência
voltado para a vida privada preocupada com o exclusivo cumprimento da lei.

E. Nessa nova maneira de filosofar está implicada a criação de uma subjetividade autônoma que visa a “criação de
si” e que não está, exclusivamente, ao alcance de especialistas
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(Enem 2017) - Uma conversação de tal natureza transforma o
ouvinte; o contato de Sócrates paralisa e embaraça; leva a refletir
sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum: os
temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto
dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam
essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. E sobretudo a
esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua
orientação. BRÉHIER, E. História da filosofia. São Paulo: Mestre Jou,
1977. - O texto evidencia características do modo de vida socrático,
que se baseava na

a) contemplação da tradição mítica.

b) sustentação do método dialético.

c) relativização do saber verdadeiro.

d) valorização da argumentação retórica.

e) investigação dos fundamentos da natureza.



(Enem 2017) - Uma conversação de tal natureza transforma o
ouvinte; o contato de Sócrates paralisa e embaraça; leva a refletir
sobre si mesmo, a imprimir à atenção uma direção incomum: os
temperamentais, como Alcibíades, sabem que encontrarão junto
dele todo o bem de que são capazes, mas fogem porque receiam
essa influência poderosa, que os leva a se censurarem. E sobretudo a
esses jovens, muitos quase crianças, que ele tenta imprimir sua
orientação. BRÉHIER, E. História da filosofia. São Paulo: Mestre Jou,
1977. - O texto evidencia características do modo de vida socrático,
que se baseava na

a) contemplação da tradição mítica.

b) sustentação do método dialético.

c) relativização do saber verdadeiro.

d) valorização da argumentação retórica.

e) investigação dos fundamentos da natureza.



(Unicamp 2013) - A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no
século V a.C., encontra o seu ponto de partida na afirmação “sei que nada
sei”, registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos
que afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar
artesãos, políticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se
diferenciava dos demais por reconhecer a sua própria ignorância. O “sei
que nada sei” é um ponto de partida para a Filosofia, pois:

a) aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por
querer adquirir conhecimentos.

b) é um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado,
uma vez que a função da Filosofia era reproduzir os ensinamentos dos
filósofos gregos.

c) a dúvida é uma condição para o aprendizado e a Filosofia é o saber que
estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos.

d) é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos
problemas concretos, preocupando-se apenas com causas abstratas.
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(UNIOESTE 2010) - O Oráculo de Delfos teria declarado que Sócrates (470-399 a.C.) era o mais
sábio dos homens. Essa profecia marcou decisivamente a concepção socrática de Filosofia, pois
sua verdade não era óbvia: “Logo ele, sem qualquer especialização, ele que estava ciente de
sua ignorância? Logo ele, numa cidade [Atenas] repleta de artistas, oradores, políticos,
artesãos? Sócrates parece ter meditado bastante tempo, buscando o significado das palavras
da pitonisa. Afinal concluiu que sua sabedoria só poderia ser aquela de saber que nada sabia,
essa consciência da ignorância sobre as coisas que era sinal e começo da autoconsciência.” (J.
A. M. Pessanha) - Sobre a filosofia de Sócrates, É INCORRETO:

a) a filosofia de Sócrates consiste em buscar a verdade, aceitando as opiniões contraditórias
dos homens; quanto mais importante era a posição social de um homem, mais verdadeira era
sua opinião.

b) a sabedoria de Sócrates está em saber que nada sabe, enquanto os homens em geral estão
impregnados de preconceitos e noções incorretas, e não se dão conta disso.

c) o reconhecimento da própria ignorância é o primeiro passo para a sabedoria, pois, assim,
podemos nos livrar dos preconceitos e abrir caminho para a verdade.

d) após muito questionar os valores e as certezas vigentes, Sócrates foi acusado de não
respeitar os deuses oficiais (impiedade) e corromper a juventude; foi julgado e condenado à
morte por ingestão de cicuta.

e) o caminho socrático para a sabedoria deve ser trilhado pelo próprio indivíduo, que deve por
ele mesmo reconhecer seus preconceitos e opiniões, rejeitá-los e, através da razão, atingir a
verdade imutável.
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(Uem 2008) - Sócrates representa um marco importante da história 
da filosofia; enquanto a filosofia pré-socrática se preocupava com o 
conhecimento da natureza (physis), Sócrates procura o 
conhecimento indagando o homem. Assinale o que for CORRETO. 

01) Sócrates, para não ser condenado à morte, negou, diante dos 
seus juízes, os princípios éticos da sua filosofia.   

02) Discípulo de Sócrates, Platão utilizou, como protagonista da 
maior parte de seus diálogos, o seu mestre.   

04) O método socrático compõe-se de duas partes: a maiêutica e a 
ironia.   

08) Tal como os sofistas, Sócrates costumava cobrar dinheiro pelos 
seus ensinamentos.   

16) Sócrates, ao afirmar que só sabia que nada sabia, queria, com 
isso, sinalizar a necessidade de adotar uma nova atitude diante do 
conhecimento e apontar um novo caminho para a sabedoria.   
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(Uem 2009) - Sócrates foi um dos mais importantes filósofos da antiguidade. Para
ele, a filosofia não era um simples conjunto de teorias, mas uma maneira de viver.
Sobre o pensamento e a vida de Sócrates, assinale o que for CORRETO.

01) Sócrates acreditava que passar a vida filosofando, isto é, a examinar a si
mesmo e a conduta moral das pessoas, era uma missão divina na qual um deus
pessoal o auxiliava.

02) Nas conversações que mantinha nos lugares públicos da Atenas do século V
a.C., Sócrates repetia nada saber para, assim, não responder às questões que
formulava e motivar seus interlocutores a darem conta de suas opiniões.

04) Em polêmica com Aristóteles, para quem a cidade nasce de um acordo ou de
um contrato social, Sócrates escreveu a República, na qual demonstra ser o
homem um animal político.

