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DHÂRANÂ 
 

Por H. J. Souza 

 

"Grande é o erro daqueles que confundem , o Espírito ou Inteligência (Nous) com a 
Alma (Psyké). Não menos os que confundem a Alma com o corpo (Soma). Da união do 
Espírito com a Alma nasce a Razão; da união da Alma com o Corpo nasce a Paixão. 
Desses três elementos, a Terra deu o corpo; a Lua, a alma, e o Sol, o Espírito. Por isso 
que, todo Homem justo, consciente de todas essas verdades, é, ao mesmo tempo, 
durante a sua vida física, um habitante da Terra, da Lua e do Sol". – Plutarco (De Ísis e 
Osíris).  

YOGA, dizem os clássicos do Ocultismo, "é uma filosofia ou sistema que tem por 
fim dar àquele que a prática, o poder de se abster de comer e de respirar durante 
considerável tempo, e processo, ainda, de se tornar insensível a todas a impressões 
exteriores". 

Para nós, aquele que pratica Yoga visando tais poderes é apenas um Faquir e não 
um Yogi. 

Tal maneira de definir o termo Yoga tem provocado tantas perturbações entre os 
pretendentes à Vereda da Iniciação, como o próprio termo “Deus”, através de lutas 
religiosas entre os que se extasiam diante de definições, que não podem, de modo algum, 
expressar, com precisão e clareza, tudo quanto pertence ao mundo subjetivo. 

Ademais, no que diz respeito à Yoga, logo se manifesta o desejo egoísta de 
sobrepujar os demais, de ser enfim, um homem completamente diferente dos outros, sem 
falar nos perigos que de tal prática procedem, quase sempre em detrimento do próximo. 
Nesse caso, Magia Negra e não Magia Branca ou Aquela que praticam os Seres 
Superiores, como Guias ou Instrutores dessa pobre Humanidade acorrentada nas férreas 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  119  a  122 – Janeiro  a Dezembro de 1944 – Ano XIX 

Redator : Prof. Henrique José de Souza  
 

 
 

2

cadeias da Ignorância, qual Prometeu ‘amarguradamente infeliz”, como diria Junqueiro, 
na sua mítica montanha, que é o Cáucaso, que tanto vale pelo “cárcere carnal” ou “pote 
de argila” bíblico. 

Yoga, querendo dizer “união”, nada mais é do que a adoção deste ou daquele 
sistema por parte de quem, de fato, só tenha a preocupação de se UNIR, ao seu Eu ou 
Consciência Imortal, na razão do que diz Paulo, em Efesus, III, 16,117: "Todo ser bom 
pode falar ao Cristo em seu Homem Interno": Cristo ou Consciência Universal, tanto vale. 

Das inúmeras espécies de Yoga que se conhecem, sobressaem as que se con-
jugam com os três corpos de que o homem se compõe, aparte opiniões até 

hoje divulgadas, por serem completamente errôneas. Referimo-nos a Hatha-Yoga, 
“como ciência do bem estar físico”, desde que tal corpo é o sustentáculo da alma e do 
espírito. "Mens sana in corpore sano". A seguir, Gnana-Yoga e não Raja, como querem 
outros, porquanto o mesmo termo Gnana ou Jnana, tem por étimo Jim ou Jina, que de ser 
um habitante do Astral, ipso-fato, relaciona-se com a Alma ou Psiké. Donde o termo: 
poderes psíquicos. O mesmo termo Espiritismo, usualmente empregado, é errôneo por 
suas práticas envolverem única e exclusivamente o mundo astral. Nesse caso, 
ANIMISMO OU PSIQUISMO. Finalmente, Raja-Yoga (União real, régia ciência, etc.) ou 
do Mental, como sede do Espírito desde que acima dele se acham as consciências 
Búdica e Átmica que, a bem dizer, são Portas abertas ao Tabernáculo Divino. No corpo 
humano, a hipófise tem que ver com a Alma, enquanto a epífise ("sobrenatural') com o 
Espírito. 

Por tudo isso, dizer-se que “tal união com o Todo (pela prática da verdadeira Yoga) 
é feita por três caminhos”, que a mesma Vedanta denomina de: Karma ou ação para o 
físico; Bhakti ou “devoção” (a mística da Fraternidade Humana, como o maior de todos os 
Ideais) e Jnana ou do conhecimento, visão espiritual, sabedoria, Gnose, etc. 

Todo e qualquer processo de livrar o Ego das ilusões do mundo terreno com o fim 
de uni-lo à Consciência Universal, é uma YOGA. 

Na de Patanjali, como a mais importante de todas existem oito graus ou estados: 

1. YAMA: restrição, controle de si mesmo; 

1. NI-YAMA: observações religiosas, ou antes, alicerçamento do caráter;  

2. ASANA: posição especial para a meditação, embora que esteja incluída nos 
bailados iniciáticos, tanto do velho Egito como da índia e posteriormente, na 
Grécia (“mistérios eleusinos, etc.) e hoje, de modo velado, na arte coreográfica, 
em geral. Tais “asanas” ou posições, sempre debaixo de um certo ritmo, 
traduziam, muitas vezes, toda a história de um deus do Panteon do País, quando 
não, mensagens desses mesmos deuses ao Templo onde eram praticados 
semelhantes rituais. Haja vista, os bailados exigidos no começo de nossa Obra, 
todos eles expressando mensagens e divulgações de remoto passado, em 
referência aos fundadores da mesma Obra;  

3. PRANAYAMA: retenção do hálito para controle de todas as funções orgânicas (a 
mesma medicina atual já aconselha essa prática nas crises “simpaticotônicas”, 
etc. em relação com o lado solar, do mesmo modo que as vagotônicas, com o 
lunar. E a prova é que as duas narinas estão classificadas nas antigas escrituras 
orientais, como: Ida ou lunar (a esquerda) e Píngala ou solar (a direita). Quando a 
respiração flui por ambas as narinas, recebe o nome de Sushumna (respiração 
andrógina, dizemos nós ou equilibrante, etc.). Este é o momento mais apropriado 
para semelhante YOGA, principalmente se levada a efeito em PADMASANA 
(Padma, loto e Asana, posição. Nesse caso, "posição do loto”, ou seja: de pernas, 
cruzadas, como se vê nas imagens do Buda, etc.)   
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4. PRATY AHARA: o poder de afastar o mental das sensações físicas;  

5. DHÂRANÂ: “a intensa e perfeita concentração da; mente em determinado objeto 
interno, com abstração completa do mundo dos sentidos”. Em síntese: o sumo 
controle do pensamento; 

6. DHYANA: Meditação, contemplação abstrata ou afastamento do mundo dos 
sentidos, melhor dito, estado de "isolamento completo". Constituí uma das "seis 
Paramitas” budistas. E a prova é que, em um dos mantrans (hinos) do começo de 
nossa Obra – o mesmo que nos foi enviado do Oriente – figuram estas palavras: 
"Dhyâna, tuas portas de oiro nos livram da deusa Mayá (“ilusão dos sentidos”); 

7. SAMADHI (ou Samyâma): estado de meditação obtido pela concentração, no 
qual o Adepto se torna consciente de seu Mental Superior, o que tanto vale, por 
se tornar Um com o Todo, a Consciência Universal, etc. A mesma “posição do 
Buda” não significa outra coisa. Por isso, traz os olhos cerrados (visão para dentro 
ou espiritual), orelhas enormes, que muitos criticam sem saber que é apenas um 
símbolo; na razão daquele que além de CLARIVIDENTE é CLARIAUDIENTE. As 
pernas cruzadas ou na posição já  apontada como de Padmasana, sendo as 
mãos unidas e os dedos curvos, formando a última letra do alfabeto sânscrito, ou 
Aquele que alcançou o Fim de sua evolução terrena: o Nirvana, etc. E quanto ao 
ponto ou sinal que traz na fronte (“olho de Shiva", como se chama na Índia, “ureus 
mágico”, no Egito, como prova a “serpente que se vê na fronte do faraós”), em 
relação à mesma visão espiritual. E assim por diante. 

---------------- 

Por todas essas razões e outras mais ainda, á nossa Escola Iniciática ter sido 
fundada, com  nome "DHÂRANÂ", e seu órgão oficial o conservar até hoje como uma 
homenagem àquela época.  

DHÂRANÂ serviu, pois, de “sumo controle do Pensamento”, para que, Dhyâna 
abrisse suas "Portas de Oiro" a Samadhi, além do mais, através de desconcertantes 
fenômenos psíquicos, que o vulgo denomina  erroneamente de “milagres”. E logo 
chegando o domínio do Mental (Dhyâna ligada a Samadhi, ou antes. Budhi e  Atmã, como 
6o e 7 o princípios teosóficos, para a formação da Tríade Superior), a própria Lei lhe exigir 
o de SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA, além de excelso e significativo lema, que 
é: SPES MESSIS IN SEMINE, ou “a esperança da colheita está na SEMENTE”. E isso 
porque, todos quantos forem atraídos para as suas fileiras, desde já representam os 
arautos dessa civilização de elite que fará seu surto nesta parte do Globo, e para a qual 
foi a mesma S. T. B. criada. 

Assim, o mesmo leitor; ao manusear as iniciáticas páginas de seu órgão oficial, 
embora que não o saiba, pratica um rápido estado de "Dhâranâ", por ter de abandonar o 
“mundo dos sentidos”, sob pena de não poder compreender o que, por “baixo da letra que 
mata”, refulge, como um Novo Sol, a iluminar-lhe a Consciência, o “Espírito que vivifica”. 

Vitam impendere Vero!  

---------------- 
 

EXCESSOS DE BONDADE 
 

 Há alguns excessos de bondade que não poderiam diferenciar-se do 
envilecimento; há falta de justiça na moral do perdão sistemático. Fica bem perdoar uma 
vez, e seria iníquo não perdoar nunca; mas, aquele que perdoa duas vezes torna-se 
cúmplice dos malvados. 



RRReeevvv iiissstttaaa   DDDhhhââârrraaannnâââ   
Dhâranâ nº  119  a  122 – Janeiro  a Dezembro de 1944 – Ano XIX 

Redator : Prof. Henrique José de Souza  
 

 
 

4

 Não sabemos o que teria feito Cristo, se lhe tivessem esbofeteado a outra face que 
ofereceu ao que o afrontara, esbofeteando a primeira: os escolásticos preferem não 
discutir este problema. Ensinemos a perdoar; mas ensinemos também á não ofender. 
Será mais eficiente. 

Admitamos que, na primeira vez, ofende-se por , ignorância; mas convém crer que, 
na segunda, seja por vilania. O mal não se corrige com a complacência, nem com a 
cumplicidade; isto é nocivo como os venenos, e deve opor-se a tal conceito antídotos 
eficazes: a reprovação e o desprezo.   

José Ingenieros 

 

– É nas duras provações da Vida que reconhecemos o valor da verdadeira prece. 

– Os revezes da vida quebrantam as índoles mais refratárias, abrindo os corações para 
as influências do Bem. 

 

 
O fim de uma civilização e o começo de outra 

 

Yogananda 

 

 As caraterísticas da época que atravessamos são de molde a fazer-nos refletir e a 
levar-nos à convicção de se aproximar uma mudança radical das velhas concepções da 
vida e das relações sociais. Assistimos, evidentemente, à morte duma civilização velha de 
2.000 anos que devera ser substituída  por outra portadora duma nova cultura, duma nova 
moral e duma nova ética social. Não é a primeira vez que se verifica tal mudança no 
decorrer da longa estrada da evolução. Nem é  a primeira vez que o poder material e 
guerreiro de um povo convencido de dominar o mundo se volta contra ele próprio e o leva 
à sua própria destruição. A história da humanidade está repleta de exemplos dessa 
natureza; mostra-nos a cada passo a queda fragorosa,  de impérios, no momento exato 
em que, cônscios do seu poder, convencidos da superioridade que lhe davam as armas 
assassinas, se lançavam sanguinolentos e ferozes, sobre os seus vizinhos mais fracos; 
levando a destruição e a miséria aos quatro cantos do mundo. Aconteceu isso ao império 
Assírio ou Babilônico, como à antiga: Grécia; ao império Egípcio como ao Romano, para 
não falar senão nas gentes da nossa raça e não recordar os povos pré-históricos de 
continentes há muito desaparecidos. Todos eles, considerando-se definitivamente 
firmados e senhores do próprio destino, não passavam na verdade de simples meteoros 
na grande cosmogonia social; etapas mais ou menos refulgentes da evolução humana; 
fragmentos perecíveis duma só coisa eterna: a Humanidade. Desses povos apenas 
ficava, e se transmitia aos seus sucessores o produto das suas obras espirituais, como os 
fundamentos filosóficos dos pensadores gregos, ou a cultura humanista da Renascença. 

 Achamo-nos no momento crucial duma dessas derrocadas; no ponto crítico  em 
que uma grande civilização se destrói para dar lugar a uma outra. Toda a ciência 
acumulada através dos séculos se aplica no trabalho de destruição. 

Todo o potencial humano se encaminha para o objetivo sanguinolento de aniquilar 
tudo quanto de nobre e elevado foi construído pelo esforço incomparável dos cientistas ou 
dos filósofos. 

 No meio, porém, desse caos, dessa confusão, dessa selvajaria sem precedentes, 
nascida no cérebro de um povo de megalomaníacos, pequenos e esparsos grupos de 
indivíduos reagem contra essa loucura contagiante, e se mantém em guarda para lembrar 
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aos contemporâneos que nenhum esforço se deve poupar para conter as forças dos 
cavaleiros Apocalípticos, tendo em mira os dias construtivos que se deverão seguir, como 
após a tempestade se segue a bonança. 

 A velha Europa, estrebuchando nos últimos estertores da sua agonia e trazendo-
nos à memória os cataclismos que para sempre sepultaram no seio das águas os 
continentes Lemuriano e Atlante, parece ter de todo sido abandonada pelas forças 
espirituais que dirigem os povos. 

 É diante desse espetáculo confrangedor que nos faz duvidar da apregoada, 
superioridade do homem, quando o confrontamos com os animais, ou nos leva à 
desoladora certeza de termos sido abandonados dos deuses, uma pergunta nos ocorre: 
Será que conseguiremos vencer o grande vácuo deixado pelo desaparecimento das mais 
elevadas conquistas espirituais da cultura ocidental? 

 O simples estudo da história da evolução humana nos indica que a cada grande ou 
pequeno período de descida na curva evolucional, sempre sucede um outro de ascensão 
que, com o primeiro se interpenetra e, que irá florescer em novas plagas, trazendo em 
seu seio novos aspectos da Ciência, da Arte, do Bem e do Belo. Não há interrupções, não 
há soluções de continuidade na linha incomensurável da evolução. Há, sim, descidas e 
subidas porque a evolução não é representada por uma linha reta sempre em ascensão, 
mas por uma espiral  que ora desce ora se eleva para o alto. 

 E se o trabalho da destruição duma civilização qualquer, quando nó seu período de 
descida, é preparado e dirigido por determinados indivíduos ou por determinado povo, é 
lógico admitirmos que também o advento da civilização imediata ou sucessora deve ser 
dirigido, preparado e anunciado com grande antecedência, por Seres, Colégios Iniciáticos 
ou Associações para esse fim designadas. Sem isso, difícil nos seria admitir que após 
uma destruição corno esta a que assistimos; do caos em que nos sentimos mergulhar, 
pudesse sair outra civilização portadora de melhores dias e dum ambiente mais favorável 
ao espírito de Fraternidade. 

