
Peluso (2003, p. 38) chama a atenção para o fato de o pensamento socrático não 
vislumbrar a possibilidade do conhecimento sem a alteridade. Isso significa dizer que 
o processo de conhecer “é constituído de atos solitários que ocorrem dentro do próprio 
sujeito que conhece, mas que não podem ocorrer sem a presença de um outro eu 
que põe questões e revela o quanto pouco se sabe sobre o objeto que se pretende 
conhecer”. 

Resumindo, podemos dizer que, na perspectiva pedagógica, o processo de 
conhecimento é constituído por meio de desenvolvimento de relações dialógicas e de 
alteridade. Nesse contexto, a responsabilidade do professor não está relacionada à 
quantidade do conteúdo a ser transmitido, mas à qualidade da experiência vivida pelo 
estudante, que, aberta para o diálogo, rompe com a concepção do professor palestrante, 
único detentor do conhecimento. Por fim, para qualificarmos o processo educativo na 
universidade, faz-se necessária a emancipação crítica do papel do professor enquanto 
formador que valoriza o diálogo verdadeiro, justo e ético no exercício de ensinar e 
aprender.
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Professores envolvidos em diálogo socrático devem:

1

2

4

5

6

3

Responder a todas as respostas com uma pergunta adicional (que exorta 
o entrevistado a desenvolver seu pensamento de maneira mais completa 
e profunda);

Tratar todas as afirmações como um ponto de conexão para pensamentos 
adicionais;

Tratar todos os pensamentos como algo que precisa de desenvolvimento;

Reconhecer que qualquer pensamento só pode existir completamente 
em uma rede de pensamentos conectados. Estimular os alunos – por 
meio de suas perguntas – a buscar essas conexões;

Reconhecer que todas as questões pressupõem questões anteriores e 
todo pensamento pressupõe pensamento prévio. Ao levantar questões, 
esteja aberto às questões que elas pressupõem.

Entender – sempre que possível – as bases fundamentais para o que é 
dito ou acreditado e seguir as implicações dessas fundações através de 
outras questões;

Ainda seguindo as orientações da Comunidade do Pensamento Científico/The Critical 
Thinking Comunity, além de observar esses princípios, os professores engajados no 
diálogo socrático devem levantar sistematicamente questões baseadas nos seguintes 
reconhecimentos:

RECONHECIMENTO

Todos os pensamentos pressupõem 
uma base de informações.

Todo pensamento envolve a aplicação 
de conceitos.

Todo pensamento não só repousa sobre 
algo (suposições), como também está 
indo para algum lugar (implicações e 
consequências).

Todo pensamento ocorre dentro de um 
ponto de vista ou quadro de referência.

Todo pensamento requer a realização 
de inferências, a elaboração de 
conclusões, a criação de significado.

EXEMPLOS DE PERGUNTAS*

Em que você está baseando esse comentário? 
Que experiência convenceu você disso? Como 
sabemos que essa informação é exata?

Qual é a ideia principal que você está 
apresentando? Você poderia explicar 
essa ideia?

O que você está insinuando quando diz isso? 
Você está insinuando isso ...?

De que ponto você está olhando para isso? 
Existe outro ponto de vista que devemos 
considerar?

Eu não tenho certeza de qual pergunta 
exatamente você está levantando. 
Você poderia explicar?

Como você chegou a essa conclusão? Você 
poderia explicar seu raciocínio? Existe uma 
conclusão alternativa plausível?

Todo pensamento responde a uma 
pergunta.

*Outros exemplos de perguntas podem ser encontrados em “Critical Thinking Skills”, acessando aqui.

PARA SABER MAIS

Um dos conceitos relacionados ao Pensamento Socrático é o Pensamento Crítico. 
Informações sobre esse último podem ser encontradas aqui.