08) O exercício da filosofia, para Sócrates, consistia em questionar e em investigar
a natureza dos princípios e dos valores que devem governar a vida. Assim se
comportando, Sócrates contraiu inimizades de poderosos que o executaram sob a
acusação de impiedade e de corromper a juventude.

16) A maiêutica socrática é a arte de trazer à luz, por meio de perguntas e de
respostas, a verdade ou os conhecimentos mais importantes à vida que cada
pessoa retém em sua alma.
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(Unioeste 2009) - “A ignorância mais condenável não é essa de supor saber o que 
não se sabe? É talvez nesse ponto, senhores, que difiro do comum dos homens; 
se nalguma coisa me posso dizer mais sábio que alguém, é nisto de, não sabendo 
o bastante sobre o Hades, não pensar que o saiba”. (Platão) - Neste texto, Platão 
apresenta a concepção socrática de Filosofia. Sobre ela, seguem as seguintes 
afirmações:

I. A verdade torna o homem melhor, pois tem como resultado ultrapassar o 
homem comum.

II. Saber que nada se sabe é o primeiro passo para se atingir a verdade.

III. O método socrático (a maiêutica) é irônico, porque pressupõe saber que nada 
se sabe.

IV. O saber que nada se sabe permite ao indivíduo livrar-se dos preconceitos e 
abrir caminho até o conhecimento verdadeiro.

V. O constante questionamento deve ser a atividade fundamental do filósofo.

Das proposições feitas acima 

a) apenas II e IV são corretas.   b) I, II e V são corretas.   c) II, III e IV são corretas.   

d) todas elas são corretas.   e) todas elas são incorretas.   
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(Ueg 2010) - A Grécia foi o berço da filosofia, destacando-se
pela presença dos filósofos que pensaram o mundo em que
viveram utilizando a ferramenta da razão. O período da
história grega e o filósofo que afirmou que “só sei que nada
sei” foram respectivamente o

a) período pós-clássico e Sócrates.

b) período helenístico e Platão.

c) período clássico e Sócrates.

d) período clássico e Platão.
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(Unimontes 2011) Lembremos a figura de
Sócrates. Dizem que era um homem feio, mas,
quando falava, exercia estranho fascínio.
Podemos atribuir a Sócrates duas maneiras de
se chegar ao conhecimento.

a) doxa e ironia.

b) ironia e maiêutica.

c) maiêutica e doxa.

d) maiêutica e episteme.
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(Uncisal 2011) - Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates ficou famoso por
interpelar os transeuntes e fazer perguntas aos que se achavam
conhecedores de determinado assunto. Mas durante o diálogo,
Sócrates colocava o interlocutor em situação delicada, levando-o a
reconhecer sua própria ignorância. Em virtude de sua atuação, Sócrates
acabou sendo condenado à morte sob a acusação de corromper a
juventude, desobedecer às leis da cidade e desrespeitar certos valores
religiosos. Considerando essas informações sobre a vida de Sócrates,
assim como a forma pela qual seu pensamento foi transmitido, pode-
se afirmar que sua filosofia

a) transmitia conhecimentos de natureza científica.

b) baseava-se em uma contemplação passiva da realidade.

c) transmitia conhecimentos exclusivamente sob a forma escrita entre a
população ateniense.

d) ficou consagrada sob a forma de diálogos, posteriormente redigidos
pelo filósofo Platão.

e) procurava transmitir às pessoas conhecimentos de natureza
mitológica.



(Uncisal 2011) - Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates ficou famoso por
interpelar os transeuntes e fazer perguntas aos que se achavam
conhecedores de determinado assunto. Mas durante o diálogo,
Sócrates colocava o interlocutor em situação delicada, levando-o a
reconhecer sua própria ignorância. Em virtude de sua atuação, Sócrates
acabou sendo condenado à morte sob a acusação de corromper a
juventude, desobedecer às leis da cidade e desrespeitar certos valores
religiosos. Considerando essas informações sobre a vida de Sócrates,
assim como a forma pela qual seu pensamento foi transmitido, pode-
se afirmar que sua filosofia

a) transmitia conhecimentos de natureza científica.

b) baseava-se em uma contemplação passiva da realidade.

c) transmitia conhecimentos exclusivamente sob a forma escrita entre a
população ateniense.

d) ficou consagrada sob a forma de diálogos, posteriormente
redigidos pelo filósofo Platão.

e) procurava transmitir às pessoas conhecimentos de natureza
mitológica.



(Uea 2014) O sofista é um diálogo de Platão do qual participam Sócrates, um
estrangeiro e outros personagens. Logo no início do diálogo, Sócrates pergunta ao
estrangeiro, a que método ele gostaria de recorrer para definir o que é um sofista.

Sócrates: – Mas dize-nos [se] preferes desenvolver toda a tese que queres
demonstrar, numa longa exposição ou empregar o método interrogativo?

Estrangeiro: – Com um parceiro assim agradável e dócil, Sócrates, o método
mais fácil é esse mesmo; com um interlocutor. Do contrário, valeria mais a pena
argumentar apenas para si mesmo. (Platão. O sofista, 1970. Adaptado.)

É correto afirmar que o interlocutor de Sócrates escolheu, do ponto de vista
metodológico, adotar

a) a maiêutica, que pressupõe a contraposição dos argumentos.

b) a dialética, que une numa síntese final as teses dos contendores.

c) o empirismo, que acredita ser possível chegar ao saber por meio dos sentidos.

d) o apriorismo, que funda a eficácia da razão humana na prova de existência de
Deus.

e) o dualismo, que resulta no ceticismo sobre a possibilidade do saber humano.



(Uea 2014) O sofista é um diálogo de Platão do qual participam Sócrates, um
estrangeiro e outros personagens. Logo no início do diálogo, Sócrates pergunta ao
estrangeiro, a que método ele gostaria de recorrer para definir o que é um sofista.

Sócrates: – Mas dize-nos [se] preferes desenvolver toda a tese que queres
demonstrar, numa longa exposição ou empregar o método interrogativo?

