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Sócrates (Atenas, c. 469 a.C. - Atenas, 399 a.C.) foi um filósofo ateniense do período clássico da Grécia Antiga. 

Creditado como um dos fundadores da filosofia ocidental, é até hoje uma figura enigmática, conhecida 

principalmente através dos relatos em obras de escritores que viveram mais tarde, especialmente dois de seus 

alunos, Platão e Xenofonte, bem como as peças teatrais de seu contemporâneo Aristófanes. Muitos defendem que 

os diálogos de Platão seriam o relato mais abrangente de Sócrates a ter perdurado da Antiguidade aos dias de hoje.  

Através de sua representação nos diálogos de seu estudante, Sócrates tornou-se renomado por sua contribuição no 

campo da ética, e é este Sócrates platônico que legou seu nome a conceitos como a ironia socrática e o método 

socrático (elenchus). Este permanece até hoje a ser uma ferramenta comumente utilizada numa ampla gama de 

discussões, e consiste de um tipo peculiar de pedagogia no qual uma série de questões são feitas, não apenas para 

obter respostas específicas, mas para encorajar também uma compreensão clara e fundamental do assunto sendo 

discutido. Foi o Sócrates de Platão que fez contribuições importantes e duradouras aos campos 

da epistemologia e lógica, e a influência de suas ideias e de seu método continuam a ser importantes alicerces para 

boa parte dos filósofos ocidentais que se seguiram a ele. 

Detalhes sobre a vida de Sócrates derivam de três fontes contemporâneas: os diálogos de Platão, as peças 

de Aristófanes e os diálogos de Xenofonte. Não há evidência de que Sócrates tenha ele mesmo publicado alguma 

obra. Alguns autores defendem que ele não deixou nada escrito pois, além de na sua época a transmissão do saber 

ser feita, essencialmente, pela via oral, Sócrates assumia-se como alguém que sabe que nada sabe. Assim, para ele, 

a escrita fecharia o conhecimento, deixando-o de forma acabada, amarrando o seu autor ao estrito contexto de 

afirmações inamovíveis: se essas afirmações contemplam o erro, a escrita não só o perpetua como garante a sua 

transmissão. As obras de Aristófanes retratam Sócrates como um personagem cômico e sua representação não deve 

ser levada ao pé da letra.  

Vida 

Nascido nas planícies do monte Licabeto, próximo a Atenas, Sócrates vinha de família humilde. Era filho 

de Sophroniscus - motivo pelo qual ele era chamado em sua juventude de Sokrates ios Sōfronískos (Sócrates, o 

filho de Sophroniscus) - um escultor, especialista em entalhar colunas nos templos, e Phaenarete, uma parteira 

(ambos eram parentes de Aristides, o Justo). 

Durante sua infância, ajudou seu pai no ofício de escultor. Porém, muitas vezes seus amigos o zombavam, pela sua 

incapacidade de trabalhar o mármore. Mesmo quando aparecia uma oportunidade de ajudar o seu pai, sempre 

acabava atrapalhando tudo. Seu destino foi apontado, pelo próprio Oráculo de Delfos, como um grande 

educador. Mas foi somente junto com a sua mãe que ele pôde descobrir sua verdadeira vocação. Ele declarou-se 

“parteiro de ideias”. 

Sócrates foi casado com Xântipe, que era bem mais jovem que ele, e teve um filho, Lamprocles. Há relatos de que 

o casal possivelmente teve mais dois filhos, Sophroniscus e Menexenus; Porém, segundo Aristóteles, citado 

por Diógenes Laércio, Sophroniscus e Menexenus eram filhos da segunda esposa de Sócrates, Myrto, filha 

de Aristides, o Justo. Sátiro e Jerônimo de Rodes, também citados por Diógenes Laércio, dizem que, pela falta de 

homens em Atenas, foi permitido a um ateniense casado ter filhos com outra mulher, e que Sócrates teria tido 

Xântipe e Myrto como esposas, ao mesmo tempo.  

Seu amigo Críton criticou-o por ter abandonado seus filhos quando ele se recusou a tentar escapar antes de sua 

execução. Este fato mostra que ele (assim como seus outros discípulos), parece não ter entendido a mensagem que 

Sócrates tenta passar sobre a morte (diálogo Fédon), antes de ser executado. 

Sócrates costumava caminhar descalço e não tinha o hábito de tomar banho. Em certas ocasiões, parava o que quer 

que estivesse fazendo, ficando imóvel por horas, meditando sobre algum problema.  

Platão afirma que Sócrates não recebia pagamento por suas aulas. Sua pobreza era prova de que não era um sofista. 
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