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Auto-conhecimento 
 

 

No frontispício do templo de Delfos, na antiga Grécia, templo esse dedicado a Apolo, lia-se a 

seguinte inscrição: “Homem, conhece-te a ti mesmo”. 

Nas várias vezes em que aí esteve, para as suas devoções, o filósofo Sócrates, dizia-lhe a pitonisa 

não existir em toda a Grécia e em toda a face da terra alguém tão sábio quanto ele. 

Procurou Sócrates todos os que então gozavam da fama de sábios no mundo grego e, inquirindo-

os, constatou que eles nada sabiam. 

Dizia Sócrates enfaticamente e com frequência que “a única coisa que eu sei é que nada eu sei”.  ̶ 

É o que os filósofos chamam de “douta ignorância”. 

Até Sócrates, a filosofia abarcava todo o conhecimento então existente. É a filosofia a mãe da 

ciência  (e das ciências).  ̶  Segundo Edmund Husserl, a filosofia não apenas é ciência, mas é a ciência 

por excelência, pois é apodítica, ou seja, é a única que se justifica a si mesma. 

O mais proeminente discípulo de Sócrates, Aristóteles, foi quem deu origem ao surgimento das 

ciências especializadas ( astronomia, física, matemáticas...). 

De Aristóteles é sobejamente conhecida a a assercção de que nada há no intelecto sem que antes 

haja passado pelos nossos sentidos (físicos). 

O auto-conhecimento é possível, é viável. É a condição inicial para qualquer relacionamento. 

Quaisquer que sejam as minhas crenças, meus preconceitos, à medida em que eu me conhecer, estarei 

apto a acolher o outro. 

Existem técnicas, métodos, escolas, que trabalham a questão do auto-conhecimento. Não é 

minha intenção aqui propagar ou difundir este ou aquele meio. 

Cada qual, a partir de suas condições específicas, poderá vislumbrar o melhor caminho a seguir. ̶ 
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Eu só respeito o outro à medida em que me conheço. 

P.S.: Desculpem-me os aficcionados por filosofia por eu não haver me referido a Platão. Quem 

sabe, num futuro momento, darei uma atenção especial a ele. 
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