  Nessas épocas de transição vemos surgir os nomes lendários dos Ramas, dos 
Krishnas, dos Budas, dos Hermés, dos Moisés, dos Orfeus, Platões e Cristos; ouvimos 
citar as Sociedades secretas dos Rosa Cruzes; dos Templários, dos Irmãos da Pureza, 
dos Mestres de Avis, dos Pedreiros Livres, todos reafirmando os princípios espirituais 
anteriormente conhecidos, com as leves modificações, com os novos aspectos da 
Verdade, impostos pelas necessidades das novas civilizações ou pelas etapas que eles 
devem atingir.  

 Nos nossos dias, muito embora o materialismo científico ainda pareça dominar os 
princípios espiritualistas, e muitos homens de reconhecido valor intelectual se julguem 
diminuídos e receiem perder sua reputação por voltarem suas vistas para setores 
considerados não demonstráveis pela experimentação científica, é todavia confortador 
verificar-se que o estudo da chamada Ciência Oculta vai pouco a pouco se impondo e 
fornecendo conhecimentos que satisfazem mesmo os espíritos afeitos aos mais positivos 
raciocínios. 

 Repete-se o que se deu no fim de todas as civilizações. As verdades difundidas, 
pública ou secretamente, por aqueles que as devem dirigir, despertam a curiosidade e 
interesse dos homens destinados a servir de núcleos e esteios dessas novas civilizações. 

Vemos, assim, os ensinamentos do Iluminado Rama, dados há cerca de cinco mil 
anos, servindo de fundamento ao ciclo ariano e tendo por Agni, o espírito da própria 
Divindade, o centro que devia servir de guia a toda a raça. É dos hinos Védicos, o 
seguinte cântico ou evocação propiciatória ao fogo que arde em todas as coisas:  
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“AGNI! FOGO SAGRADO: TU QUE DORMES NO LENHO E TE ELEVAS EM 
CHAMAS BRILHANTES SOBRE O ALTAR! TU ÈS O CORAÇÃO, A CENTELHA DIVINA 
QUE ARDE EM TODAS AS COISAS, É A ALMA  GLORIOSA DO SOL! " 

 Acompanhando a evolução da raça, vemos este mesmo fogo sagrado e purificador, 
aparecer 3.500 anos antes da nossa era, endeusado com o mesmo ardor por outro 
Iluminado, Krishna, considerado como a mais perfeita manifestação da divindade, e o qual 
através de Devaqui, sua Virgem, Mãe, contemplaria, face a face, como, aconteceu a 
Moisés no Monte Sinai, o Senhor seu Deus. 

Predica a moral da solidariedade e da piedade, e convida os homens a 
renunciarem aos frutos de suas próprias obras, quando diz: 

 “O HOMEM QUE FAZ SACRIFÍCIO DOS  SEUS DESEJOS  E DAS  SUAS OBRAS 
AO TODO PODEROSO DE QUEM PROCEDEM TODAS AS COISAS, E POR QUEM O 
UNIVERSO HÁ SIDO FORMADO, OBTÉM, POR ESSE SACRIFÍCIO, A PERFEIÇÃO. 
TORNA-SE, EM DIVINA  COMUNHÃO, UNO COM DEUS.”  

 Sempre com o mesmo fim de dotar os homens de novas verdades, de novos 
conhecimentos morais e ecléticos, vemos, já por outro aspecto, o três vezes grande  
Hermés, nas iniciações do Egito criando um código de autogoverno e superação capaz de 
levar o homem às mais sublimes realizações ou seja à perfeita união com seu Ego  
superior. Na simbologia de Osíris, Ísis e Horus, vemos a divina Trindade do Pai, do Filho e 
do Espírito Santo. Como consequência lógica destas tradições, surge ó grande legislador 
o não menos Iluminado Moisés o qual se não limitou a pregar as verdades já ensinadas 
por  seus antecessores, mal fez uma síntese de todo o conhecimento existente e o projeta 
aumentado para um futuro longínquo. Escreve o seu Sefer Beresite e o livro dos 
Princípios, e tão monumental foi sua obra que ainda hoje o povo de Israel se mantém 
coeso e fiel aos seus ensinamentos. 

 Enquanto Moisés na Mesopotâmia colocava em sólidas bases a moral e a ética de 
um povo por ele mesmo considerado rebelde, a imortal Grécia, teria nos mistérios de 
Dioniso, a mais bela forma, de vida dada a um povo que já havia realizado os primeiros 
estágios da evolução, possuía um elevado grau de cultura e se tornou o berço de todo o 
pensamento ocidental. Dividida, nos primórdios de sua evolução, em religiões, solares e 
lunares, vê no aparecimento, de Orfeu, o filho de Apolo, e iniciado, nós mistérios egípcios 
pelos sacerdotes de Menfis, a formação de uma religião codificada em princípios 
benéficos, através da  música e da Poesia. Dá aos homens a noção unitária da divindade 
quando ensina: 

 “UM SER ÚNICO REINA NO CÉU PROFUNDO E NO ABISMO DA TERRA. É ELE 
O PAI-MÃE DE TODAS AS COISAS". 

 Apelando para os mais nobres sentimentos de seus discípulos, Orfeu lhes vai 
apagando o sensualismo dissolvente e levando-os para uma concepção mais elevada da 
Vida. Do templo de Delfos, onde Orfeu pontificava nos veio aquela  máxima inscrita em 
seu pórtico:  

 “CONHECE-TE A TI MESMO E CONHECERÁS O UNIVERSO E OS DEUSES.”  

 Não é admirável que numa simples frase encontremos sempre as mesmas 
verdades? Temos a impressão que, é sempre a mesma entidade a ministrar os ensina-
mentos aos homens e a guiá-los através das idades, seja qual for a época e o nome com 
que se apresente. 

 Desse mesmo temo de Delfos vemos surgir outro Iniciado com o nome de 
Pitágoras, dando aos homens o sentido da evolução individual, a disciplina das 
atividades, e, num sentido muito preciso, o processo, introspectivo graças ao qual o 
homem, conhecendo seus próprios defeitos, pode evoluir no sentido mais estrito do 
termo. Foi o grande Pitágoras não só o divulgador das doutrinas de Orfeu, como o 
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legislador de seu povo, realizando a verdade pelo Mental; a virtude pela Alma e a Pureza 
pelo corpo. 

 O equilíbrio do Corpo, da Alma e da Inteligência, era o ideal orfeônico advogado 
por Pitágoras. Tão grandes eram esses ensinamentos que quando os bárbaros romanos 
invadiram a civilizada Grécia, venceram-na, física ou materialmente, mas foram por sua 
vez vencidos espiritualmente; pois sua rude cultura foi invadida pela religião e pela fé 
gregas. 

 Dentro dessa mesma linha de iniciação, outro grande ser, Platão, se preocupou 
com a realização da felicidade coletiva, criando um estado ideal, por muitos ainda hoje 
considerado irrealizável, mas constituindo, indubitavelmente, a mais perfeita organização 
das coletividades. Sua "República" posta em execução, acabaria com as guerras e nos 
conduziria rapidamente à Fraternidade entre os homens, à destruição do egoísmo causa 
primordial de todos os males. 

___________ 

 Este rápido golpe de vista através do passado, chega para nos provar que, após os 
primeiros esplendores das religiões e ao refinamento moral, os homens se vão 
esquecendo das divinas verdades e se entregando pouco a pouco aos prazeres do 
mundo; chegando mesmo a negociar os mistérios do Templo e a enriquecer à custa da 
ingenuidade e ignorância das massas. É o fim da civilização que se aproxima a passos 
largos, forçando a divindade, a uma nova  manifestação que venha lembrar aos homens 
as verdades esquecidas, e a expulsar os vendilhões do Templo. Foi num desses períodos 
de decadência, quando o Império Romano afogado na devassidão e no luxo, 
transformava em deuses os Neros e os CalíguIas e povoava o Olimpo de ladrões e 
assassinos; que em Belém, numa pequena  cidade  distante 23 quilômetros de Jerusalém, 
nasceu humildemente, sem as pompas do mundo, aquela criança filha de Míriam ou 
Maria que, como Devaqui a mãe de Krishna, foi chamada a Virgem Mãe. E Jesus, tal 
como os outros enviados para anunciar o advento, duma nova era, não veio destruir a 
religião reinante, a religião de seus antepassados, pois, era sempre na Sinagoga que 
pregava, era entre os sacerdotes de Israel que ele demonstrava sua origem divina, apon-
tava os erros dos homens e lhes ensinava as novas verdades. O Grande, o Sublime 
Iluminado trazia uma nova face da Verdade, um novo impulso civilizador, e vinha 
substituir o mosaico "Olho por olho, dente por dente", pelo suave "amai-vos uns aos 
outros". Foi Jesus, como todos os grandes Iluminados, iniciado em Colégios Esotéricos, 
porque a essa iniciação estão sujeitos todos os, seres, mesmo os mais excelsos, visto 
lhes ser preciso recobrar seus poderes divinos adormecidos no cárcere do corpo físico. 

 Voltando à época atual, tão profundamente decadente, não podemos deixar de 
verificar que, hoje, como outrora, estamos passando por um período de transição, 
estamos assistindo  passagem dum ciclo evolutivo para outro. E como salta aos olhos de 
qualquer observador imparcial que os herdeiros da civilização européia, são os povos do 
continente americano, entre eles deve existir um Colégio de elevado valor espiritual 
trazendo em seu seio as novas verdades a serem difundidas pelos povos constituintes 
dessa futura civilização. 

 Não apenas uma, mas duas serão as civilizações a criarem-se nas plagas ame-
ricanas: uma, no norte, tendo por centro os Estados Unidos da América; e outra, no sul, 
tendo por núcleo central o Brasil. Quanto ao Brasil, já o sociólogo mexicano José de 
Vasconcelos, vaticinara o aparecimento no seu solo duma nova raça, quando dizia: “É 
entre as bacias do Amazonas e do Prata que surgirá s raça cósmica destinada a realizar a 
concórdia universal, porque será filha das dores e das esperanças da Humanidade.” 

 Nada mais lógico, pois, que nas Américas o sentido da dignidade humana tivesse 
tomado uma expressão até então desconhecida, sem interpretações dúbias ao sabor das 
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modificações cotidianas de interesses materiais, tão do gosto da velha diplomacia 
européia, obediente aos princípios pregados por Maquiavel. 

 O trabalho para o aparecimento dessas duas civilizações neste continente iniciou-
se dum modo patente quando aqui aportaram as primeiras caravelas de Colombo e 
Cabral. Essas duas grandes figuras históricas são para os teósofos os enviados 
necessários ao preparo do continente que serviria de cenário ao aparecimento dos 
primeiros rebentos da humanidade que irá constituir a Idade de Ouro, e estabelecer 
finalmente sobre a terra “a associação de todos os interesses, a federação de todos os 
povos, a aliança de todos os cultos e a verdadeira solidariedade humana”. E para 
começar já hoje se fala “num só padrão monetário, numa só língua e num só regime 
social”. Descoberto o continente Americano, vemos para ele se transportarem as raças 
matrizes que, de caldeamento em caldeamento, se vinham aparelhando para a missão a 
que se destinavam. Desse amalgamamento de raças encaminhadas para o novo 
continente e vindas de todos os quadrantes da terra, sairá a raça sintética incapaz de 
conceber as distinções que hoje dividem os homens e os levam às tremendas lutas em 
que se digladiam. 

 Chegados à maior idade, os povos para aqui transportados se foram constituindo 
em nações independentes, porquanto só assim se poderiam transformar no cadinho 
maravilhoso onde se fundirão os mais elevados ideais. E entre as figuras gigantescas que 
concorreram para a sua independência política, vemos surgir um Pedro de Alcântara que, 
talvez inconsciente da sua missão, mas obediente à Lei do próprio Destino, não hesita em 
revoltar-se contra a própria casa paterna, para dar a indispensável maioridade à nação 
brasileira assinalada pelos deuses para servir de palco à mais fulgurante civilização de 
todos os tempos. José Bonifácio, Pedro Segundo, Rio Branco, Getúlio Vargas, são 
personagens que devem merecer nosso mais profunda reverência por terem concorrido 
eficazmente, levados por um impulso de acrisolado patriotismo, para o advento luminoso 
de um  Brasil, onde florescerá essa raça cósmica de que nos fala o sociólogo mexicano 
acima citado. 

 Também ò espírito de coesão e mútuo auxílio entre os filhos da América, 
consubstanciado na sentença de Monroe e no ideal boliviariano, é para nós uma 
sequência lógica dos esforços com que os Guias da Humanidade procuram cimentar os 
elementos até então dispersos, num único bloco capaz de resistir ao ímpeto das forças 
antagônicas que sempre pretenderam manietar ou mesmo impossibilitar o seu 
desenvolvimento moral e material. A política de boa vizinhança criada por Roosevelt e 
quantos congressos pan-americanos se tem levado a efeito nas várias nações do nosso 
continente são outros tantos elementos destinados a reforçar os laços de solidariedade e 
mútua confiança indispensáveis à evolução de povos portadores de tão altos destinos. 

  Mas para que tudo se realize, deverá haver como sempre houve, um núcleo 
donde essas idéias irradiem e onde se mantenha permanentemente aceso o fogo sagrado 
que as deve purificar. Ao nosso muito amado Brasil herdeiro das nobres qualidades do 
povo lusitano e de  quantas correntes raciais se acolheram a seu seio generoso, coube o 
papel de servir de centro de irradiação espiritual para essas altíssimas verdades, que até 
há bem pouco tinham apenas um sentido puramente literário. 

 O ciclópico trabalho que desde o início da raça se vinha, fazendo ocultamente, 
surgiu à luz do sol logo após o cataclismo de 1914 – 1918, anunciador da derrocada da 
civilização européia. Cumprindo as velhas profecias gravadas nas muralhas eternas das 
pirâmides do Egito, nos panos dos velhos templos pre-incáicos, nos alcantis da serra de 
Sintra e em tantos outros monumentos perdidos nos picos das nossas montanhas e no 
interior das nossas selvas, na formosa cidade de Niterói, às margens da Guanabara e sob 
o nome simbólico de Dhâranâ, se criava o núcleo iniciático que mais tarde se tornaria, na 
Capital da República e hoje em São Lourenço, na Sociedade Teosófica Brasileira. Já 3 
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anos antes, essa criação tinha sido realizada espiritualmente neste mesmo rincão sul-
mineiro, quando pela primeira vez ali foi aquele a quem coubera o desempenho de tão 
espinhosa quão honrosa missão. 

 A novel sociedade fundada em Niterói, recebeu desde o seu início os poderes até 
então sob a guarda das Fraternidades Orientais a quem até aquele momento coubera o 
trabalho de encaminhar as mônadas humanas em marcha para o Ocidente. Como prova 
desta verdade, recordamos a mensagem dirigida a Dhâranâ, pelos Mestres do Himalaia, 
como uma justa homenagem aos excelsos Seres que tanto trabalharam para o advento 
da futura civilização e tão poderosamente auxiliaram o núcleo irradiador das novas 
verdades, nos seus primeiros e vacilantes passos. 

 “Salve Dhâranâ, rebento novo mas vitalizado pela uberdade do tronco gigantesco 
donde nasceste. Vieste do Oriente, qual Rama extensa, florescer nas mentes dos filhos 
deste país predestinado que já tiveram a dita de ouvir o cantar mavioso da Ave canora 
que lhes segreda internamente, Amor a todos os seres.  