Estrangeiro: – Com um parceiro assim agradável e dócil, Sócrates, o método
mais fácil é esse mesmo; com um interlocutor. Do contrário, valeria mais a pena
argumentar apenas para si mesmo. (Platão. O sofista, 1970. Adaptado.)

É correto afirmar que o interlocutor de Sócrates escolheu, do ponto de vista
metodológico, adotar

a) a maiêutica, que pressupõe a contraposição dos argumentos.

b) a dialética, que une numa síntese final as teses dos contendores.

c) o empirismo, que acredita ser possível chegar ao saber por meio dos sentidos.

d) o apriorismo, que funda a eficácia da razão humana na prova de existência de
Deus.

e) o dualismo, que resulta no ceticismo sobre a possibilidade do saber humano.



(Ufu 2013) O diálogo socrático de Platão é obra baseada em
um sucesso histórico: no fato de Sócrates ministrar os seus
ensinamentos sob a forma de perguntas e respostas.
Sócrates considerava o diálogo como a forma por excelência
do exercício filosófico e o único caminho para chegarmos a
alguma verdade legítima. De acordo com a doutrina
socrática:

a) a busca pela essência do bem está vinculada a uma visão
antropocêntrica da filosofia.

b) é a natureza, o cosmos, a base firme da especulação
filosófica.

c) o exame antropológico deriva da impossibilidade do
autoconhecimento e é, portanto, de natureza sofística.

d) a impossibilidade de responder (aporia) aos dilemas
humanos é sanada pelo homem, medida de todas as coisas.



(Ufu 2013) O diálogo socrático de Platão é obra baseada em
um sucesso histórico: no fato de Sócrates ministrar os seus
ensinamentos sob a forma de perguntas e respostas.
Sócrates considerava o diálogo como a forma por excelência
do exercício filosófico e o único caminho para chegarmos a
alguma verdade legítima. De acordo com a doutrina
socrática:

a) a busca pela essência do bem está vinculada a uma visão
antropocêntrica da filosofia.

b) é a natureza, o cosmos, a base firme da especulação
filosófica.

c) o exame antropológico deriva da impossibilidade do
autoconhecimento e é, portanto, de natureza sofística.

d) a impossibilidade de responder (aporia) aos dilemas
humanos é sanada pelo homem, medida de todas as coisas.



(Unicentro 2012) Sobre o pensamento socrático, analise as
afirmativas e marque com V, as verdadeiras e com F, as falsas.

( ) Sócrates é autor da obra Ética a Nicômaco.

( ) O pensamento socrático está escrito em hebraico.

( ) A ironia e a maiêutica são as bases de sua filosofia.

( ) Sócrates não criticou o saber dogmático, sendo, por isso,
conselheiro dos governantes de Atenas.

( ) Os diálogos platônicos são importantes textos filosóficos que
relatam, na maioria, o pensamento de Sócrates.

A partir da análise dessas afirmativas, a alternativa que indica a
sequência correta, de cima para baixo, é a

a) F V F V V b) V F V V F c) F F V F V d) V F F F V e) F V V V F
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( ) Sócrates é autor da obra Ética a Nicômaco.

( ) O pensamento socrático está escrito em hebraico.

( ) A ironia e a maiêutica são as bases de sua filosofia.

( ) Sócrates não criticou o saber dogmático, sendo, por isso,
conselheiro dos governantes de Atenas.

( ) Os diálogos platônicos são importantes textos filosóficos
que relatam, na maioria, o pensamento de Sócrates.

A partir da análise dessas afirmativas, a alternativa que indica a
sequência correta, de cima para baixo, é a

a) F V F V V b) V F V V F c) F F V F V d) V F F F V e) F V V V F



(Ufu 2012) Leia o trecho abaixo, que se encontra na Apologia de Sócrates de
Platão e traz algumas das concepções filosóficas defendidas pelo seu mestre.
Com efeito, senhores, temer a morte é o mesmo que se supor sábio quem não o
é, porque é supor que sabe o que não sabe. Ninguém sabe o que é a morte, nem
se, porventura, será para o homem o maior dos bens; todos a temem, como se
soubessem ser ela o maior dos males. A ignorância mais condenável não é essa
de supor saber o que não se sabe? Platão, A Apologia de Sócrates, 29 a-b, In.
HADOT, P. O que é a Filosofia Antiga? São Paulo: Ed. Loyola, 1999, p. 61. Com base
no trecho acima e na filosofia de Sócrates, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Sócrates prefere a morte a ter que renunciar a sua missão, qual seja: buscar,
por meio da filosofia, a verdade, para além da mera aparência do saber.

b) Sócrates leva o seu interlocutor a examinar-se, fazendo-o tomar consciência
das contradições que traz consigo.

c) Para Sócrates, pior do que a morte é admitir aos outros que nada se sabe.
Deve-se evitar a ignorância a todo custo, ainda que defendendo uma opinião não
devidamente examinada.

d) Para Sócrates, o verdadeiro sábio é aquele que, colocado diante da própria
ignorância, admite que nada sabe. Admitir o não-saber, quando não se sabe,
define o sábio, segundo a concepção socrática.



(Ufu 2012) Leia o trecho abaixo, que se encontra na Apologia de Sócrates de
Platão e traz algumas das concepções filosóficas defendidas pelo seu mestre.
Com efeito, senhores, temer a morte é o mesmo que se supor sábio quem não o
é, porque é supor que sabe o que não sabe. Ninguém sabe o que é a morte, nem
se, porventura, será para o homem o maior dos bens; todos a temem, como se
soubessem ser ela o maior dos males. A ignorância mais condenável não é essa
de supor saber o que não se sabe? Platão, A Apologia de Sócrates, 29 a-b, In.
HADOT, P. O que é a Filosofia Antiga? São Paulo: Ed. Loyola, 1999, p. 61. Com base
no trecho acima e na filosofia de Sócrates, assinale a alternativa INCORRETA.

a) Sócrates prefere a morte a ter que renunciar a sua missão, qual seja: buscar,
por meio da filosofia, a verdade, para além da mera aparência do saber.

b) Sócrates leva o seu interlocutor a examinar-se, fazendo-o tomar consciência
das contradições que traz consigo.

c) Para Sócrates, pior do que a morte é admitir aos outros que nada se sabe.
Deve-se evitar a ignorância a todo custo, ainda que defendendo uma opinião
não devidamente examinada.

d) Para Sócrates, o verdadeiro sábio é aquele que, colocado diante da própria
ignorância, admite que nada sabe. Admitir o não-saber, quando não se sabe,
define o sábio, segundo a concepção socrática.