PALAVRAS INICIAIS

A verdade essencial
é o desconhecido que me habita

e a cada amanhecer me dá um soco. 
(Carlos Drummond de Andrade,  2001,  p. 1.237)

A epígrafe drummondiana serve de mote e inspiração para esta Ficha, que trata 
de um método educativo cujo elemento principal é o diálogo: o método socrático de 
questionamento. Inspirado nas condutas de Sócrates (conhecidas por meio dos escritos 
de Platão, seu discípulo), tal método traduz-se na troca do conhecimento e no desejo 
de alcançar a verdade, implicando a interação de sujeitos envolvidos no processo de 
conhecer. 

Estudos como os de Araújo (2014) e Peluso (2003), entre outros, destacam a 
relevância do questionamento socrático para o desenvolvimento do pensamento crítico 
e reflexivo, apontando resultados positivos para estudantes de todos os níveis de 
ensino. Nesse sentido, ao abordar a temática, buscamos estimular novas práticas de 
ensino e contribuir para o debate sobre os distintos modos de ensinar e aprender na 
universidade, num contexto em que se almeja maior participação dos estudantes nos 
processos de aprendizagem.

MÉTODO SOCRÁTICO DE QUESTIONAMENTO

O método socrático, entendido como um diálogo crítico (dialética), é constituído de 
dois momentos: ironia e maiêutica. O primeiro consiste em perguntar, simulando não 
saber, com vista a induzir o interlocutor a expor o seu próprio saber. É o passo inicial para 
o estabelecimento do diálogo. Nessa fase, Sócrates, expressando-se intencionalmente 
de forma oposta ao que acreditava ou sabia sobre determinada temática, forçava seu 
interlocutor a manifestar as suas ideias, seus posicionamentos acerca do assunto 
debatido. Contrapondo tais ideias com argumentos e colocando com inteligência e 
perspicácia as dúvidas, Sócrates levava o interlocutor a perceber a sua ignorância a 
respeito do que antes julgava ter certeza, demolindo, desse modo, as falsas ideias que 
embasavam a falsa imagem que tinha de si.

Uma vez questionadas as falsas verdades, faz-se necessário um novo conhecimento. 
Aí se inicia o segundo momento do método, a maiêutica, palavra que vem do grego 
“maieutiké”, podendo ser traduzida como a arte do parto. Sócrates estabeleceu uma 
analogia entre o processo de conhecimento (ato de trazer ao mundo as ideias) e o ato 
de se fazer uma criança vir ao mundo, atividade exercida por sua mãe como parteira. É 
o estágio educativo de fazer perguntas, em que o filósofo produzia o perfeito ambiente 
para que o interlocutor alcançasse por si só o conhecimento verdadeiro. Complementar 
à ironia, a maiêutica consiste em discutir com o outro, deixá-lo manifestar o seu ponto 
de vista, fazendo-lhe, ao mesmo tempo, perguntas acerca do sentido e definição das 
noções que ele utiliza, com a finalidade de levá-lo a produzir novos conceitos.

Duas das citações de Sócrates resumem, respectivamente, a ironia e a maiêutica: 
“Só sei que nada sei.” e “Conhece-te a ti mesmo.” Nas palavras de Gauthier e Tardif 
(2010, p. 51), na discussão, Sócrates “força os seus interlocutores a se redefinirem; 
ele os desperta do sono intelectual no qual mergulham os preconceitos comuns e as 
evidências gratuitas”.

No atual contexto educacional, a maiêutica tem inspirado um método didático 
denominado questionamento socrático que visa levar os estudantes à excelência do 
pensamento crítico, motivando-os a refletir e analisar de forma profunda fatos, conceitos, 
teorias, questões ou problemas complexos. Há inúmeras formas pelas quais esse 
método pode ser desenvolvido em sala de aula. Todavia, a Comunidade do Pensamento 
Científico/The Critical Thinking Comunity (THE CRITICAL, 2019) destaca um conjunto 
de princípios que orientam a sua execução, que devem ser observados pelo professor.

Questionamento socrático
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