 Os teus triunfos já são cantados cai melodiosas estrofes no grande concerto 
universal da Carícia Setenária, porque tu, excelsa potência criada por teus próprios 
esforços, começaste a dar crescimento, nas tuas frágeis hastes, às folhas verdejantes 
onde amarelados frutos serão colhidos por todos aqueles que se achem famintos e 
perdidos na grande floresta da vida. E, assim, com as esplendorosas cores do pavilhão da 
pátria de tens filhos, também tu, DHÂRANÂ, terás teu hino glorioso cantado pelos 
Querubins que adejam em torno da silhueta majestosa do Supremo Instrutor do Mundo".  

 Por esta iniciática mensagem se patenteia, com meridiana evidência, a passagem 
ou transferência integral dos poderes espirituais do Oriente para o Ocidente, em 
obediência à marcha da evolução que, como a marcha radiosa do Sol, se faz no mesmo 
sentido. O ECCE ORIENTE LUX de Swedenborg, que até então levava todos os místicos 
a voltarem-se para os lados onde nasce o Sol, foi substituído, ao fundar-se a futura 
Sociedade Teosófica Brasileira, pelo ECCE OCIDENTE LUX, pois daqui começaram  a 
surgir os raios duma nova era. Não se precisa ser dotado duma inteligência muito 
penetrante, para constatar, pela simples observação dos fatos, a veracidade desta 
afirmativa. Não duvidemos uni só instante, que toda a luz espiritual destinada a redimir os 
homens que sobrevirem à grande catástrofe para cujo final. nós mesmos estamos 
material e eficazmente contribuindo, sai da América, e, na América, o núcleo principal 
dessa espiritual irradiação, acha-se no Brasil e, se o quiserdes localizar dentro do Brasil 
achar-lo-eis, por mais que isto nos possa espantar, por mais estranho ou absurdo que isto 
nos possa parecer, na formosa cidade de S. Lourenço, erguida entre as acolhedoras 
serranias da Mantiqueira, às margens do Rio Verde. 

 Bem sei ser difícil – visto que assim sucedeu em todas as épocas – aceitar, sem 
relutância, afirmativas desta natureza e feitas tão categoricamente. Elas nos trazem à 
memória o messianismo dalguns místicos contemplativos e algumas passagens da Bíblia 
onde Cristo nos previne contra esse messianismo. Sem outros ou melhor argumentos de 
convicção, lembraremos a passagem de um dos mais velhos livros sagrados da tradição 
védica, 6 livro LV, capítulo XXIV do Vishnu-Purana, ao falar-nos na profecia de Crishna: 

 “Nos dias em que os Melechkas (europeus) forem senhores das margens do Indo, 
Casemira e Chandrabaga, aparecerão monarcas de mau espírito, gênio violento, 
mentirosos e perversos. Darão morte às mulheres, às crianças e aos amimais. Seu poder 
será no entanto limitado, suas vidas curtas, embora seus desejos sejam insaciáveis... 
Gentes de vários países, misturando-se com eles, seguirão seu exemplo. Os puros serão 
desprezados e o povo  perecerá, porque os Melechkas ou bárbaros estarão nos extremos 
e os verdadeiros Árias no centro. A riqueza e a piedade diminuirão cada vez mais; até o 
mundo entrar em completa degradação. Nesse tempo só o fortuna dará valor ao homem e 
será ela a única fonte de devoção. A paixão animal se tornará no único laço de união 
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entre os sexos; a falsidade, o único meio de vencer as contendas; e as mulheres, meros 
objetos de satisfações puramente sexuais; a exterioridade se tornará a única marca de 
distinção entre as camadas sociais; a falta de honradez, o mais prático de todos os meios 
para ganhara vida; a debilidade trará consigo a dependência; a mais desenfreada 
liberdade não dará lugar a outras aspirações. A riqueza dará ao homem a reputação de 
puro e honesto; o matrimônio não passará dum negócio; e o povo, esmagado pele peso 
de enorme carga, emigrará. E, assim, na Idade Negra, a decadência moral continuará sua 
marchas até que a raça humana se aproxime de sua total destruição. 

 Quando o fim de tal idade estiver próximo, descerá sobre a terra aquele ser divino 
que existe em sua própria natureza espiritual, dotado das oito faculdades supremas... Ele 
restabelecerá a Justiça na Terra, e as mentes dos que sobreviverem até ao fim serão tão 
puras como o cristal. Os homens assim transformados serão como sementes duma nova 
raça que seguirá as leis da idade de ouro ou da pureza, para transformar mundo. Dois 
elevados seres, dois Devapis, volverão à Terra para felicidade dos homens.” 

 Esta profecia do iluminado Krishna, proferida há 5.000 anos, retrata com chocante 
evidência, a época tenebrosa que atravessamos e acena-nos, com nau menos clareza, 
com a esperança de melhores dias para o Mundo. Tenhamos olhospara ver e  ouvidos 
para ouvir e não deixemos  turvar nossa inteligência com os apodos de que está sendo 
vítima o núcleo espiritual destinado pelos deuses à difusão dos ideais da Fraternidade 
que será o apanágio das novas civilizações. Mesmo, porque, é sina de todas as Obras 
destinadas a impulsionar a evolução ou a ferir a nova tônica da verdade eterna, sofrer os 
impactos das forças do mal ou o choque dos princípios inferiores  que não desejam 
perecer. Foram essas forças que apedrejaram Cristo e o crucificaram entre dois ladrões; 
foram elas que lançaram os primeiros cristãos às feras nos circos romanos espalhados 
por todo o império; e a elas se deve a guerra aos Templários a oposição à Revolução 
Francesa. Da inutilidade dos seus esforços nos fala toda a História. 

 Digamos bem alto que os tempos são chegados e que a missão da S .T. B. , como 
escola de iniciação, não é apenas aperfeiçoar o caráter dos membros que a  constituem. 
Sua existência tem um sentido mais amplo: visa o Brasil e a própria América. Destina-se à 
nova humanidade redimida pela dor de seus erros, da sua falsidade, da deturpação e 
mercantilismo das mais puras verdades espirituais e eternas. 

 Para que Obra de tal magnitude não periclite, é que os grandes Seres de 
Sabedoria, vanguardeiros da humanidade, servindo-se de meia dúzia de homens de boa 
vontade, lançam o grito de alerta, para não dizer, de alarme, àqueles que pretendem 
continuar dormindo, desprovidos de olhos para ver o que de grandioso em torno de si se 
passa e de ouvidos para ouvir o que de verdade em torno de si se diz, quando não 
preferem ter esses órgãos de percepção prontos a acolher benevolamente quantas 
calúnias as forças do ramal engendrem. 

 Não esperemos que a destruição seja total para só então iniciar o trabalho de 
reconstrução. Em todos os tempos a reconstrução começa ao verificarem-se os primeiros 
sintomas de destruição – E, reconhecendo esta verdade, trabalhemos pela harmonia 
individual com nosso Principio crístico, com o Cristo interno de que nos fala São Paulo, 
para que não suceda o que já em outros tempos tens sucedido, isto é, para que os 
nossos descendentes, ao esperar o Espírito da Verdade, não repitam aquela passagem 
da Bíblia: 

 ELE JÁ VEIO E VÓS NÃO O RECONHECESTES! 

 Reconheçamo-lo, portanto, num sincero esforço moral e mental, aplicando todas as 
nossas atividades no trabalho da nossa própria reconstrução; pois só da reforma 
individual poderá surgir a reforma geral da Humanidade; só pela autoconsciência de 
nossas tendências, poderemos sinceramente pregar e praticar a Fraternidade. 
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Cumpre que a nós mesmos nos superemos. Filhos duma terra exuberante, não nos 
aferremos a um comodismo filho dessa mesma exuberância e que nos teus impedido a 
expansão de todas as nossas possibilidades. Façamos jus à missão que os deuses nos 
confiaram, depois de nos terem feito herdeiros das velhas civilizações gastas e em franca 
decomposição. Vivamos intensa e integralmente as novas verdades que irrompem 
luminosas das profecias cabalísticas de profetas e sibilas. Lancemos nossas atividades 
para os setores construtivos da nossa Pátria cujos filhos tudo esperam da nascente 
civilização. 

 

A Crítica e a Censura 

 A crítica, em si, não é mais do que a mecânica do juízo. A análise das partes que 
conduzem ao  conceito de um fim determinado. É, portanto, como mecanismo, neutra, isto 
é, a cor da sua conveniência quem lha dá é o crítico. 

 Tem-se reprovado a censura, veneno que corrói, tanto ao que a emite, como ao 
que a recebe, gerando sinistros elementares que enriquecem os esforços do Mal... 

 E à censura acharam de chamar crítica. 

 A censura não é  mais do que uma parte da crítica, no que esta tem de mais 
inferior, como fruto da análise apaixonada que se tem por malícia: Esta, sim, é que o 
grande e perigoso morbos de nosso caráter, a última e mais sutil expressão de ódio, o 
micróbio que, antes de tudo, deve exterminar em si o aspirante à vida superior. Tal é o 
fundamento de toda a ética do discipulado.  

  O renascimento espiritual, de que tanto se fala em certas místicas 
teosóficas, é bem diferente do que se pensa. Ele representa o máximo valor, não es-
petacular, mas real e interno, das iniciações. Visa transformar-nos em crianças, melhor 
dito, fazer-nos renascer em pureza. Não a pureza que represente uma repressão, uma 
fictícia castração, mas aquela que apresenta a característica da essencialidade, visto ter 
por princípio anular em nosso imo todo assomo de malícia. 

 Aquele que não é malicioso, não censura.  

 Deixar, porém, de criticar? Não. A crítica, quando despojada de seus elementos 
negativos, torna-se a mais poderosa tribuna do aperfeiçoamento. 

 O indivíduo, ao atirar para longe de si a forma mais sutil do ódio, a malícia criadora 
da censura, livra sua mente das pesadas correntes que a aprisionam no seu interior, e faz 
desabrochar a intuição, como florescência de super-crítica. (Do Livro “O Verdadeiro 
Caminho na Iniciação” de Henrique J. de Souza). 

___________________ 

 

¶ Coragem, paciência e resignação são virtudes cultivadas geralmente apenas pela 
gente pobre e humilde.  

¶ Fazei de boa vontade tudo quanto é do teu dever, para que compreendas que não 
procedes apenas por mera obrigação. 
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PALESTRAS TEOSÓFICAS 
MANOEL TENREIRO CORRÊA 

IX 

 

P R Â N A 

 Forças emanadas do Sol – Infinito deve ser o número de forças que, emanando do 
sol, atingem o nosso planeta. Dentre elas, três pelo menos existem independentes e 
distintas que os ocultistas denominam Fohat, Prâna e Kundalini.  

 Fohat, que na falta de melhor tradução, poderemos chamar Eletricidade no seu 
estado mais sutil, compreende todas as energias conhecidas tais como: magnetismo, luz, 
calor, som, afinidade química, movimento, eletricidade comum, etc., apresentando como 
principal característica poderem converter-se umas nas outras. 

 Prâna é uma força vital de cuja existência alguns sábios do Ocidente começam a 
suspeitar sem, no entanto, ousarem reconhecê-Ia oficialmente. Dela trataremos nesta 
palestra.  

 Kundalini, denominada pelos ocultistas do Ocidente de fogo-serpente, é uma força 
absolutamente desconhecida pela ciência oficial. Mesmo entre os cultores da ciência 
oculta poucos são os que dela tem um conhecimento perfeito. 

 É da máxima importância ter  sempre presente a impossibilidade de converter 
qualquer destas três forças numa das outras. Elas são distintas e inconversíveis, pelo 
menos neste plano de estação.  

 Definição de Prâna - Prâna é uma palavra sâncrista, derivada de pra, por fora e 
an, respirar; mover-se, viver. Assim, pra-an, Prâna, terá corno equivalente mais 
aproximado na nossa língua, a significação de sopro ou energia vital: Os pensadores 
hindus, não admitindo senão uma  única Vida, uma única Consciência, dão o nome de 
Prâna ao Eu  Supremo, à Energia do Único, à vida do Logos. “Eu sou Prâna... Prâna é a 
vida”, diz Indra, o grande Deva, Chefe da hierarquia vital nos mundos inferiores. Prâna 
significa evidentemente aqui a totalidade das forças vitais. No Mundakopanishad se diz 
que Prâna ou a Vida procede de Brahmâ, o Único. Essa força pode ainda ser definida co-
mo Atmã em sua atividade centrífuga: “Prâna nasceu de Atmã” (Prashnopanishad). Diz-
nos Shankara que Prâna é Kriyashakti – a  shakti (força) da ação e não da sabedoria. 

 Prâna é finalmente, colocado entre os sete elementos correspondentes às sete 
regiões do universo, aos sete veículos de Brahmâ, etc.: Prâna, Manas; o Éter, o Fogo, o 
Ar, a Água e a Terra.  

 Em termos ocidentais, Prâna é, sobre o plano físico, sobre o plano da matéria 
densa, a vitalidade, a energia construtora que coordena as moléculas e as reúne em um 
organismo definido. É o “Sopro de Vida” que anima o organismo, ou, melhor, a porção do 
Sopro de Vida universal de que um organismo se apropria durante o breve período de 
tempo a que damos o nome de “Vida”. Sem essa energia vital, não haveria corpo físico 
agindo como uma única entidade: quando muito, tal corpo não passaria dum conjunto de 
células independentes. É Prâna quem as reúne e associa num todo, único e complexo, 
percorrendo as malhas da chamada “rede vital”, essa rede cintilante e dourada, duma 
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fineza inconcebível, duma beleza delicada, constituída por um único fio de matéria búdica 
e em cujas malhas se vêem justapor os átomos mais grosseiros. 

 Consequências do excesso ou falta, de Prâna nos organismos – Prâna é 
absorvido por todos os organismos vivos numa quantidade maior ou menor, segundo as 
necessidades de sua existência. Isto nos prova serem todos os seres vivos, animais, 
plantas, etc., produtos de Prâna e não Prâna um resultado da existência desses seres. 
Assim, no caso de existir excesso de Prâna no sistema nervoso, sobrevirá a doença e 
finalmente a morte, o mesmo resultando no caso contrário, ou seja, a deficiência de Prâna 
no organismo. Prâna pode ser comparado ao oxigênio que manterei a combustão e é o 
agente químico de toda a vida orgânica. Também o excesso ou deficiência deste gás trará 
a doença, e finalmente a morte conto consequência. Para adapta-lo à respiração dos 
animais é o oxigênio misturado ao azoto, gás inerte que aqui podemos comparar ao duplo 
etérico veículo igualmente inerte de Prâna.  

 Os vários Prânas e sua associação – De acordo com o plano da natureza a que 
nos referirmos ou com o veículo em que sua ação se fizer sentir, Prâna toma o nome de 
Prâna físico, astral, mental, etc. e, é da associação de uns com os outros que resultam os 
órgãos e faculdades dos seres organizados. Assim, a associação do Prâna astral com o 
Prâna, físico cria a célula nervosa que nos dá a faculdade de sentir a dor ou o prazer. As 
células se desenvolvem em fibras que, veiculando o Prâna associado aos outros dois, 
tornarão possível o pensamento.  

 Esta associação dos vários Prânas obedece à lei da Evolução, por sua vez sujeita 
a sete grandes períodos a que chamamos Rondas. Durante a primeira Ronda do Globo a 
que pertencemos, se derramam sobre os átomos físicos as correntes prânicas destinadas 
a agir sobre a parte densa do corpo físico. Na segunda Ronda a essas correntes se 
associam às que irão agir no duplo etérico. 