(Pucpr 2017) Na primeira parte da Apologia de Sócrates, escrita por Platão,
Sócrates apresenta a sua defesa diante dos cidadãos atenienses, afirmando que:
“(...) considerai o seguinte e só prestai atenção a isto: se o que digo é justo ou
não. Essa de fato é a virtude do juiz, do orador (...)” (PLATÃO, 2000\2003, p.4). A
partir da análise do fragmento, qual é, segundo Sócrates, a virtude do juiz, do
orador, a que se refere o texto em questão?

a) Lidar com a mentira.

b) Dizer a verdade.

c) Tergiversar a verdade.

d) Convencer-se das acusações.



(Pucpr 2017) Na primeira parte da Apologia de Sócrates, escrita por Platão,
Sócrates apresenta a sua defesa diante dos cidadãos atenienses, afirmando que:
“(...) considerai o seguinte e só prestai atenção a isto: se o que digo é justo ou
não. Essa de fato é a virtude do juiz, do orador (...)” (PLATÃO, 2000\2003, p.4). A
partir da análise do fragmento, qual é, segundo Sócrates, a virtude do juiz, do
orador, a que se refere o texto em questão?

a) Lidar com a mentira.

b) Dizer a verdade.

c) Tergiversar a verdade.

d) Convencer-se das acusações.



(Uea 2014) O sofista é um diálogo de Platão do qual participam Sócrates, um
estrangeiro e outros personagens. Logo no início do diálogo, Sócrates pergunta
ao estrangeiro, a que método ele gostaria de recorrer para definir o que é um
sofista. Sócrates: – Mas dize-nos [se] preferes desenvolver toda a tese que
queres demonstrar, numa longa exposição ou empregar o método
interrogativo? Estrangeiro: – Com um parceiro assim agradável e dócil, Sócrates,
o método mais fácil é esse mesmo; com um interlocutor. Do contrário, valeria
mais a pena argumentar apenas para si mesmo. (Platão. O sofista, 1970.
Adaptado.)nÉ correto afirmar que o interlocutor de Sócrates escolheu, do ponto
de vista metodológico, adotar:

a) a maiêutica, que pressupõe a contraposição dos argumentos.

b) a dialética, que une numa síntese final as teses dos contendores.

c) o empirismo, que acredita ser possível chegar ao saber por meio dos sentidos.

d) o apriorismo, que funda a eficácia da razão humana na prova de existência de
Deus.



(Uea 2014) O sofista é um diálogo de Platão do qual participam Sócrates, um
estrangeiro e outros personagens. Logo no início do diálogo, Sócrates pergunta
ao estrangeiro, a que método ele gostaria de recorrer para definir o que é um
sofista. Sócrates: – Mas dize-nos [se] preferes desenvolver toda a tese que
queres demonstrar, numa longa exposição ou empregar o método
interrogativo? Estrangeiro: – Com um parceiro assim agradável e dócil, Sócrates,
o método mais fácil é esse mesmo; com um interlocutor. Do contrário, valeria
mais a pena argumentar apenas para si mesmo. (Platão. O sofista, 1970.
Adaptado.)nÉ correto afirmar que o interlocutor de Sócrates escolheu, do ponto
de vista metodológico, adotar:

a) a maiêutica, que pressupõe a contraposição dos argumentos.

b) a dialética, que une numa síntese final as teses dos contendores.

c) o empirismo, que acredita ser possível chegar ao saber por meio dos sentidos.

d) o apriorismo, que funda a eficácia da razão humana na prova de existência de
Deus.



(Unicamp 2013) A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século
V a.C., encontra o seu ponto de partida na afirmação “sei que nada sei”,
registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que
afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos,
políticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos
demais por reconhecer a sua própria ignorância. O “sei que nada sei” é um
ponto de partida para a Filosofia, pois

a) aquele que se reconhece como ignorante torna-se mais sábio por querer
adquirir conhecimentos.

b) é um exercício de humildade diante da cultura dos sábios do passado, uma vez
que a função da Filosofia era reproduzir os ensinamentos dos filósofos gregos.

c) a dúvida é uma condição para o aprendizado e a Filosofia é o saber que
estabelece verdades dogmáticas a partir de métodos rigorosos.

d) é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas
concretos, preocupando-se apenas com causas abstratas.



(Unicamp 2013) A sabedoria de Sócrates, filósofo ateniense que viveu no século
V a.C., encontra o seu ponto de partida na afirmação “sei que nada sei”,
registrada na obra Apologia de Sócrates. A frase foi uma resposta aos que
afirmavam que ele era o mais sábio dos homens. Após interrogar artesãos,
políticos e poetas, Sócrates chegou à conclusão de que ele se diferenciava dos
demais por reconhecer a sua própria ignorância. O “sei que nada sei” é um
ponto de partida para a Filosofia, pois
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adquirir conhecimentos.
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c) a dúvida é uma condição para o aprendizado e a Filosofia é o saber que
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d) é uma forma de declarar ignorância e permanecer distante dos problemas
concretos, preocupando-se apenas com causas abstratas.



(Unicentro 2012) Sobre o pensamento socrático, analise as afirmativas e
marque com V, as verdadeiras e com F, as falsas.

( ) Sócrates é autor da obra Ética a Nicômaco.

( ) O pensamento socrático está escrito em hebraico.

( ) A ironia e a maiêutica são as bases de sua filosofia.

( ) Sócrates não criticou o saber dogmático, sendo, por isso, conselheiro dos
governantes de Atenas.

