
Sócrates (fonte: 
http://www.mundodosfilosofos.com.br/socrates.htm) 

A Vida 

Quem valorizou a descoberta do homem feita pelos sofistas, 
orientando-a para os valores universais, segundo a via real do 
pensamento grego, foi Sócrates. Nasceu Sócrates em 470 ou 469 
a.C., em Atenas, filho de Sofrônico, escultor, e de Fenáreta, parteira. 
Aprendeu a arte paterna, mas dedicou-se inteiramente à meditação e 
ao ensino filosófico, sem recompensa alguma, não obstante sua 
pobreza. Desempenhou alguns cargos políticos e foi sempre modelo 
irrepreensível de bom cidadão. Combateu a Potidéia, onde salvou a 
vida de Alcebíades e em Delium, onde carregou aos ombros a 
Xenofonte, gravemente ferido. Formou a sua instrução sobretudo 
através da reflexão pessoal, na moldura da alta cultura ateniense da 
época, em contato com o que de mais ilustre houve na cidade de 
Péricles.  
... 

Doutrinas Filosóficas 

A introspecção é o característico da filosofia de Sócrates. E exprime-
se no famoso lema conhece-te a ti mesmo - isto é, torna-te consciente 
de tua ignorância - como sendo o ápice da sabedoria, que é o desejo 
da ciência mediante a virtude. E alcançava em Sócrates intensidade e 
profundidade tais, que se concretizava, se personificava na voz interior 
divina do gênio ou demônio.  
Como é sabido, Sócrates não deixou nada escrito. As notícias que 
temos de sua vida e de seu pensamento, devemo-las especialmente 
aos seus dois discípulos Xenofonte e Platão, de feição intelectual 
muito diferente. Xenofonte, autor de Anábase, em seus Ditos 
Memoráveis, legou-nos de preferência o aspecto prático e moral da 
doutrina do mestre. Xenofonte, de estilo simples e harmonioso, mas 
sem profundidade, não obstante a sua devoção para com o mestre e a 
exatidão das notícias, não entendeu o pensamento filosófico de 
Sócrates, sendo mais um homem de ação do que um pensador. 
Platão, pelo contrário, foi filósofo grande demais para nos dar o 
preciso retrato histórico de Sócrates; nem sempre é fácil discernir o 
fundo socrático das especulações acrescentadas por ele. Seja como 
for, cabe-lhe a glória e o privilégio de ter sido o grande historiador do 
pensamento de Sócrates, bem como o seu biógrafo genial. Com 



efeito, pode-se dizer que Sócrates é o protagonista de todas as obras 
platônicas embora Platão conhecesse Sócrates já com mais de 
sessenta anos de idade.  
... 

"Conhece-te a ti mesmo" - o lema em que Sócrates cifra toda a sua 
vida de sábio. O perfeito conhecimento do homem é o objetivo de 
todas as suas especulações e a moral, o centro para o qual 
convergem todas as partes da filosofia. A psicologia serve-lhe de 
preâmbulo, a teodicéia de estímulo à virtude e de natural complemento 
da ética.  
Em psicologia, Sócrates professa a espiritualidade e imortalidade da 
alma, distingue as duas ordens de conhecimento, sensitivo e 
intelectual, mas não define o livre arbítrio, identificando a vontade com 
a inteligência.  
Em teodicéia, estabelece a existência de Deus: a) com o argumento 
teológico, formulando claramente o princípio: tudo o que é adaptado a 
um fim é efeito de uma inteligência; b) com o argumento, apenas 
esboçado, da causa eficiente: se o homem é inteligente, também 
inteligente deve ser a causa que o produziu; c) com o argumento 
moral: a lei natural supõe um ser superior ao homem, um legislador, 
que a promulgou e sancionou. Deus não só existe, mas é também 
Providência, governa o mundo com sabedoria e o homem pode 
propiciá-lo com sacrifícios e orações. Apesar destas doutrinas 
elevadas, Sócrates aceita em muitos pontos os preconceitos da 
mitologia corrente que ele aspira reformar. 
Moral. É a parte culminante da sua filosofia. Sócrates ensina a bem 
pensar para bem viver. O meio único de alcançar a felicidade ou 
semelhança com Deus, fim supremo do homem, é a prática da virtude. 
A virtude adquiri-se com a sabedoria ou, antes, com ela se identifica. 
Esta doutrina, uma das mais características da moral socrática, é 
conseqüência natural do erro psicológico de não distinguir a vontade 
da inteligência. Conclusão: grandeza moral e penetração especulativa, 
virtude e ciência, ignorância e vício são sinônimos. "Se músico é o que 
sabe música, pedreiro o que sabe edificar, justo será o que sabe a 
justiça". 
 