 Até aqui nada pode existir nos seres em evolução que se pareça com aquilo a que 
denominamos dor ou prazer. Só no terceiro período de vida do Globo ou terceira Ronda é 
que a energia Kâmica ou do desejo aparece, pondo o corpo físico em comunicação direta 
com o astral. Chegando à quarta Ronda que é aquela em que atualmente nos achamos, 
as correntes prânicas Kamamanásicas entram em atividade para a confecção das células 
que irão constituir o cérebro destinado a servir de instrumento do pensamento. 

 É este o ponto a que chegou a humanidade normal. Pode-se, no entanto, pela 
prática de certas Yogas atrair desde já para os átomos físicos as correntes prânicas de 
mais elevados estados de consciência, destinados a despertar normalmente nas Rondas 
futuras. Essa prática exige porém, muita prudência, visto poder ocasionar lesões 
cerebrais muito sérias. 

 Prâna e a “Doutrina Secreta” – A “Doutrina Secreta” fala de Prâna como de vidas 
“invisíveis” e “ignias” que fornecem aos micróbios “a energia vital construtiva”, e lhes 
permitem ainda edificar as células físicas. Quanto as dimensões dessas vidas “invisíveis” 
ou “ignias” pode-se dizer que uma delas está para a mais pequena bactéria, como o mais 
microscópico infusório está para um elefante. 

 “Todo o objeto visível neste universo foi construído por essas vigas, desde o 
homem primordial, consciente e divino, até aos agentes inconscientes construtores da 
matéria”. “Pela manifestação de Prâna, o espírito privado de palavra se transformou 
naquele que fala”. Assim toda a vitalidade construtiva no universo e no homem, se 
resume em Prâna. 

 Fala ainda a “Doutrina Secreta” do seguinte “dogma fundamental” da ciência 
oculta: “O Sol é o reservatório da Força Vital. Dele emanam as correntes vitais que vibram 
através do espaço, como através dos organismos de todos os seres vivos vieste mundo”. 
Paracelso se refere a Prâna nos seguintes termos: “Todo o microcosmos está 
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potencialmente contido no Liquor Vitae, um fluido nervoso... no qual se acha a natureza, a 
qualidade, o caráter e a essência de todos os seres”. 

 O Sol oculto e a circulação de Prâna – O  verdadeiro sol acha-se escondido 
detrás do sol visível. É esse sol invisível que gera o fluido vital e o faz circular através do 
nosso sistema durante ciclos cuja duração é de dez anos. As manchas solares que os 
sábios constatam no fim de cada um desses ciclos, bem podem ser atribuídas ao 
movimento circulatório de Prâna. 

 Os antigos Arianos cantavam Súria escondendo, por detrás de suas vestes de 
Yogui, “sua cabeça que ninguém podia perceber.” A vestimenta dos ascetas hindus, dum 
colorido amarelo rosado, representava o Prâna no sangue humano, é era possivelmente o 
símbolo do principio vital contido no sol oculto ou naquilo que hoje chamam cromosfera ou 
região "cor de rosa". 

 Prâna, transmissor de impressões – Muito embora a presença dos nervos no 
corpo físico, é importante notar não ser o corpo físico quem possui a faculdade de sentir. 
Como veículo o corpo físico não sente: é apenas um simples receptor de impressões. 
Recebe o impacto vindo do exterior, mas não está nas suas células a faculdade de sentir 
as boas ou más qualidades dessas impressões, a não ser duma forma muito vaga, 
amortecida, difusa como por exemplo, a que nos dá uma fadiga geral. Prâna transmite 
para o interior os contatos físicos tornando-os agudos, penetrantes específicos, dando-
nos uma sensação muito diferente da que derivasse apenas das células. É Prâna pois, 
que dá aos órgãos físicos a atividade sensorial e que transmite aos centros dos sentidos 
localizados no veículo astral as vibrações vindas do exterior. É ainda Prâna que, graças 
ao Duplo Etérico (parte sutil do corpo físico), transmite ou serve de veículo à energia 
vinda do interior. 

 Efeitos das correntes prânica nos vários reinos da natureza – É  a circulação 
das correntes prânicas nos Duplos Etéricos dos minerais, dos vegetais e dos animais, que 
faz sair do estado latente a matéria astral existente na estrutura de seus elementos 
atômicos e moleculares, produzindo um “estremecimento” que permite à Mônada da 
forma apropriar-se dos materiais astrais com que os espíritos da natureza iniciam a 
construção do futuro corpo astral. 

 O despertar da consciência astral – Nos minerais, a matéria astral acha-se tão 
pouco ativa, e a consciência está nesse reino tão profundamente adormecida, que 
nenhuma atividade é perceptível entre os dois planos: astral e físico. Nos vegetais parece 
já haver um vago esboço de sistema nervoso, tão pouco desenvolvido que só pode servir 
para a transmissão de fatos muito rudimentares. Entre os animais a consciência astral, 
muito mais desenvolvida, afeta os Duplos Etéricos e, graças a estas vibrações etéricas, a 
construção do sistema nervoso, vagamente delineado nos vegetais, se encontra 
fortemente estimulado. 

 Construção do sistema nervoso – Os impulsos engendrados pela consciência 
dão nascimento às vibrações astrais que por sua vez vão produzir vibrações na matéria 
etérica. É da consciência que quer passar por experiências, que vem o  impulso, mas 
sendo ainda impotente para construir o sistema, nervoso, deixa o começo desse trabalho 
aos espíritos de natureza sob a direção dos Seres luminosos do terceiro reino elementar e 
do próprio Logos agindo através da alma grupo vegetal ou animal. 

 Como conseqüência desse trabalho aparece no corpo astral um centro que tem por 
função receber e responder às vibrações exteriores. Deste centro as vibrações passam ao 
duplo etérico onde dão origem a turbilhões etéricos que atraem para si parcelas de 
matéria física mais densa, e acabam ror formar uma célula nervosa e, finalmente um 
grupo de células. Estes centros físicos, recebendo as vibrações do mundo exterior, 
reenviam-nas aos centros astrais, aumentando desse modo suas vibrações. 
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 Da ação e reação constante entre os centros físicos e  astrais, resulta um aumento 
cada vez maior de atividade e a dilatação de seu campo de utilidade. É com estes centros 
ou grupos de células nervosas que é  construído o sistema simpático, devido, como 
virmos, ao impulso emanado do mundo astral. Mais tarde o sistema cérebro-espinhal será 
formado por impulsos semelhantes vindo do mundo mental. 

 Formação de órgãos físicos – Pelos centros acima descritos dez órgãos físicos 
são formados: cinco tem por função receber os impulsos do mundo exterior e ligam-se 
aos centros dos sentidos localizados no cérebro. São: os olhos„ as orelhas, a língua, o 
nariz, e a pele. Têm em sânscrito o nome de Jnânandriyas, literalmente órgãos do 
conhecimento. Os outros cinco, engendrados pelos centros motores e ligados ao mundo 
astral, donde transmitem as vibrações da consciência ao inunda exterior, são os órgãos 
motores denominados em sânscrito Karmandryias (órgãos de ação) : mãos, pés, laringe, 
órgãos genitais e órgãos de excreção. 

 Prâna e o magnetismo – Não se deve confundir Prâna com o magnetismo 
humano ou fluido nervoso cuja, origem é o próprio corpo e cuja função  é manter a 
circulação do Prâna físico ao longo dos nervos ou, melhor, da matéria sutil que os 
envolve. Esta circulação se assemelha à do sangue nas veias. Assim como o sangue leva 
o oxigênio a todas as partes do corpo, do mesma modo o fluido nervoso, transporta o 
Prâna destinado a vivificar todo o organismo. 

 Além disso, Prâna, ao contrário do fluido nervoso ou magnetismo, vem do exterior 
por intermédio dos alimentos ingeridos e do ar respirado, sob a forma de glóbulos vitais. 
Nestas condições, tal como acontece com as partículas físicas constantemente 
substituídas por outras  fornecidas pelos alimentos, pela água,  e pelo ar, também Prâna e 
a matéria etérica que lhe serve de veículo tem suas partículas constantemente 
substituídas por outras vindas da mesma origem. 

 Prâna e a luz Mar – Já dissemos que Prâna é absolutamente independente e 
distinto da luz, do calor, da eletricidade, etc. Apesar disso, sua manifestação no mundo 
físico parece depender da luz solar. Há mais ou menos Prâna no ambiente, segundo é 
mais ou menos abundante a luz do sol. Parece mesmo que da luz solar depende a 
manifestação de Prâna. Nos dias ensolarados os glóbulos vitais enchem toda a atmosfera 
e facilmente podem ser vistos a olho nu na forma de cachos dum branco  luminoso. Para 
os observar, basta-nos fixar nosso foco visual a alguns metros de distância sobre um 
fundo de céu livre. Ao contrário, nos dias nebulosos nota-se uma grande diminuição 
desses glóbulos, e durante a noite a operação parece totalmente, suspensa. 

 Podemos assim afirmar que durante a noite vivemos das reservas de Prâna 
colhidas durante o dia, e muito embora o seu esgotamento total seja impossível, essas 
reservas acumuladas durante os dias de sol brilhante diminuem evidentemente após   
uma  longa sucessão de dias nebulosos. 

 Este fenômeno explica também o fato muito conhecido de a maioria dos doentes 
morrerem entre a meia-noite e o nascer do sol.  Até à meia-noite as reservas de Prâna 
acumuladas durante o dia, atendem facilmente às necessidades vitais do organismo. 
Dessa hora em diante tais reservas diminuem e de tal diminuição se ressente 
infalivelmente o organismo. Daí, ainda, o dito popular muito conhecido: “Vale mais uma 
hora de sono antes da meia-noite do que duas horas depois da meia-noite”. 

 Prâna dos outros planos e a luz solar – Já dissemos que Prâna ou a vitalidade 
existe em todos os planos: físico, astral, mental etc. Prâna, a Vida Única, é “o meio pelo 
qual são fixados os sete raios da roda universal” (Hino a Prâna, Atharva Veda). E não 
obstante tratarmos aqui  apenas no Prâna físico – do qual existem sete variedades que os 
médicos, nos estão dando a conhecer com o nome de vitaminas – não podemos deixar de 
nos referir de passagem à influência da luz solar sobre o Prâna dos planos da emoção, da 
inteligência e da espiritualidade. Assim como o Prâna físico parece aumentar nos dias em 
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que há abundância de luz solar, o mesmo se deve dar com o Prâna dos outros planos. As 
próprias cores do Prâna físico correspondem até certo ponto às verificadas no Prâna 
astral. Temos, assim, que os sentimentos e os pensamentos serão tanto melhores e mais 
claros, quanto maior e mais brilhante for a luz solar, reagindo ainda sobre o corpo físico e 
o ajudando a assimilar o Prâna que o tornará são e vigoroso. Nesta correspondência 
entre os Prânas dos vários planos, devemos ver a notável influência que a saúde 
espiritual, mental e emocional exerce sobre a saúde do corpo físico e a deste sobre a 
daqueles. 

 Prâna como elemento de cura – As correntes prânicas em circulação no corpo 
humano submetem-se facilmente à vontade do indivíduo, podendo ser empregadas como  
elemento de cura de qualquer afeção. É, pois, possível a um homem robusto dirigir sua 
própria vitalidade para o organismo depauperado dum seu semelhante, contribuindo 
eficazmente para o seu restabelecimento. À vitalidade assim adicionada a do corpo 
enfraquecido, manterá este em funcionamento até que por si mesmo possa especializar o 
prâna de que o órgão ou órgãos afetados têm necessidade. Este processo de cura, pode 
ser determinado inconscientemente pela simples aproximação física. Neste caso, o 
fenômeno se dá automaticamente. Quando porém é secundado por um esforço 
consciente seus efeitos são quase ilimitados. 

 Cura de afeções pouco graves – O simples aumento da circulação prânica é 
suficiente para curar as afeções pouco graves. Muito é o bem que se pode fazer aos 
nossos semelhantes, sem outro trabalho que o de derramar sobre os pacientes uma 
copiosa  corrente de vitalidade que lhe inundará o organismo e os aliviará  quase 
instantaneamente dos sofrimentos. As doenças nervosas denotam sempre um 
desequilíbrio do duplo etérico. Não é outra a origem das perturbações digestivas e da 
insônia. As dores de cabeça são habitualmente causadas por um estado congestivo do 
sangue ou do fluido vital chamado magnetismo. 

 Uma corrente abundante de prâna  derramada pelo operador sobre a cabeça do 
paciente, afasta a matéria congestionada e suprime a cefaléia. 

 Esses métodos são relativamente simples e de facílima aplicação. 

 As afeções mais graves – A eficácia dessas curas e as possibilidades de  
restabelecer alguém duma moléstia grave aumentam de acordo com a habilidade do 
operador e principalmente se  ele é clarividente. 

 Para a cura duma afeção grave, o operador,  dotado de certos conhecimentos de 
anatomia e fisiologia, forma um quadro mental do órgão afetado imaginando-o são e 
normal. O pensamento modela assim a matéria etérica e lhe dá a forma desejada que irá 
ajudar a natureza a construir, mais rapidamente do que Dor outro qualquer processo, os 
novos tecidos. 

 O método tornar-se-á ainda mais eficaz criando o órgão de matéria mental; 
incorporá-lo em seguida na matéria astral; densificá-lo depois em matéria etérica para, 
finalmente, encher o molde assim formado de elementos gasosos, liquidas e sólidos 
disponíveis no corpo físico do doente ou trazidos do exterior aquando nesse  corpo não 
existirem em quantidade suficiente. 

 Cuidados imprescindíveis – O tratamento por este processo se faz empregando 
“passes”, isto é, passando levemente as mãos sobre o corpo do doente ou sobre a região 
afetada afim de retirar por um esforço da vontade, a matéria etérica  congestionada, ou 
alterada. Estes  “passes”  podem ser executados sem tocar o “sujet” embora seja 
vantajoso que a mão toque ligeiramente a pele. Após cada “passe” deve o operador 
projetar vara longe a matéria etérica assim extraída, sem o que ele a guardaria em si 
mesmo vindo a adquirir a moléstia de que livrou o paciente. 
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 É fato já muitas vezes verificado, do operador após ter dado pronto alívio a uma 
dor de dentes ou a uma dor de cabeça, passar ele a sofrer dos mesmos males. 
 Tratando-se, de moléstias .graves e dum tratamento continuado, o operador que 
negligencia  aqueles cuidados, pode cair gravemente doente e se expor a sofrimentos 
crônicos. Para evitar tudo isso, basta em  geral sacudir vivamente as mãos para longe de 
si ou sobre uma vasilha cheia d’água, tendo o cuidado, naturalmente de a esvaziar em 
seguida. Escusado seria também dizer que o operador deve se achar em perfeita saúde, 
do contrario, correria o risco de transmitir ao paciente sua própria moléstia. Notaremos 
alinda que as vestes, principalmente de seda, dificultam ou tornam mesmo impossível a 
passagem das correntes prânicas ou vitalizadoras. É conveniente, pois, que o doente se 
ache o menos vestido possível.  

 Vampirismo – Há  pessoas que são dotadas da faculdade de subtrair dos outros, 
em seu proveito, a vitalidade de que precisam. Se esta espécie de vampiros se 
apossassem apenas das partículas de Prâna expulsas normalmente dum corpo sadio por 
delas não ter necessidade, nenhum inconveniente haveria. Mas, em geral, a sucção é tão 
intensa que atinge as partículas de Prâna  necessárias à vida da vítima, afastando-as da 
circulação antes de seu aproveitamento. 