( ) Os diálogos platônicos são importantes textos filosóficos que relatam, na
maioria, o pensamento de Sócrates.

A partir da análise dessas afirmativas, a alternativa que indica a sequência
correta, de cima para baixo, é a

a) F V F V V

b) V F V V F

c) F F V F V

d) V F F F V
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governantes de Atenas.

( ) Os diálogos platônicos são importantes textos filosóficos que relatam, na
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(Ufu 2012) Leia o trecho abaixo, que se encontra na Apologia de Sócrates de
Platão e traz algumas das concepções filosóficas defendidas pelo seu mestre.
Com efeito, senhores, temer a morte é o mesmo que se supor sábio quem não o
é, porque é supor que sabe o que não sabe. Ninguém sabe o que é a morte,
nem se, porventura, será para o homem o maior dos bens; todos a temem,
como se soubessem ser ela o maior dos males. A ignorância mais condenável
não é essa de supor saber o que não se sabe? Platão, A Apologia de Sócrates, 29
a-b, In. HADOT, P. O que é a Filosofia Antiga? São Paulo: Ed. Loyola, 1999, p. 61.
Com base no trecho acima e na filosofia de Sócrates, assinale a alternativa
INCORRETA.

a) Sócrates prefere a morte a ter que renunciar a sua missão, qual seja: buscar,
por meio da filosofia, a verdade, para além da mera aparência do saber.

b) Sócrates leva o seu interlocutor a examinar-se, fazendo-o tomar consciência
das contradições que traz consigo.

c) Para Sócrates, pior do que a morte é admitir aos outros que nada se sabe.
Deve-se evitar a ignorância a todo custo, ainda que defendendo uma opinião não
devidamente examinada.

d) Para Sócrates, o verdadeiro sábio é aquele que, colocado diante da própria
ignorância, admite que nada sabe. Admitir o não-saber, quando não se sabe,
define o sábio, segundo a concepção socrática.



(Ufu 2012) Leia o trecho abaixo, que se encontra na Apologia de Sócrates de
Platão e traz algumas das concepções filosóficas defendidas pelo seu mestre.
Com efeito, senhores, temer a morte é o mesmo que se supor sábio quem não o
é, porque é supor que sabe o que não sabe. Ninguém sabe o que é a morte,
nem se, porventura, será para o homem o maior dos bens; todos a temem,
como se soubessem ser ela o maior dos males. A ignorância mais condenável
não é essa de supor saber o que não se sabe? Platão, A Apologia de Sócrates, 29
a-b, In. HADOT, P. O que é a Filosofia Antiga? São Paulo: Ed. Loyola, 1999, p. 61.
Com base no trecho acima e na filosofia de Sócrates, assinale a alternativa
INCORRETA.

a) Sócrates prefere a morte a ter que renunciar a sua missão, qual seja: buscar,
por meio da filosofia, a verdade, para além da mera aparência do saber.

b) Sócrates leva o seu interlocutor a examinar-se, fazendo-o tomar consciência
das contradições que traz consigo.

c) Para Sócrates, pior do que a morte é admitir aos outros que nada se sabe.
Deve-se evitar a ignorância a todo custo, ainda que defendendo uma opinião
não devidamente examinada.

d) Para Sócrates, o verdadeiro sábio é aquele que, colocado diante da própria
ignorância, admite que nada sabe. Admitir o não-saber, quando não se sabe,
define o sábio, segundo a concepção socrática.



(Unimontes 2011) Lembremos a figura de Sócrates. Dizem que era um homem
feio, mas, quando falava, exercia estranho fascínio. Podemos atribuir a Sócrates
duas maneiras de se chegar ao conhecimento. Essas duas maneiras são
denominadas de

a) doxa e ironia.

b) ironia e maiêutica.

c) maiêutica e doxa.

d) maiêutica e episteme.



(Unimontes 2011) Lembremos a figura de Sócrates. Dizem que era um homem
feio, mas, quando falava, exercia estranho fascínio. Podemos atribuir a Sócrates
duas maneiras de se chegar ao conhecimento. Essas duas maneiras são
denominadas de

a) doxa e ironia.

b) ironia e maiêutica.

c) maiêutica e doxa.
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(Uncisal 2011) Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates ficou famoso por interpelar
os transeuntes e fazer perguntas aos que se achavam conhecedores de
determinado assunto. Mas durante o diálogo, Sócrates colocava o interlocutor
em situação delicada, levando-o a reconhecer sua própria ignorância. Em
virtude de sua atuação, Sócrates acabou sendo condenado à morte sob a
acusação de corromper a juventude, desobedecer às leis da cidade e
desrespeitar certos valores religiosos. Considerando essas informações sobre a
vida de Sócrates, assim como a forma pela qual seu pensamento foi transmitido,
pode-se afirmar que sua filosofia

a) transmitia conhecimentos de natureza científica.

b) baseava-se em uma contemplação passiva da realidade.

c) transmitia conhecimentos exclusivamente sob a forma escrita entre a
população ateniense.

d) ficou consagrada sob a forma de diálogos, posteriormente redigidos pelo
filósofo Platão.



(Uncisal 2011) Na Grécia Antiga, o filósofo Sócrates ficou famoso por interpelar
os transeuntes e fazer perguntas aos que se achavam conhecedores de
determinado assunto. Mas durante o diálogo, Sócrates colocava o interlocutor
em situação delicada, levando-o a reconhecer sua própria ignorância. Em
virtude de sua atuação, Sócrates acabou sendo condenado à morte sob a
acusação de corromper a juventude, desobedecer às leis da cidade e
desrespeitar certos valores religiosos. Considerando essas informações sobre a
vida de Sócrates, assim como a forma pela qual seu pensamento foi transmitido,
pode-se afirmar que sua filosofia

a) transmitia conhecimentos de natureza científica.

b) baseava-se em uma contemplação passiva da realidade.

c) transmitia conhecimentos exclusivamente sob a forma escrita entre a
população ateniense.

d) ficou consagrada sob a forma de diálogos, posteriormente redigidos pelo
filósofo Platão.