 Um vampiro consciente e ávido pode, em poucos minutos, esgotar completamente 
sua vítima. Este fenômeno pôde também dar-se inconscientemente. 

 São os casos, mais comuns que se pensa, dos velhos em íntima e prolongada 
convivência com crianças. Quantas destas crianças definham e perdem a vida devido à 
ternura excessiva de suas avós ao lado das quais passam as noites, e cujos colos 
raramente abandonam durante o dia. Estas crianças, vítimas da respeitável ternura de 
suas decrépitas avós, teriam a vida salva afastando-as dessa convivência, embora tal 
providência acarretasse a morte dos vampiros inconscientes de seu Prâna. Os médicos 
que já começam a desconfiar da existência dessa força em todos os organismos e da 
possibilidade dela poder passar dum corpo para o outro, salvam seus pequeninos clientes 
em constante e inexplicável definhamento, com o simples afastamento por alguns dias da 
companhia de seus respeitáveis e amorosos vampiros, muito embora estes venham a ser 
sacrificados. 

 O Prâna dos vegetais – Concluiremos esta nossa palestra de hoje aconselhando 
nossos leitores a procurar sempre que possam a convivência de certas plantas tais como 
os pinheiros e os eucaliptos. Estas árvores tem a  propriedade de captarem o Prâna des-
tinado à vitalização do sistema nervoso humano, e devolverem os globos vitais que o 
encerram sem deles se utilizarem. Uma floresta de pinheiros ou de eucaliptos é, pois, um 
riquíssimo manancial de vida, fato aliás muito conhecido, ignorando-se-lhe muito embora 
a causa. Uma vez, porém, que o leitor a conheça, o aproveitamento do Prâna róseo 
emanado desses vegetais, será muito maior graças ao emprego da vontade no 
encaminhamento das correntes vitalizadoras . 

--------------------- 

Os Cascões Humanos 

 O homem não morre quando perde seu corpo físico, mas quando seus princípios 
superiores se desligam dos princípios inferiores. É a chamada “Morte Espiritual”.Dá-se 
esta morte ou separação quando o Ego verifica nada mais ser possível fazer dos veículos 
utilizados para peregrinar por este mundo, quando suas excelsas vibrações não podem 
mais atingir a consciência, física, astral ou mental; quando os veículos portadores dessa 
consciência se tornaram insensíveis a qualquer vibração de ordem superior: refratários a 
tudo quanto seja bom, belo e justo. Nestas condições, partido o fio que liga o Ego à 
personalidade, esta, desprovida dá fonte donde lhe vinham os elementos que a 
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diferenciavam dos animais, não passa daí em diante dum cascão humano, dum cadáver 
quase sempre condenado, irremissivelmente, ao total desaparecimento. 

 Tornam-se seres cuja perversidade aumenta à medida que se gasta o pouco de 
Bom que o Ego foi obrigado a abandonar. Merecem mais a nossa compaixão do que o 
nosso desprezo, e é nosso dever empregar a máxima tolerância o aproveitar o que de 
bom o Ego deixou neles, para tentar a ligação perdida e evitar-lhes um retrocesso de 
milhões de anos no caminho da Evolução. 

_____________________ 

 

¶ A Caridade existe em muitos lábios mas em raros corações. Bem-aventurados, 
aqueles que, na Morte do corpo, encontram logo a Vida da alma. 

¶ O futuro da nossa Raça depende muito dos educadores, desde .que saibam incutir 
nos educados os elevados princípios da Moral. 

 

Ilustração – desenho da árvore simbolizando a sétima sub-raça. 

 Legenda:  

 “Árvore Simbólica da Sétima Sub-Raça plantada no solo pátrio pela Sociedade 
Teosófica Brasileira.” 

 

 

O REI DO MUNDO  ( ∗∗ ) 
 

Por H. J. SOUSA  

 

PALAVRAS NECESSÁRIAS 

 

“Não se deve deixar de criticar; o que se deve, porém, é saber criticar”.  

De um Iniciado. 

  

Traduzindo e comentando a obra do famoso escritor oculista René Guénon, 
intitulada Le roi du monde, bem longe estamos de fazer uma crítica idêntica àquela por 
ele empregada na sua obra Le Theosophisme, quando, ridicularizando o messianismo e o 
catolicismo liberal de Besant  e Leadbeater, inclui o nome de Helena Petrovna Blavatsky 
(princesa russa da família Fadeef), completamente estranha a essas intromissões 
indébitas no verdadeiro e independente espírito teosófico, o que se prova com o fato de 
ter a mesma adotado, para a sociedade que fundou em Norte  América (infelizmente 
transplantada depois, para Adyar, Madrás,  Índias Inglesas, contrariamente a marcha 
evolucional da Mônada no presente ciclo), o lema do  Maharaja de Benarés: Satyat násti 
paro dharma . (“Não há religião superior à Verdade”) . Ainda mais, porque, autora das 
duas incomparáveis obras Doutrina Secreta e Ísis sem Véu, demonstrando possuir os 
mais profundos conhecimentos sobre tão transcendentais assuntos, não admitiria 
diferença entre Ocultismo e Teosofia, representando esta o Tronco de todas as religiões, 
filosofias e ciências, ou tudo quanto existe e ainda chá de existir no mundo. E assim 

                                                        
( ∗∗ ) Com o título de Palavras necessárias, a S.T.B. dá início, no presente número de Dhâranâ, a Introdução da famosa obra do escritor 
francês René Guénon, intitulada O REI DO MUNDO, cuja tradução e comentários se acham a cargo do seu Presidente Cultural, o Prof. 
Henrique J. de Souza. 
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também o entendeu o grande gênio de nosso século, Mario Rosa de Luna: “O Teósofo 
não precisa afirmar que é Ocultista, por já o se em verdade, mas este sim, porque, não 
sendo Teósofo, o mais que pode dizer, é que cultiva as ciências ocultas.”  

 Teosofia, palavra grega que quer dizer "Sabedoria divina", com maior propriedade, 
“Sabedoria dos deuses, dos super-homens, Mahatmas, Gênios ou Jinas", também é 
chamada no Oriente, "Sanatâna-Dharma, Gupta-Vîdya, Brahmã-Vîdya, etc. com  os 
vários significados de Iluminação, Sabedoria, Conhecimento perfeito, etc. em resumo: 
Sabedoria Iniciática das Idades, pregada por todos os iluminados sejam, Rama, Moisés, 
Krishna, Budha, Jesus (melhor dito, “Jeoshua Bem Pandira”, “o filho do homem”, em 
língua, aramaica), Platão, Pitágoras, Amônio Sacas, Confúcio, Lao-Tsé, etc. 
gradualmente desvelada, de acordo com a evolução das diversas épocas do 
aparecimento dos referidos Seres no mundo. 

 Como se sabe, a Maçonaria escocesa conferiu seu mais alto grau a Helena 
Blavatsky, “por haver encontrado excepcionais valores esotéricos (inclusive maçônicos) 
em sua obra Ísis sem Véu (Isis Unweiled)”; grau este, que se não confere a qualquer 
homem ilustre, quanto mais a uma mulher, por não poder ser filiada àquela Instituição. 

 O fato de René Guénon desconhecer os inconfundíveis valores intelectuais de 
Helena Blavatsky, e por ter sido ele discípulo de um grande rabino, que o encaminhou, de  
preferência para a Cabala, esquecido de que entre ela e a Teosofia não pode haver 
divergência. E assim, descarregou sobre a mesma todo o peso das suas iniciáticas 
predileções, através de uma crítica mordaz, chamando-a de “impostora”, etc. por se ter 
deixado levar como alguns outros, pela conhecida traição do casal Coulomb vendido, 
como se sabe, á Sociedade de Buscas Psíquicas de Londres. 

Os “Judas traidores” de todos os tempos! Pois, se até mesmo Jesus, com  treze 
apóstolos apenas, encontrou um que o traísse, que dizer da referida  instituição por ela 
fundada e dirigida, com algumas centenas de sócios nas suas fileiras? O mesmo nos  
acontece; o mesmo acontecerá sempre a quantas Instituições dessa natureza se 
apresentem no mundo... 

 De fato, René Guénon não soube Interpretar as justas razões apresentadas por 
Blavatsky, contra uma grande maioria de judeus fanáticos, e não, contra a raça 
propriamente dita, como por exemplo, a tão mal interpretada “proibição da carne de 
porco” que é ciência e não religião, pois, conhecidos são os desastrosos efeitos do abuso 
de semelhante carne, inclusive provocando a triquinose etc. do mesmo modo que a 
“circuncisão", como ligeira cirurgia aplicada à fimose, anomalia esta que não sendo 
comum a todos os indivíduos, não há necessidade de semelhante ritual para com todas 
as crianças do sexo masculino, na referida raça, pouco importa a divergência dos 
métodos.  

 Moisés era um Manu e, portanto, sabia muito bem coma guiar e defender seu 
povo.  

 Perdoe-nos, pois, o ilustre escritor francês esta nossa teosófica, eclética ou 
sincretista crítica; em defesa de Helena Petrovna Blavatsky, dando preferência às 
homenagens que lhe prestamos como autor de Le roi du monde, Autorité spirituelle et 
Pouvoir temporel,  L'erreur Spirite, Ésoterisme de Dante, L’Homme et son devenir selon Ia 
Vedanta; Introduction géneral a l’étude des Doctrines Hindoues, etc. etc., pois, em 
verdade, é à sua distinta e ilustre personalidade a quem se deve este nosso mais do que 
humilde trabalho. 

 No firmamento estelar do mundo ocultista, René Guénon, ao lado do Rev. Pe. Huc, 
autor das maravilhosas obras Dans le Thibet, Dans Ia Tartarie, Dans Ia Chine, valendo-
lhe a primeira, “a expulsão da Igreja Romana e da Academia Francesa”, por ter afirmado 
coisas que certos intolerantes e despeitados ocidentais denominam de “fantasias e 
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extravagancias”, inclusive, ter ele mesmo constatado em todas as folhas da tradicional 
Árvore plantada sobre o túmulo do reformador do Budismo tibetano (ou Lamismo), à qual 
se deu o nome poético de “Cabeleira de Tsong-Kapa”, no Ku-kunur, a frase sagrada Om 
mani padme hum, que quer dizer: “Salve, ó  Jóia preciosa do Loto”; a seguir, o famoso 
escritor  polaco Ferdinand Ossendowski, cuja obra principal Bêtes, Hommes et Dieux, foi 
traduzida em vários idiomas, tal o sucesso mundialmente alcançado, e finalmente o 
grande místico francês, Marques de Rivière, hoje um Adepto no Oriente; cercado de 
discípulos, de cujas obras a mais assombrosa em literatura ocultista se intitula A l’ombre 
des Monastéres thibétains, dizíamos, representam  uma  constelação de imenso fulgor, 
um  perfeito quaternário erguido às alturas – que diz bem da sua inteligência, mais que 
fato, independência de linguagem, liberdade de pensamento, indiferentismo pelas críticas 
maledicentes, como portentosas ferramentas de que se servem os  grandes Homens da 
História, para a construção do Edifício humano, principalmente os Filósofos.  

O quaternário é o número da força. É o ternário completado pela Unidade.  

– É  a Unidade rebelde reconciliada com a Trindade Soberana. 

 Vemos , aí a pedra angular, a pedra cúbica, a pedra filosofal, porque todos estes 
nomes simbólicos significam a mesma coisa: ou seja  a  pedra  fundamental do Templo 
cabalístico. 

 Obreiros! Construtores! Maçons! Rosa Cruzes!Gloria ao Sup. ∴∴  Arc. ∴∴ ao mesmo 
tempo Uno e Trino, cujo régio  Lugar onde se assenta, é pedra cúbica também, como 
verdadeira “quadratura do círculo” em movimento no Mundo Divino! 

 Infelizmente, porém, temos que volver à pseudo-realidade do mundo terreno. E 
então, somos obrigados a entrar em luta com aqueles que, ao invés de trabalharem a 
favor do Humano Edifício, ao contrário  procuram  destruí-Io. E com ele, os nossos 
ingentes esforços. 

 Sofrem, por sua vez; o choque de retorno da sua reconhecida maldade.  E um por 
um vão caindo desfalecidos, inutilizados, no “campo de Kurukshetra”, que é o da vida, tal 
como acontece em todas as épocas entre solares e lunares, na razão do  passado 
tenebroso da Mônada, repercutindo, no seu evolucional presente, para ser alcançado o 
futuro...  

 São os mesmos, por exemplo; a que se refere o famoso escritor satírico inglês, 
Swift, ao dizer que: “Ao aparecer um gênio é fácil reconhece-lo, pela simples razão de que 
todos os imbecis se unem para lhe darem combate”. 

 Os mesmos, também, que afirmam “a Obra em que a STB se acha empenhada ter 
sido baseada nos livros a que nos  referimos  anteriormente”, embora que  publicados 
depois da  sua fundação, tal plágio ou cópia não fosse possível. Vem a calhar, neste lugar 
as palavras do grande Teósofo Frantz Hartmann,  quando diz que “a distinção entre o 
homem e o bruto está no direito que cabe ao primeiro, de raciocinar”. Assim sendo, tanto 
no caso vertente como em outros muitos, o raciocínio falhou, só restando os brutos. 

 São, nossas as palavras que se seguem: “Eleva-se o homem na vida  e se choca 
com a família. Se se eleva um pouco mais, choca-se com o povo. Se mais ainda, com a 
nação. E, finalmente, com o mundo inteiro”. 

 E quanto à mesma Blavatsky, a quem defendemos através desta nossa 
despretensiosa crítica ao chocar-se com os “teosofistas da primeira hora”, como eram 
chamados os daquela  época, também  teve para com eles estas dolorosas palavras:  
“Amontoai pedras, Teósofos. Amontoai-as irmãos e boas  irmãs, e lapidai-me até à morte, 
por ter eu querido com a palavra dos Mestres vos fazer felizes”. 

 René Guénon, um destes incomparáveis construtores do Edifício Humano a  que 
nos referimos, não podia deixar de ignorar as lutas e os sacrifícios que teve de sustentar a 
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mulher que ele criticou de modo tão severo quanto injusto. Não leu, também, a 
inconfundível obra do genial polígrafo espanhol Roso de Luna, intitulada “Helena, 
Petrovna Blavatsky ou uma mártir do século XIX” sem o que, discípulo de um grande 
Mestre teria agido de modo mais humano, mais condizente com a sua própria jerarquia. 

 Melhor do que ninguém, para saber que a Mão da Justiça Divina – que tanto vale 
pela do Karma dos hindus e do Destino dos ocidentais – cedo ou tarde se manifesta 
contra os deturpadores da Verdade, os inimigos da Lei, os “atirados  fora do Grande 
Canal da Fraternidade Branca”. 

 E isso, porque o castigo não deve vir dos homens, por maiores que sejam os seus 
sofrimentos. Não se deve contrariar os desígnios de Deus, das suas Obras, das suas 
missões, mesmo que Elas fracassem. A História está sobrecarregada de fatos que vem 
confirmar semelhantes palavras. Citemos apenas o caso de; Jeanne D'Arc, entre os 
inúmeros que na mesma História figuram. 

 Não foi a Igreja Romana que julgou e condenou a Virgem de  Orleans, mas, sim, 
um sacerdote mau e apóstata. Chamava-se Pierre Cauchon e era bispo do Beauvais. 
Teve morte pela mão de Deus, e, depois de morto, foi excomungado pelo papa Calisto IV. 
Seus ossos foram arrancados da terra santa e lançados ao lixo.  

 Carlos VII, que abandonou essa nobre virgem (Joana, Juana, Jana ou Jina) aos 
carrascos, também caiu nas mãos de uma providência vingadora: deixou-se morrer de 
fome, temendo ser envenenada por seu próprio filho... O temor é o suplício dos covardes. 
Para evitá-lo, lançam mão de todas as infâmias... 

 Jeanne d'Arc, Savonarolle,  Jean Huss e quantos outros foram queimados  em 
inquisitoriais fogueiras, o próprio Jesus crucificado entre dois ladrões... politicamente 
falando o grande mártir republicano Tiradentes, possuem ainda hoje similares, pouco 
importando  os métodos para o “martírio”. E por muito tempo o serão ainda, enquanto 
houver homens maus, sem o menor critério de responsabilidade, de respeito a si mesmos 
e ao próximo cegos, não só à Justiça Divina como à Terrena: as duas Conchas da 
evolucional Balança, que regula a própria vida do homem. Em resumo, o equilíbrio 
perfeito entre o Poder Temporal e o Poder Espiritual, na razão do “Dai a César o que é de 
César e a Deus o que é de Deus”. 

 Já dizia um grande Iniciado oriental: 

 “Temei todo aquele que passa a vida inteira apregoando virtudes, preferindo criticar 
os erros dos semelhantes”. Errando, corrigitur error, dizemos nós.... 

 Para terminar e ainda em referência, à nossa Instituição: 

 Que dizer dos ensinamentos “para uso exclusivo dos membros mais adiantados de 
nosso Colégio Iniciático", e que nem daqui a meio século os homens vulgares terão direito 
a tão magníficos tesouros? Eis a razão principal dos indivíduos de cultura abaixo da 
crítica, e sem idoneidade moral alguma para se arrogarem o direito de “atirar a primeira 
pedra”, profanarem e desvirtuarem o verdadeiro sentido daquilo que, em todos os tempos 
e por Associações de elite, foi aclamado como: Sabedoria divina ou Teosofia.  

La critique est alsé; et l’art est dificile.  

---------------------- 
 

O IDEAL E A TEOSOFIA 
 Não há ação sem reação adequada; não há causa sem efeito, afirmam unani-
memente as religiões, as ciências e a filosofia. 

 A todo trabalho deve, corresponder um prêmio; a todo esforço, uma conquista. O 
Titã humano, ao pretender escalar o céu do Ideal no campo religioso, científico, artístico 
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ou social, provoca forçosamente uma reação que é sempre um efeito, um prêmio, uma 
conquista. 

 Franklin faz subir seu aparelho voador até às nuvens captando o raio que, embora 
o mate, também o imortaliza; Colombo arranca ao segredo dos séculos a revelação dum 
belíssimo continente, o continente ao mesmo tempo mais velho e mais novo da Terra, e 
se dele volta, uma vez, carregado de cadeias, é porque o redimiu dos grilhões de um 
triste passado em que os sacrifícios humanos tinham substituído a sábias culturas 
astecas e inca. Swardt descobre o segredo da pólvora, que o faz voar em pedaços; mas o 
mundo, por sua vez, se com a pólvora, nesciamente, se ensanguenta, também com ela, 
sabiamente se redime. A série secular desses homens, melhor dito, divinos Prometeus, 
conquistadores do fogo do Ideal, e aos quais chamamos gênios, é, pois, imensa. A 
história de todas as ciências, e religiões o proclama, e seria inútil recordá-la.  

 Já não é segredo para ninguém a resposta sublime e redentora saída do Seio 
Oculto e Incognoscível que por  toda a  parte nos cerca, resposta que se chama 
progresso dos  tempos como fruto  dos nossos esforços, sintetizada na palavra 
“Teosofia”, “Saber Divino”, “Ciência dos Deuses” nimbando com a auréola dos 
triunfadores, a caldeada fronte dos homens-heróis, em todas as ordens de nossa vida de 
animais redimidos. 

 Daí dizermos que a Teosofia é tão velha como o mundo. Teosofia foi a pobríssima 
resposta com que o Ideal, o IncognoscíveI spenceriano, também chamado Deus, atendeu 
ao primeiro esforço progressivo da humanidade infantil, recém  saída do reino animal e 
dotada apenas duma chispa divina de mente ou raciocínio. Teosofia é a gigantesca 
resposta com que o Ideal corresponde piedoso ao esforço moderno representado pela 
ciência e pela arte aos nossos dias, após a larga noite medieval de incultura. Teosofia 
será a prodigiosíssima e inaudita resposta do Ideal às mais altas perguntas do 
pensamento e ao anelo de nossos filhos e dos filhos dos nossos filhos. Teosofia é 
Divindade que reencarna; é o Alfa e o Omega, a primeira e última palavra de todo o 
progresso ulterior, adequado ao esforço feito de baixo para cima na tentativa de 
conquistá-lo . Por isso, é como o Sol, fonte de vida fecunda para todos, sem ser 
patrimônio particular de nenhum. 

Mário Roso de Luna 
 
 

S Ó C R A T E S 
(NOTAS DE ESTUDO) 

Prof. JOSÉ NUNES GOUVEIA 

 

 Nascido em Atenas, em 469 a.C., aí morreu este filósofo em 399. A lenda 
acumulou uma série de fatos a respeito da  sua vida.  DIÓGENES LAÉRCIO apresenta- 
nos um grupo de notícias, já encontradas em narrações  apócrifas de seu tempo. 

 Sabe-se que era de família modesta. Seu pai, SOFRONISCO, era escultor; sua 
mãe, FENARETA, parteira. Sua primeira educação foi recebida na escola, onde aprendeu 
a ler e escrever, e além disso, música, ginástica e poesia.  

 Não está provado que  tenha exercido de ofício de seu pai e não se conhece 
trabalho seu, a não ser o GRUPO DAS GRAÇAS VESTI DAS que PAUSÂNIAS viu na 
entrada da Acrópole. É costume, entretanto,  atribuírem-lhe os historiadores a ocupação 
de escultor, com a qual atenderia modestamente a sua subsistência. 

 SÓCRATES não teria saído de Atenas. Uma passagem do FEDON diz-nos que 
apenas conhecia os arredores da cidade. Alguns manuscritos do MENON falam de uma 
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viagem que, teria feito para assistir aos jogos ístmicos, ou, segundo ARISTÓTELES, aos 
Píticos, porém nada se pode afirmar em concreto.   

 Atento à sempre á seus deveres cívicos, SÓCRATES combateu em Potidéa  (432-
429), onde salvou a vida de ALCIBIADES; em Délis e Anfípolis, comportou-se também de 
maneira heróica.  

 Casado com XANTIPA,  mulher, de gênio irascível, dela teve três filhos; um deles, 
LAMPRÓCLES, era já adolescente quando morreu o filósofo. 

 Fala-se de uma outra mulher, de grande influência na vida de SÓCRATES, MIRTO, 
filha ou neta de ARISTIDES, o Justo, porém, esta notícia não pode ser apresentada com 
certeza.  

 Quanto à, formação filosófica de SÓCRATES, foi e é objeto de grandes 
divergências entre os eruditos. As alusões aos supostos mestres, que algumas vezes faz 
nos DIÁLOGOS, são mais irônicas que reais. Foram, citados entre eles: ISÔMACO, 
COMO, EVENO DE PAROS, TEODORO DE SIRENE, ASPÁSIA, DIOTIMÃ, o músico 
DAMÓN. 

 Com mais insistência se tem dito que seguiu as lições de ANAXÁGORAS e de seu 
discípulo ARQUELÁU, porém, as razões alegadas em seu favor não parecem 
convincentes, nem os textos em que se fundam são convenientemente explícitos. O 
mesmo pode dizer-se de PRÓDICO, o Sofista. 

 Quanto às suas relações com PARMÊNIDES e ZENON, são cronologicamente 
impossíveis. 

 É fato, entretanto, que SÓCRATES conhece as especulações filosóficas de seus 
precedentes e contemporâneos. Não tendo seguido uma escola determinada, soube da 
existência de diversas e compreendeu-lhes o alcance. 

 Podemos afirmar que sua formação foi, por propensão, inata, pessoal. O contraste 
das antigas escolas encontrou em eu espírito uma superação, provavelmente depois de 
grandes meditações. Sócrates, ao que parece, já estava em provecta idade quando 
começou a exercer o seu apostolado. Seu caráter não o deixava filiar-se a uma disciplina, 
desligada peto comum da realidade psicológica, que não singularmente atraía Sócrates. 

 A consideração profunda de seu ponto de partida e do método que informou seu 
saber e magistério, são obra genial que lhe pertence integralmente. A filosofia, e em geral, 
a cultura do espírito, vê na obra de Sócrates e de seus discípulos imediatos o maior 
acontecimento anterior ao cristianismo. 

 O caráter popular e educativo de SÓCRATES se revela em todos os aspectos de 
seu magistério: nos locais, nos interlocutores e nos diálogos, tanto como nos assuntos 
tratados preferentemente pelo filósofo. Encontramo-lo na praça pública, nas ruas de 
Atenas, no ginásio, no mercado, em casa de seus amigos, na loja do sapateiro SIMÃO, 
conversando assuntos, à primeira vista triviais e indiferentes, mas deixando a todo 
momento marcado o sinete de sua profunda ironia, e sobretudo de seu conhecimento dos 
vícios e virtudes humanas. 

 Quem forma o círculo de seus interlocutores? Homens de toda a classe: ferreiros, 
curtidores, sapateiros, músicos (flautistas), sábios, prostitutas, a ninguém desdenha, a 
todos pretende ensinar e de todos aprender. Sua linguagem se adapta à linguagem do 
vulgo, contrastando sempre suas formas prosaicas, e mesmo pedantes, com a 
espiritualidade do pensamento que as mesmas envolvem. A SÓCRATES interessa 
diretamente o espírito, e para ele se dirige pelo caminho mais curto, o das questões de 
interesse comum, ou as que mais são habituais às profissões e afeições de seus 
interlocutores. Sua figura se faz, em pouco tempo, popular em Atenas. Já seu chocante 
exterior é motivo de curiosidade. Seu nariz arrebitado, seus olhos salientes, a cabeça 
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calva, o estômago dilatado, faziam-no uma figura exatamente igual à que PLATÃO e 
XENOFONTE, nos apresentara nos dois BANQUETES. 

 SÓCRATES estava dotado de algo misterioso que, sobrepondo-se às qualidades 
físicas e à maneira pobre de trajar, atraía seus ouvintes e dava à sua linguagem uma 
eloqüência e um vigor extraordinários. 

 SÓCRATES aparece também como iniciador de uma nova forma expositiva: o 
diálogo, forma viva e muito em harmonia com um duplo aspecto do pensamento humano, 
o qual se produz em comunidade com o pensamento alheio e mediante oposição e 
retificação de conceitos. O diálogo é a marcha da razão contida dentro de dois limites as 
leis da própria inteligência e a realidade que está no horizonte de nossa percepção, a 
saber: as causas cognoscíveis e desejáveis. Elas constituem sempre o objeto da investi-
gação Socrática, se bem que as primeiras, isto é, as normas do pensamento, umas vezes 
servem só de instrumento de disputa, outras se convertem no próprio conteúdo da 
exploração mental do Mestre. 

FONTES PARA O CONHECIMENTO DE SUA FILOSOFIA. 

 SÓCRATES nada escreveu. As CARIAS que lhe são atribuídas são apócrifas. 1  
“Por essa razão é difícil lograr uma representação objetiva da personalidade e da doutrina 
de Sócrates”, diz-nos RAUL RICHTER. “O que sabemos dele e da sua obra procede 
essencialmente de três fontes mediatas: dos diálogos platônicos, especialmente dos 
diálogos da época inicial, e das partes do FEDON e do BANQUETE que conservam o 
caráter pessoal; do MEMORABILIA, de XENOFONTE, e de notícias dispersas de 
ARISTÓTELES. Estas três fontes de informação não estão entre si em absoluto e total 
acordo. No entanto, nem o MEMORABILIA, de XENOFONTE, nem os DIÁLOGOS, de 
PLATÃO contêm conversações que SÓCRATES na realidade tivera sustentado, palavra a 
palavra. Neles devemos ver os restos de todo um gênero literário que se poderia chamar 
de CONVERSAÇÕES SOCRÁTICAS. Todas intentavam caracterizar a personalidade, e a 
doutrina de. SÓCRATES, tal como a viu o autor respectivo, por meio de conversações 
livremente imaginadas, mas que correspondem ao espírito do Mestre”. 2 

 O juízo de RICHTER, em que se condensa a opinião quase unânime dos eruditos a 
respeito das fontes históricas de SÓCRATES, pode estender-se com mais razão todavia 
aos demais autores que trataram daquele reformador da filosofia.   

 Cada um dos discípulos citados entre os supostos autores dos diálogos apócrifos 
de PLATÃO, no-lo apresenta segundo seu, particular ponto de vista e mesmo segundo o 
momento da vida de SÓCRATES que o relato em questão revela. Tampouco seria difícil 
achar algumas referências de importância nos mesmos diálogos reputados comumente 
como autênticos. É que a vida de SÓCRATES é multiforme. É, com freqüência, a mesma 
situação objetiva ou a índole do personagem que com ele discute o que determina sua 
maneira de manifestar-se no diálogo. Outras vezes é o próprio problema que ocupa a 
atenção dos interlocutores. 

Donde aparece, no entanto, com mais clareza, a figura histórica de SÓCRATES é 
naqueles diálogos que tratam de questões preferidas pelo grande Mestre: as questões 
morais, que estiveram sempre na primeira intenção de SÓCRATES, e a arte maravilhosa, 
soberanamente humana, de guiar o espírito no conhecimento de si próprio. 

 Porém, quando é SÓCRATES que fala, se engolfa em uma discussão sobre 
conceitos abstratos à base de reminiscências eleáticas, ou se eleva às regiões da 
especulação pura do Ser, o SÓCRATES de PLATÃO sai dos limites históricos para 
penetrar nos domínios do discípulo. 

                                                        
1 C. OBENS - Quae aelate Socratis et Socraticorum epistulae quae dicuntur acriptae sunt - Munich, 1912. 
2 R. RICHTER - Sócrates e los sofistas - pág. 97 - Trad. Esp. - Madrid, 1925. 
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 As mesmas dificuldades, se bem que de insole distinta, achamos no retrato que de 
SÓCRATES nos faz XENOFONTE . Parece como se este tivera o propósito deliberado de 
oferecer à posteridade uma visão do Mestre que excluíra por pessoal e exagerada a 
figuração socrática de seu condiscípulo PLATÃO. XENOFONTE, não sendo propriamente 
um historiador e refletindo em seus, múltiplos detalhes a vida do filósofo, oferece-nos um 
SÓCRATES preocupado exclusivamente com os problemas da moral prática; visão 
equívoca também do Mestre, que, como é sabido, cultivou e propagou constantemente e 
com plena consciência os métodos dialéticos. Os diálogos de PLATÃO de maior exatidão 
histórica, o BANQUETE e a APOLOGIA, coincidem no fundo com o relato do 
MEMORABILIA. Alguns capítulos desta obra parecem cenas arrancadas à própria 
realidade, porém, para apreciar o alcance e o sentido íntimo da doutrina Socrática são 
insuficientes. Não se pode olvidar o fato a que XENOFONTE se propunha como fim 
principal: reivindicar a memória de seu Mestre, sobre a qual pesava uma sentença de 
morte pronunciada pelo povo de Atenas. Porém, não, obstante todas essas deficiências, o 
testemunho de XENOFONTE segue sendo todavia o mais verídico; podia não dizer tudo o 
que sabia de SÓCRATES, mas o que disse, é exato e pode servir para avaliação do 
fundo histórico do SÓCRATES DE PLATÃO. 