(Unioeste 2010) O Oráculo de Delfos teria declarado que Sócrates (470-399 a.C.)
era o mais sábio dos homens. Essa profecia marcou decisivamente a concepção
socrática de Filosofia, pois sua verdade não era óbvia: “Logo ele, sem qualquer
especialização, ele que estava ciente de sua ignorância? Logo ele, numa cidade
[Atenas] repleta de artistas, oradores, políticos, artesãos? Sócrates parece ter
meditado bastante tempo, buscando o significado das palavras da pitonisa.
Afinal concluiu que sua sabedoria só poderia ser aquela de saber que nada
sabia, essa consciência da ignorância sobre as coisas que era sinal e começo da
autoconsciência.” (J. A. M. Pessanha) Sobre a filosofia de Sócrates, é incorreto
afirmar que

a) a filosofia de Sócrates consiste em buscar a verdade, aceitando as opiniões
contraditórias dos homens; quanto mais importante era a posição social de um
homem, mais verdadeira era sua opinião.

b) a sabedoria de Sócrates está em saber que nada sabe, enquanto os homens em
geral estão impregnados de preconceitos e noções incorretas, e não se dão conta
disso.

c) o reconhecimento da própria ignorância é o primeiro passo para a sabedoria,
pois, assim, podemos nos livrar dos preconceitos e abrir caminho para a verdade.

d) após muito questionar os valores e as certezas vigentes, Sócrates foi acusado
de não respeitar os deuses oficiais (impiedade) e corromper a juventude; foi
julgado e condenado à morte por ingestão de cicuta.



(Unioeste 2010) O Oráculo de Delfos teria declarado que Sócrates (470-399 a.C.)
era o mais sábio dos homens. Essa profecia marcou decisivamente a concepção
socrática de Filosofia, pois sua verdade não era óbvia: “Logo ele, sem qualquer
especialização, ele que estava ciente de sua ignorância? Logo ele, numa cidade
[Atenas] repleta de artistas, oradores, políticos, artesãos? Sócrates parece ter
meditado bastante tempo, buscando o significado das palavras da pitonisa.
Afinal concluiu que sua sabedoria só poderia ser aquela de saber que nada
sabia, essa consciência da ignorância sobre as coisas que era sinal e começo da
autoconsciência.” (J. A. M. Pessanha) Sobre a filosofia de Sócrates, é incorreto
afirmar que

a) a filosofia de Sócrates consiste em buscar a verdade, aceitando as opiniões
contraditórias dos homens; quanto mais importante era a posição social de um
homem, mais verdadeira era sua opinião.

b) a sabedoria de Sócrates está em saber que nada sabe, enquanto os homens em
geral estão impregnados de preconceitos e noções incorretas, e não se dão conta
disso.

c) o reconhecimento da própria ignorância é o primeiro passo para a sabedoria,
pois, assim, podemos nos livrar dos preconceitos e abrir caminho para a verdade.

d) após muito questionar os valores e as certezas vigentes, Sócrates foi acusado
de não respeitar os deuses oficiais (impiedade) e corromper a juventude; foi
julgado e condenado à morte por ingestão de cicuta.



DISSERTATIVAS



(Ufpr 2018) “Mas aqueles, varões, são mais hábeis – os que, se encarregando da educação da maioria de
vocês desde meninos, tentavam convencê-los e me acusar de algo ainda mais não verdadeiro: de que há
um certo Sócrates, homem sábio, pensador das coisas suspensas no ar, e que tem investigado tudo o que
há sob a terra, e que torna superior o discurso inferior. [...] Depois, esses acusadores são muitos e têm me
acusado já faz muito tempo, falando junto a vocês, além do mais, naquela idade em que mais seriam
convencidos (alguns de vocês eram meninos ou adolescentes), simplesmente acusando de forma isolada –
sem que houvesse defesa. [...] E todos que, servindo-se da inveja e da calúnia, tentavam convencê-los,
mais os que, uma vez convencidos eles mesmos, iam convencendo outros – todos esses são os mais
inacessíveis, pois não é possível fazer subir aqui nem refutar a nenhum deles; simplesmente é imperioso
bater-se como que com sombras ao se defender e refutar sem que haja resposta. Aceitem então vocês
também, segundo estou lhes dizendo, que se repartem em dois meus acusadores – de um lado os que me
acusaram há pouco, e de outro os que há tempos (dos quais eu estava falando)”.(PLATÃO. Apologia de
Sócrates. Trad. André Malta. Porto Alegre: LP&M, 2016, p. 67-68.) A partir da citação acima e de outros
trechos da obra, responda: em quais categorias Sócrates divide seus acusadores? Que categoria de
acusadores Sócrates considera a mais temível e que razões ele apresenta para embasar seu diagnóstico?

Resposta: Na obra, Sócrates realiza sua defesa de modo comprometido com a verdade, evidenciando que tal
comprometimento não era compartilhado pelos seus acusadores, que faziam uso da retórica para convencer
os cidadãos acerca dos supostos crimes de Sócrates. As duas categorias em que Sócrates divide seus
acusadores são a dos acusadores antigos, os quais fazem uso de artifícios do discurso para acusar Sócrates de
perscrutar os fenômenos celestes, e a dos acusadores recentes, que o acusam de acreditar em deuses falsos
e de corromper a juventude para compartilhar de suas crenças e do seu uso da razão que, para os
acusadores, era fraco. Nesse sentido, Sócrates teme mais os primeiros acusadores, uma vez que estes não
podem ser confrontados sobre os rumores e as insinuações que propagaram e que, ao se encarregarem da
educação dos jovens, os convencem das falsas acusações.