 Tão pouco podemos depreciar o testemunho de ARISTÓTELES. Sua autoridade 
não é suspeita pelo que se refere à doutrina. A ARISTÓTELES não o une o afeto do 
discípulo como a PLATÃO e XENOFONTE. Por outra parte, pôde conhecer e tratar com 
os discípulos de SÓCRATES, e pôde calcular, com mais conhecimento de causa, as 
distintas derivações das doutrinas fundamentais do socratismo. Por último, seu critério em 
julgar os filósofos e as doutrinas é sempre justo, com a única exceção quando por vezes 
fala de PLATÃO, seu mestre. 

 Para completar a biografia de SÓCRATES, acudiu-se a seu contemporâneo 
ARISTÓFANES. O poeta, entretanto, teve a equivocação de confundir SÓCRATES com 
os sofistas, e isto influiu, ao que parece, em que se formasse uma atmosfera desfavorável 
ao filósofo entre o próprio povo de Atenas. AS NUVENS, nesse ponto de vista, são um  
erro lamentável, mesmo sendo, literariamente, uma obra modelo no seu gênero. A 
ARISTÓFANES cega-o a sua paixão contra toda novidade, e em sua obra passa, 
insensivelmente, da comicidade à calúnia. O grande comediógrafo se fixara em um 
aspecto, o mais externo e variável da psicologia do indivíduo. 

 

O CONHECIMENTO DE SI PRÓPRIO  

A exposição da filosofia Socrática é inseparável de sua biografia. Sua vida é a 
gradual realização de sua concepção lógico-moral em forma popular e de seus anelos de 
reforma social e religiosa. O método Socrático, como já de há muito se diz, tinha algo das 
qualidades da profissão que exerciam os pais de SÓCRATES. Em seu aspecto exterior, 
SÓCRATES faz como a mãe: não infunde a ciência, ajuda, simplesmente, a que o ouvinte 
ou o discípulo a produza por si próprio; sua arte é como uma obstetrícia espiritual.
 Por outra parte, o primordial intento de SÓCRATES era a formação autônoma da 
pessoa, converter, diríamos, à maneira da sua arte, uma massa natural e amorfa em uma 
bela representação individual do espírito. Dai que o primeiro conhecimento do homem 
deve ser o conhecimento de si mesmo. Porém, a recomendação que faz SÓCRATES do 
conhecimento de nós outros é inseparável na prática, do conhecimento dos demais 
homens. SÓCRATES não concebe o saber egoísta e a simples salvação individual, senão 
que busca a perfeição dos demais e ele mesmo entrega toda a sua vida à educação de 
seus discípulos e concidadãos. 

 Ao mesmo tempo que examina aos demais, examina-se a si mesmo, e vice-versa, 
e propõe a todos o método que ele mesmo tem seguido desde o momento em que 
meditou sobre o preceito délfico: CONHECE-TE A TI MESMO. 
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 O conhecimento do próprio indivíduo produz como primeiro resultado o 
reconhecimento de nossa própria ignorância. Entretanto, não poderíamos ter consciência 
desta mesma ignorância se não tivéssemos alguma idéia da verdadeira ciência. 

 Todavia nesta mesma confissão do nosso estado atual de desconhecimento de 
nós mesmos temos de ver certa fé em nosso poder de chegar um dia ao verdadeiro 
conhecimento. Se de um lado temos a necessidade de conhecer e, portanto, os meios 
naturais de o fazer, e de outro, a ignorância de nosso conhecimento, o que se impõe 
realmente é um método adequado para converter a possibilidade de conhecer em 
conhecimento atual verdadeiro. A idéia de SÓCRATES era que a verdade não temos que 
a ir buscar fora, mas está dentro de nós mesmos. Conhecendo-nos a nós mesmos, 
aprendemos a conhecer em geral e a conhecer concretamente as coisas. Porém, 
ademais o princípio Socrático envolve uma afirmação de extraordinário interesse para o 
problema do conhecimento. SÓCRATES, com isso, dá a entender que o conhecimento é 
essencialmente uma atividade do espírito; que o saber se produz pela ação direta do 
sujeito, que ao conhecer-se descobre as condições gerais de todo o conhecimento, 
vislumbrando assim qual será a direção mais acertada para guiar-nos no mundo que nos 
rodeia. Nisto, todavia, podemos ver um novo aspecto: o da exemplaridade moral do 
conhecimento. Só podemos saber e penetrar a essência das cousas com o trabalho 
inquisitivo do espírito, que não cessa até dar com a própria raiz das propriedades e 
circunstâncias dos fatos e dos atos. A ciência é o fruto da atividade, porém de uma 
atividade que encontra já em si mesma a razão suficiente da ciência. 

 Se a posição gnoseológica de SÓCRATES não é todavia o Inatismo ou a teoria da 
Reminiscência, está em caminho de o ser. Ninguém havia conseguido antes dele precisar 
o papel que o sujeito realiza na obra do conhecimento. Haviam-se adotado duas 
hipóteses igualmente falsas por extremas e exclusivas: ou o sujeito é puramente receptor 
e o conhecimento é o que os objetos determinam, ou o ser real é uma criação do mesmo 
pensamento, não havendo mais objetividade que a que é pensada ou conhecida. 
SÓCRATES começa por distinguir entre o conhecimento das cousas e o conhecimento do 
sujeito que as pensa, para chegar à conclusão de que o conhecimento que 
primordialmente interessa ao homem é o conhecimento de si mesmo, donde 
forçosamente há de partir para saber algo das cousas que não são o próprio sujeito 
cognoscente. 

 SÓCRATES, disse XENOFONTE, cria que vendo nós as cousas como com efeito 
são, poderíamos comunicar aos demais nosso conhecimento, e que a única maneira de 
acabar com os discursos sofísticos era pôr-se o homem de acordo consigo mesmo e com 
os demais. Assim, em suas conversações é habitual que diga que sua sabedoria se reduz 
a isto: que enquanto nem ele nem ninguém saiba cousa alguma, os outros crêem saber, 
ele, entretanto, sabe que não sabe, nada.  

 

 O MÉTODO SOCRÁTICO 
 SÓCRATES acha no próprio conhecimento o fundamento do saber e o guia para o 

seu próprio método. Este método consta de dois momentos: a ironia e a maiêutica. O 
primeiro tem por objeto desvanecer a falsa ciência. O segundo  ensina ao homem a 
produzir o verdadeiro conhecimento. 

 No MEMORABILIA, de XENOFONTE, achamos  variados exemplos do primeiro 
processo, que é o que SÓCRATES empregava para confundir os sofistas. Um dos mais 
característicos modelos é seu diálogo com GLAUCÓN, o jovem vaidoso a quem trata de 
demonstrar que para dedicar-se à política faz falta o conhecê-la. 
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– Não é acaso evidente, pergunta SÓCRATES, que se queres que te apreciem 
deves prestar serviços à República? E se assim é, diz-me: Qual é o primeiro 
serviço que  tu, GLAUCÓN, pensas fazer-lhe?  

 Aqui se inicia já por surpresa a ironia Socrática. Com efeito, GLAUGÓN se cala, 
não acerta a resposta; não havia atinado nela precisamente porque ignora em que 
consiste a arte do governo, e agora vai SÓCRATES demonstrá-lo. Com efeito, continua 
SÓCRATES: – Queres, por exemplo, tratar de enriquecê-la.? 

– Sim, contesta GLAUCÓN. 

– O meio para conseguí-lo é procurar grandes rendas, e se assim te parece, diz-
me:  

– De onde saem os capitais do Estado e a quanto ascendem? 

– Por Júpiter, replica GLAUCÓN, jamais me inteirei disso. 

 Temos aqui, em flagrante contraste, a segurança de SÓCRATES, que pergunta, e 
a desorientação do Sofista que responde. Porém agora segue o filósofo demonstrando 
com detalhes a suprema ignorância do aspirante a político. 

– Diz-me, ao menos, que gastos tem a cidade?  

– Tampouco o sei.  

– Diz-me quase são ás forças de mar e terra de que dispomos, e quais são nos-
sos inimigos.  

– Não te posso responder, SÓCRATES, sem disso  me inteirar antes. 

 E assim continua o diálogo com os mesmos processos: SÓCRATESS examinando 
as demais questões relativas aos interesses do Estado e GLAUCÓN, contestando sempre 
o mesmo, até que SÓCRATES termina com estes termos, de profunda ironia: 

– Posto que tão difícil é ocupar-se em arranjar os assuntos de tantas famílias ao 
mesmo tempo, porque não empreendes a melhoria  de uma, a de teu tio, que 
de sobra o necessita? 

– Assim o faria, responde GLAUCÓN, se meu tio me ouvisse!. 

– Como! replica SÓCRATES, não te pudeste fazer ouvir por teu tio e queres que 
te escutem os Atenienses e teu tio entre eles? 

 Esta é a forma com que comumente termina SÓCRATES. Sé quiséssemos reduzir 
o raciocínio em questão à forma do silogismo Aristotélico, veríamos quis se restringe a 
uma demonstração apagógica ou Ad-absurdum. 

 E assim diríamos. O que aspira a reger uma coletividade há de estar disposto a 
servi-la; não é possível servi-la sem conhecer suas necessidades e seus meios. 
GLAUCÓN confessa que os ignora. Logo GLAUCÓN não pode servi-la e, em 
conseqüência, não pode ser um bom político. 

 Examinando o procedimento mental que nesta curta interrogação segue 
SÓCRATES, observaremos duas coisas: em primeiro lugar, algum “princípio, máxima ou 
verdade geralmente admitida, ou de sentido comum, que predisponha os interlocutores 
em lavor de um acordo, como ponto de partida. Oportuna sempre e formulada em termos 
de fácil compreensão é habilmente traída por SÓCRATES no curso do diálogo sem que 
os demais se precatem de sua eficácia para as subseqüentes afirmações. Não é uma 
engenhosa tramóia como a do sofista, que emprega a ambigüidade e o equívoco, senão 
uma profunda asserção do caráter imutável dos princípios que regem a Inteligência e a 
vida humana. Sem eles, o conhecimento e á ciência seriam impossíveis, ou melhor, a 
ciência seria uma perene discussão sem remota possibilidade de acordo. Se as 
mencionadas verdades servem de base à indução, esta, se reduz a levar os exemplos a 
uma determinação geral de um conteúdo, para imediatamente separar dele tudo o que 
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nega o dito conteúdo e o que lhe é análogo ou idêntico. Os momentos, pois, do método 
Socrático são estes: Indução ou invenção; determinação conceptual, e, por último, 
definição. 

 
 A TEORIA DO CONCEITO 

 Já no processo da ironia Socrática se subentende íntegro o método de descoberta, 
porém, onde este se manifesta plenamente é naqueles diálogos em que SÓCRATES e 
seus interlocutores empreendem de comum acordo uma investigação determinada (a 
virtude, o bem, a beleza, o dever, etc.). 

 Há duas coisas, diz ARISTÓTELES, que podemos atribuir a SÓCRATES: os 
discursos indutivos e a definição geral. Porém, ambos, se bem se considera, não 
constituem propriamente senão dois momentos de um mesmo processo lógico, cujo ponto 
central é o CONCEITO. Por meio da indução, com efeito, chegamos à formação das 
idéias gerais, e por conseguinte, aos tipos ideais de gêneros e espécies. Com eles 
podemos saber o que são as coisas e, portanto, definí-Ias, atribuir-lhes o que lhes é 
próprio e essencial, separando o que é meramente acidental ou fortuito. A amplitude e 
complicação do método Socrático depende da natureza da noção definida. Às vezes é 
preciso separar a idéia de um número considerável das notas ou caracteres com que 
comumente vem associada, porém que não constituem sua essência, nem parte de sua 
essência. É igualmente necessário, às vezes, distinguir entre a essência e o que dela se 
deriva e é sua conseqüência lógica. 

 SÓCRATES adota tipos distintos de definição; porém quando a disputa está  em 
perigo de se apartar de seu verdadeiro objeto, suas preferências são pela definição 
lógica, quero dizer, a que procede , por gênero próprio e última diferença.  A idéia que 
guia SÓCRATES em seu método de definição é que para definir um objeto é preciso 
examiná-lo debaixo de seus diferentes aspectos. Convém, portanto, separar o que é 
acidental ou acessório do que é permanente e essencial.   

 Insiste por fim, em distinguir entre o pensamento que vai diretamente às coisas, é a 
Linguagem, que nem sempre reflete com fidelidade o pensamento. Com estas três 
observações se opunha relativamente a Sofistica. 

 Os Sofistas, com efeito, costumavam tomar as palavras pelos conceitos; negavam 
ademais, a estes, toda a comunicabilidade entre si, opondo-os tendenciosamente uns aos 
outros, com o que ficava reduzida a ciência a um hábil jogo de  palavras e disscursos. 
Contra eles prodigaliza SÓCRATES sua hábil dialética, e se esforça em fazer claros e 
inteligíveis ,os conceitos mais abstrusos e difíceis de representar. Assim consegue que a 
vantagem esteja sempre de sua parte. Quando o contradiziam, diz XENOFONTE, e ele 
não tinha nada evidente que opor, sustinha sem demonstração que entre dois homens é 
mais sábio, mais hábil é mais político, o que leva a questão a seu princípio racional. 

 Nunca cessou, diz o mesmo discípulo de investigar em união com seus discípulos, 
a essência de cada coisa. Com efeito, esse elemento comum que permanece no meio da 
multiplicidade de aditamentos acidentais é a unidade ideal do gênero e da espécie, o que 
equivale a dizer que a teoria dos conceitos leva diretamente à teoria das essências. Esta 
correlação, além de manter a objetividade do conhecimento, taz expedita a formação dos 
demais processos lógicos: o juízo e o raciocínio. E além disso, a Dialética não é 
exteriormente a arte do diálogo? 

 Uma vez conseguida a formação de algumas representações conceptuais, que faz 
propriamente o pensamento senão circular constantemente, indo do particular ao 
universal, e vice-versa? Além disso, as definições Socráticas que achamos 
constantemente na primeira, metade da disputa, são as verdadeiras premissas maiores 
de seus raciocínios. 
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 Para demonstrar, com efeito, é preciso, antes de tudo, definir.  

– Como demonstrar que tu és melhor cidadão que eu? Vejamos, antes de tudo, 
quais são os caracteres do verdadeiro cidadão. Deseja, persuadir a seu filho 
LAMPRÓCLES para que seja menos ingrato com a mãe; começa definindo a 
ingratidão, e em seguida lhe demonstra que sua conduta está dentro dela 
compreendida.  

 Resulta, pois que, da invenção Socrática derivam tanto os processos do 
pensamento formal como os dois caminhos da investigação científica: a análise e a 
síntese. A ciência, com efeito, procura formar series coerentes de conceitos 
(generalização, leis, princípios empíricos), para depois aplicá-los a representações 
corretas ou novos fatos, fenômenos ou objetos. O desenvolvimento técnico é obra de 
ARISTÓTELES e de escolas posteriores. Quando diz  este que do individual ou acidental 
não há ciência, não faz propriamente outra coisa que glosar aquela máxima Socrática  de 
que a ciência se funda nos conceitos. 