(Ufpr 2018) “Pois fiquem sabendo: se vocês me matarem por ser desse jeito que digo que sou, não prejudicarão
a mim mais do que a vocês mesmos! É que em nada me prejudicaria Meleto, ou Anito; nem seria capaz, pois não
penso que é lícito um varão melhor ser prejudicado por um inferior. Poderia sim talvez me condenar à morte, ou
ao exílio, ou à atimia. Porém, se ele ou algum outro pensa talvez que essas coisas são grandes males, eu mesmo
não penso – muito pior é fazer o que ele está fazendo, ao tencionar matar injustamente um homem. Portanto,
varões atenienses, estou longe agora de falar em minha própria defesa, como se poderia pensar; falo sim em
defesa de vocês, para que não errem – votando contra mim – em relação à dádiva do deus a vocês conferida.
Porque se vocês me matarem não vão encontrar facilmente outro desse jeito, simplesmente ligado à cidade –
por ordem do deus – [...] Mas vocês poderiam talvez, quem sabe, ficar aborrecidos – como os que são
despertados de um cochilo – e, me dando um safanão e ouvidos a Anito, poderiam facilmente me matar e então
continuar dormindo pelo resto da vida, a menos que o deus aflito por vocês, lhes enviasse um outro”. (PLATÃO.
Apologia de Sócrates. Trad. André Malta. Porto Alegre: LP&M, 2016, p. 90-91.) A partir da citação acima e de
outros trechos da obra, responda por que, segundo Sócrates, longe de atuar em defesa própria, ele atua na
defesa dos atenienses?

Resposta: Para Sócrates, a decisão por condená-lo seria mais prejudicial aos seus algozes do que a ele próprio, uma
vez que a morte não poderia causar ao indivíduo mal maior do que a ação de um mal. Desse modo, segundo
Sócrates, a morte não seria o maior dos males, pois o entendimento de que a morte seria um dano ao indivíduo
consistiria em supor conhecer o que não se sabe, já que os indivíduos não poderiam conhecer a morte, o que seria
um ato de ignorância. Assim, para ele, aceitar a morte seria preferível em face da renúncia à filosofia, haja vista
que a última o fazia reconhecer os limites do seu saber e, como consequência, buscar o conhecimento, elevando,
dessa forma, seu espírito. Com efeito, o male maior da sua condenação seria sofrido pelos que o julgaram culpado,
pois o ato de injustiça seria o verdadeiro crime. Nessa perspectiva, ao argumentar contra as acusações que lhes
são feitas, Sócrates estaria atuando em defesa dos atenienses, e não na sua própria, pois a injustiça seria
verdadeiramente prejudicial àqueles que a cometeram.



(Ufpr 2011) Nos capítulos 9 e 10 do Livro X de A República, Platão sustenta que “nossa
alma é imortal e jamais perece”. Exponha sucintamente a argumentação que ele usa
nesse trecho de A República para justificar sua afirmação. (PLATÃO. A República. Trad.
Bento Prado Jr. São Paulo: Martins Fontes, 2006).

Resposta: Para Platão a existência da imortalidade da alma só tem sentido caso se admita a
existência do ser meta-empírito, ou seja, a dimensão inteligível, incorruptível do homem.
Com Platão, o homem se redescobre dualista, como ser de duas dimensões. É possível
adquirir como mais profundidade esta afirmação lendo os diálogos Menon e
principalmente Fédon no livro A República.

(Ufpr 2011) Platão inicia o capítulo 5 do Livro X de A República afirmando que a imitação
está “a três graus de afastamento da verdade”. Que razões ele alega para sustentar essa
afirmação? (PLATÃO. A República. Trad. Bento Prado Jr. São Paulo: Martins Fontes, 2006).

Resposta: Para Platão, a arte constitui uma “mimesis”, uma “imitação” da realidade sensível
que pode ser do próprio ser humano, das coisas, fatos e acontecimentos diversos. As coisas
sensíveis representam para o filósofo uma imagem do eterno, da ideia, e por isso, se
afastam do verdadeiro a medida que a copia se distancia do original. Sendo a arte uma
imitação das coisas sensíveis, será então, a “imitação da imitação”, portanto, permanecerá
“três vezes distante da verdade”.



(Ufpr 2009) “Mas, alguém inteligente, disse eu, estaria lembrado de que os olhos estão sujeitos a
dois tipos de perturbações que ocorrem em dois momentos diferentes, isto é, quando eles passam
da luz para a escuridão e da escuridão para a luz. Se pensasse que é isso mesmo que ocorre com a
alma, quando visse uma alma perturbada e incapaz de enxergar algo, não ficaria rindo tolamente,
mas procuraria ver se ela, vindo de um lugar muito luminoso, por falta de hábito se sente nas
trevas ou se, indo de uma ignorância maior para uma clareza maior, ficou com a vista embaciada
pelo fulgor muito brilhante e, por isso, a uma felicitaria pelo que se tinha passado com ela e por
sua vida, mas da outra teria piedade; se quisesse rir-se desta, seu riso teria menos de irrisão do
que se risse da que chega, deixando a luz lá do alto.”(PLATÃO, A República, Livro VII.)

a) Qual é a comparação feita entre alma e olhos por Platão nessa passagem?

Resposta: a) Platão diz aqui que, assim como os olhos, a alma tem a sua visão perturbada pela
passagem tanto da luz para a escuridão quanto da escuridão para a luz. Essa dificuldade inicial de
enxergar bem é causada pela falta de hábito de quem ou vem de uma claridade maior ou é ofuscado
por uma luz muito forte. No que se refere à alma, a escuridão significa o mundo sensível, a ignorância
e o engano, ao passo que a claridade representa o âmbito do inteligível ou das ideias, a verdadeira
realidade.

b) Segundo Platão, qual é a situação da alma que alguém inteligente felicitaria? Por qual razão?

Resposta: b) A alma a ser felicitada é aquela que passou da escuridão para a luz, porque ela saiu da
ignorância e entrou em contato com a verdadeira realidade, o âmbito do inteligível ou das ideias, que
constitui o fundamento, a origem e a explicação do ilusório mundo sensível.



(Ufpr 2008) Segundo Platão no Livro VII de A República, quem contempla o bem
prefere não retornar aos afazeres humanos quotidianos. Mesmo assim, Platão
afirma que na cidade por ele concebida, aqueles que realizaram a ascensão para
fora da caverna e contemplaram o bem devem ser obrigados a retornar ao convívio
daqueles que não o contemplaram e a dedicar-se à administração da cidade. Após
o personagem Sócrates apresentar essa tese, o personagem Glaucon adota uma
posição que lhe é contrária. Glaucon afirma que a obrigação de fazer com que os
que contemplaram o bem dediquem-se ao governo da cidade é uma injustiça
contra eles. Contra a opinião de Glaucon, Sócrates responde:Esqueceste-te,
novamente, meu amigo, que à lei não importa que uma classe qualquer da cidade
passe excepcionalmente bem, mas procura que isso aconteça à totalidade dos
cidadãos, harmonizando-os pela persuasão ou pela coação, e fazendo com que
partilhem uns com os outros do auxílio que cada um deles possa prestar à
comunidade; ao criar homens destes na cidade, a lei não o faz para deixar que cada
um se volte para a atividade que lhe aprouver, mas para tirar partido dele para a
união da cidade.(PLATÃO, A República, Livro VII, 519 e 520 a).Em outras palavras,
qual foi a resposta de Sócrates?

Resposta: Sócrates responde a Glauco procurando defender o bem comum. Segundo
o filósofo, todos têm direito e devem agir em prol da comunidade. Isso vale também
para os que conheceram o bem. Estes não podem, portanto, voltar-se somente para
seus próprios interesses. Devem contribuir para a união da cidade.



(Ufpr 2007) Leia o seguinte trecho extraído do livro VII de A República, de
Platão.“Eis o que devemos agora pensar sobre o assunto seguinte: a educação
não é aquilo que alguns, que fazem disso profissão, afirmam que é. Se não me
engano, pretendem que têm o poder de, quando o saber não está na alma,
introduzi-lo nela como se se introduzisse a vista em olhos cegos [...] Mas o
que nosso discurso atual significa é que este poder está presente na alma de
cada um, assim como o órgão por meio do qual cada um pode
aprender.”(Platão, A República. Livro VII, 518b-c. Lisboa : Didáctica Editora,
2000.)Com base no trecho acima, explique o que Platão entende por
educação.

Resposta: A educação, para Platão, possui uma característica moral de educar
para o Bem e para a Verdade. Isso está relacionado com a sua teria da
reminiscência. Uma vez que a alma já entrou em contato com a Verdade do
mundo das ideias, a educação consiste em fazer os jovens lembrarem esses
verdadeiros saberes, criando um homem virtuoso, afastado dos vícios e
conhecedor da verdadeira justiça.



TEXTO PARA AS PRÓXIMAS 2 QUESTÕES
No livro VII de A República, Platão apresenta a passagem conhecida por “Alegoria da Caverna”. Platão usa
essa alegoria para representar o processo correto de educação do ser humano. Leia o seguinte trecho da
República no qual o personagem Sócrates fala àqueles que foram educados corretamente: Mas a vós, nós
formamos-vos, para vosso bem e do resto da cidade, para serdes como os chefes e os reis nos enxames de
abelhas, depois de vos termos dado uma educação melhor e mais completa do que a deles, e de vos
tornarmos mais capazes de tomar parte em ambas as atividades. Deve, portanto, cada um por sua vez descer
à habitação comum dos outros e habituar-se a observar as trevas. Com efeito, uma vez habituados, sereis mil
vezes melhores do que os que lá estão e reconhecereis cada imagem, o que ela é e o que representa, devido a
terdes contemplado a verdade relativa ao belo, ao justo e ao bom. E assim teremos uma cidade para nós e
para vós, que é uma realidade, e não um sonho, como atualmente sucede na maioria delas, onde combatem
por sombras uns com os outros e disputam o poder, como se ele fosse um grande bem. Mas a verdade é esta:
na cidade em que os que têm de governar são os menos empenhados em ter o comando, essa mesma é
forçoso que seja a melhor e mais pacificamente administrada, e naquela em que os que detêm o poder fazem
o inverso, sucederá o contrário.(PLATÃO, A República, Livro VII, 520 b – d)

01). (Ufpr 2008) Por que, de acordo com o personagem Sócrates, aqueles que receberam a educação
proposta na República devem governar? Resposta: Na “Alegoria da Caverna”, Platão refere-se à figura do
filósofo como aquele responsável por tirar os homens das sombras e trazê-los à luz. Isso significa fazê-los
conhecer a verdade do mundo das ideias, o que só pode acontecer por meio da filosofia. A educação proposta
na República acompanha o mesmo caminho: os jovens devem ser educados no exercício da filosofia e da
virtude para saírem das sombras. Somente assim poderão conhecer as ideias verdadeiras e o Sumo Bem,
podendo, portanto, guiar uma cidade da maneira justa.

02). (Ufpr 2008) De acordo com o personagem Sócrates, como se davam efetivamente as disputas políticas
nas cidades? Resposta: As disputas políticas nas cidades gregas se davam mediante a retórica, utilizada para
que os homens pudessem convencer os outros a respeito de seus argumentos. A retórica é criticada por
Sócrates, considerada como uma forma de enganar as pessoas, por ser descomprometida com a verdade e
utilizada somente para buscar o poder e convencer as pessoas.



(Ufpr 2007) No livro VII de A República, Platão descreve o que ficou
conhecido como a “alegoria da caverna”. Nela, é narrada a libertação de um
prisioneiro e sua saída do interior da caverna, isto é, do mundo das sombras,
para a superfície, onde brilha a luz do sol. Com base nas informações acima e
em conhecimentos do livro VII de A República, explique as seguintes imagens
usadas por Platão:

a) o interior da caverna: O interior da caverna corresponde ao mundo material
sensível, das imagens e opiniões falsas que os homens conhecem. Corresponde
a uma cópia imperfeita do mundo das ideias.

b) o mundo da superfície: O mundo da superfície corresponde ao mundo das
ideias, o mundo inteligível, onde existem as essências. É este o mundo que o
filósofo chega a conhecer mediante a atividade filosófica.