 Bastou que um espírito analítico, tão  profundamente minucioso como o de 
ARISTÓTELES tomasse a teoria dos conceitos e os diversos ensaios de inferência 
ideados por PLATÃO em seus DIÁLOGOS, e, especialmente seus métodos de divisão e 
de determinação de caracteres, para que surgisse a cumeeira do edifício da Lógica. 

 A teoria Socrática do conceito, além disso, é o eixo que sustem as novas cons-
truções filosóficas, de PLATÃO e de ARISTÓTELES. Sem dúvida que a dita teoria não é 
nem a Dialética nem a Lógica, porém, contem-nas em germe. Nenhuma delas fora 
possível sem a descoberta das noções universais. Nelas se alicerçam as duas  
metafísicas: a espiritualista do realismo ontológico e a intelectualista do realismo 
moderado. 

 Sem está teoria, a filosofia grega teria voltado às antinomias dos jônicos e eleatas 
ou às doutrinas híbridas de EMPÉDOCLES e dos ATOMISTAS. Quando PLATÃO precisa 
sua doutrina das idéias, recorda sempre os motivos dos conceitos Socráticos, aqueles 
conceitos, cuja rigidez contrasta com as representações sempre variáveis e 
inconsistentes dos Sofistas. 

 Há, quiçá na elaboração da Dialética das idéias influências estranhas ao 
Socratismo, porém, o fundo comum em que estas influências se projetam é a tendência 
Socrática a buscar a UNIDADE IDEAL DO CONCEITO. 

 

 A DOUTRINA MORAL 
 Contrasta a  grandeza moral de Sócrates, que dedica sua vida a melhorar a 

situação espiritual da sociedade de seu tempo, com a vaidosa atitude dos sofistas, que só 
buscam em sua arte a prosperidade e a conquista de domínio. Sócrates, como se lê na 
APOLOGIA, de PLATÃO, deixa para segundo plano a fortuna e os negócios, para 
entregar-se totalmente à instrução e educação da juventude, o que estima como um dever 
patriótico, um impulso pessoal ou uma missão divina. 

 Foi para seus concidadãos como um pai ou um irmão mais velho que os exortava a 
praticar o bem (PLATÃO), ou como um agente de virtude que intervém nos assuntos 
íntimos dos particulares ( XENOFONTE) . Sua popularidade é grande e em pouco a sua 
amizade ou seu conselho são solicitados por todos os atenienses. Ilustra aos, jovens 
GLAUCON e CÁRMIDES acerca de sua  vocação; reconcilia a dois irmão brigados 
QUERÉCRATES e QUEREFONTE; aconselha a ARISTARCO, carregado de obrigações  
e família, que recorra ao trabalho para sair das dificuldades;  mostra sua carinhosa 
solicitude pelos humildes e consegue que DEODORO socorra o pobre HERMÓGENES; 
persuade a EUTÉRIO de que deve dedicar-se ao serviço doméstico para acobertar da 
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miséria a sua velhice. Homens como ALCIBIADES encontraram no trato com Sócrates, já 
ancião, a firmeza moral necessária para resistir ao choque das adversidades.  

 Sócrates tinha um elevado conceito da moral familiar. Não soube como seu 
discípulo PLATÃO, libertar-se em absoluto dos prejuízos da época e do seu povo. Porém, 
é um fato que toda a sua moral prática está inspirada nos nobres ideais do amor e da 
virtude, e que muitos de seus ensinamentos são verdadeiras inovações na vida social 
antiga. Procura suavizar o tratamento dispensado aos escravos, inspirando o respeito a 
seus senhores e dizendo às pessoas  livres que só sabem comer e dormir, que tomem o  
exemplo de seus servos, que com o trabalho lhes proporcionam comodidade e bem-estar. 
A dona de casa deverá cuidar, ela própria dos escravos enfermos, com o que lhes captará 
o afeto. 

 Não é menos elevado o conceito que tem daquela quando a considera como 
esposa e mãe. Combate o regime de submissão a que estava submetida a mulher na 
Grécia, e diz-nos que dentro da sociedade conjugal é igual ao homem; que este deve 
cuidar dos negócios exteriores aquela do regime interior ou vida doméstica. Não é menos 
explícito nas relações entre pais e filhos. 

 SÓCRATES soube opor ao niilismo teorético dos sofistas uma teoria gnoseologica 
que, sem negar a objetividade as representações conserva o caráter ativo do 
conhecimento. Porém, no problema moral, em reação também contra os sofistas foi 
demasiado longe, identificando a moral com a! ciência e fazendo da virtude e do bem um 
objeto de especulação que se impõe à vontade com o mesmo rigor que a verdade e a 
certeza ao entendimento. Em rigor, a doutrina que em substituição à moral propunham os 
sofistas era a negação de toda consideração teórica a respeito do bem e do mal, cuja 
distinção e apreciação deixavam reservadas aos indivíduos e ao maior ou menor 
interesse que podia a ação reportar à sua pessoa. Em outro aspecto, Sócrates concede 
aos sofistas e à moral instintiva que o bem e a utilidade, a saber o que é conveniente e 
serve para nosso aperfeiçoamento; porém sua dialética do bem, como poderíamos 
chamá-la, faz com que entenda a utilidade como a conveniência e perfeição que melhor 
se ajuste à nossa idéia da virtude. 

 A respeito deste ponto, o testemunho de XENOFONTE não deixa lugar a dúvidas. 

 "Sócrates, diz ele, considera sábios e virtuosos aos que, conhecendo as coisas 
belas e boas, praticam-nas, e aos que, sabendo que eram vergonhosas, abstinham-se de 
fazê-las". 

 E quando se lhe perguntava como se deviam classificar os que, sabendo o que 
devem fazer, executam o contrário, contestava: “São tão ignorantes como insensatos, 
pois pensam que todos os homens preferem, entre as coisas possíveis, o que crêem mais 
útil executar. 

 Penso, portanto, que os que se conduzem mal não são sábios nem prudentes em 
sua conduta”. 

 Para Sócrates  ninguém é perverso voluntariamente . Basta conhecer o bem para 
praticá-lo; o que realiza o mal é um ignorante, que se engana a respeito dos meios que o 
devem conduzir ao fim que busca. 

 “A justiça e qualquer outra virtude é ciência, pois as cousas justas e tudo que  se 
faz por virtude são coisas belas c boas, e os que as conhecem NÃO PODEM preferir a 
outras. (MEMORABILIA). Sócrates não concebe uma luta entre a vontade e a razão. O 
absoluto, por assim dizer, que Sócrates descobre no conceito, na essência, caracteriza 
também a idéia do bem, que não é o que tal ou qual homem assim chama, mas o que 
todos os homens, sem distinção, proclamam formoso e bom, o que o é sempre e em 
todas as partes, como a justiça e a temperança. No último caso, o bem é o 
verdadeiramente desejado, pois a utilidade que extraímos dos falsos bens, o prazer, a 
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glória e as riquezas, resulta distinto segundo ao pessoas e as circunstâncias, enquanto 
que a posse da virtude é sempre e necessariamente um bem. A verdadeira ventura é a 
alegria que resulta das boas ações, com independência dos gozos vulgares. 

 O determinismo que flui da doutrina socrática é uma reação desnecessária ao 
indeterminismo arbitrário e absoluto doa sofistas. O bem se impõe necessariamente ao 
espírito; porém o homem que não deve apartar-se dele, pode, de fato, conscientemente, 
realizar o mal. Usa, sem dúvida, mal de sua liberdade, porém nisto está precisamente  o 
valor moral dos atos humanos, em inclinar-se ao bem, não obstante as solicitações da 
paixão, do interesse e do egoísmo. O mesmo intelectualismo preside à teoria socrática 
das virtudes especiais. 

 A virtude principal é a prudência, que Sócrates reduz à ciência geral do bem. Por 
ela se explicam as demais virtudes, que são do conhecimento das diversas classes de 
bens. A temperança é o conhecimento dos bens verdadeiros, com diferença dos falsos, 
ou aparentes, que são os prazeres. 

 A força interior é a apreciação dos males aparentes, que não devemos temer, 
como a enfermidade e a morte, e dos verdadeiros males, que devemos evitar, coma a 
ingratidão e a inveja. A justiça consiste em saber o que é lícito fazer ou deixar de fazer, 
segundo as leis divinas ou humanas. 

 Sócrates distingue entre umas e outras. Como prova alega-se a seguinte 
passagem do MEMORABILIA. Em sua conversação com Hípias, pergunta-lhe Sócrates: 

– “Conheces leis que não estão escritas?  

– Sim, responde, as que são as mesmas em todos os países e têm o mesmo 
objetivo. 

– Podias dizer-me quais os homens que as estabeleceram?  

– Como teria sucedido diz Hípias, quando não podiam congregar-se e falavam 
línguas diversas? 

– Quem, pois a teu juízo, estabeleceu tais leis? replica Sócrates. 

– Creio, contesta, que os deuses as inspiraram aos homens, posto que para todos 
eles a primeira das leis é respeitar aos deuses.” 

 Nesta passagem, combinada com alguns textos platônicos, de Crítone, por 
exemplo, verificamos claro é explicito o pensamento de Sócrates sobre a moral absoluta, 
que por  sua vez reconhece que o direito, a autoridade e a lei humana se fundamentam 
naquelas ordenações não escritas. Outra nota característica da moral Socrática é a 
perfeita aliança da beleza e da virtude. Assim, o bem não é só verdadeiro, mas também 
belo. As três idéias aparecem como inseparáveis, pois são como reflexos distintos de um 
mesmo foco de luz que inunda ó espírito do homem virtuoso. Isto explica também o 
porque a moral socrática dista tanto do rigorismo cínico como do hedonismo epicurista. 
Sócrates, como disse Rodier, nada tinha de asceta: nenhum rasgo de seu caráter revela 
desprezo da vida física e dos prazeres sensíveis... A temperança Socrática não é o 
desprezo e a abstenção voluntária de todo gozo, mas da posse de si mesmo, que 
consiste em saber usar dos prazeres com moderação, deles prescindir sem pena e 
aceitá-los quando se apresentam como aceitáveis, sem deixar de os dominar e de 
conservar a liberdade do espírito. A austeridade exagerada e a rigidez que afetam seus 
discípulos, os cínicos, eram totalmente estranhas a Sócrates, o qual guarda assim uma 
das facetas características do gênio grego.  

 Toda sua moral está saturada de um otimismo às vezes utópico porém sempre em 
harmonia com o que poderíamos chamar sua metafísica. O laço que une estas duas 
disciplinas filosóficas é para Sócrates, como para todo bom espiritualista, o princípio das 
causas finais. 
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 Para ele não há oposição alguma entre a natureza e a moral; as leis físicas e 
morais estão sempre de acordo. O malvado tratará de se subtrair à ação da justiça, 
porém, por sua vez, achará seu castigo.  O homem honrado sofrerá perseguições,  
porém, com o tempo receberá a recompensa de suas virtudes. A dor, o infortúnio, a 
morte, são males aparentes. Os homens  não conhecem o que conhecem os deuses; daí 
que muitas vezes tomem por desgraça o que é um verdadeiro bem para sua perfeição 
moral. 

 A PERSPECTIVA METAFÍSICA 3 

 As duas doutrinas positivamente Socráticas são a teoria  dos conceitos e a teoria 
da virtude, não obstante a separação inicial de Sócrates a  respeito dos dois problemas. 

 A Sócrates não interessa a física. Também produzem nele, como nos sofistas, as 
especulações dos jônicos, pitagóricos e eleatas uma sensação de desconfiança e de 
dúvida, e a consequentente aversão aos problemas da natureza e origem de coisas. 

 Além disso, que utilidade direta, pode reportar ao homem esta constante 
interrogação a um mundo cheio de enigmas e antinomias como no-lo apresentam os 
sentidos, que são as faculdades encarregadas de com eles nos relacionar? Fora 
realmente, de nossas percepções, como iremos mais além? Essa ciência pretensiosa que 
se crê destinada á conhecer o universo em suas causas e princípios vai acompanhada, 
geralmente, da maior ignorância a respeito das coisas humanas.  

– Queremos conhecer as coisas, diz e não nos conhecemos a nós mesmos! 

 A Sócrates basta o conhecimento elementar das matemáticas e da astronomia 
para orientar-se devidamente na existência.  

Levada mais longe a  especulação não conseguirá aumentar no grau mínimo o 
conhecimento do próprio homem. No FEDON diz Sócrates que, depois de haver perdido 
muito tempo em Investigações a cerca dos físicos, havia chegado ao convencimento de 
que a verdade não podia ser alcançada pelo estudo direto das coisas, mas que se devia 
cuidar dos conceitos para neles contemplar a verdade das próprias cousas. Como se vê, 
o ponto de vista Socrático é estritamente lógico e rejeita tanto, o que mais tarde se 
chamará sensualismo ou senismo, nominalismo, como seu radical oposto, o ontologismo. 

 Fora dos fundamentos naturais da teoria do conhecimento e da doutrina ética da 
virtude, a que poderíamos chamar filosofia metafísica de Sócrates é muito reduzida. 

 A natureza e destino da alma, a existência de Deus e a vida futura parecem ser 
postulados de seu ensino e convicções  vivas da personalidade do filósofo. 

 Aqui surge novamente o problema da historicidade de Sócrates que nos diálogos 
platônicos discute e resolve as questões transcendentais. Parece natural que naquela 
série múltipla de conversações e discursos Socráticos se oferecera como objeto de 
interrogação ou disputa algum dos ditos problemas. 

 O interesse mesmo, essencialmente humano, por estes problemas, ter-se-ia 
exteriorizado alguma vez, como revela o FEDON, no qual seus discípulos rodeiam o 
Mestre, ávidos por saber sua opinião sobre a imortalidade da alma, no momento mesmo 
em que vai atravessar os umbrais desta vida. 

 Há todavia uma terceira razão favorável a esta crença, e é a íntima conexão com 
que se dão as questões familiares a Sócrates e o problema da vida  futura. 

 Donde realmente a crítica histórica se extraviou foi na interpretação extensiva dos 
textos ou indicações Socráticas relativos a determinados problemas. Converteram-se, 
com efeito, os indícios favoráveis em provas efetivas à base de atribuir a Sócrates o que 

                                                        
3 SÓCRATES – Études de Philosophie greeque – págs. 5-6 – Paris, 1926. 
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foi exclusivamente ideologia platônica. Conviria distinguir entre a crença Socrática e o que 
constituiu verdadeiramente o seu ensino. 

 No MEMORABILIA nada se diz a respeito de tais opiniões de Sócrates. Porém 
alguns notaram que certas idéias da XENOFONTE devem ser sugestões recebidas do 
Mestre. Tal ocorre, por exemplo, com algumas passagens do discurso de Ciro moribundo. 

 “Quanto a mim, diz o príncipe, não pude jamais persuadir-me de que a alma que 
atualmente vive no meu corpo mortal se extinga quando dele sair, pois veio que é ela que 
vivifica os corpos perecíveis enquanto os habita”. 

 Esta idéia da alma como princípio de vida, e, portanto, como essencial da alma o 
viver, encontra-se em forma mais explicita no FEDON, e parece corresponder a uma 
opinião pessoal de Sócrates. Por outra, é lógico supor que Platão não teria posto o 
interesse e o entusiasmo que transpira do FEDON, em que apresenta seu Mestre no 
momento mais trágico da sua vida, se o  problema ali debatido não fosse algo familiar e 
autêntico em Sócrates. 

 Poder-se-á discutir se alguns de seus argumentos excedem os processos 
demonstrativos de Sócrates, porém, parece estar fora de dúvida sue o diálogo reproduz 
fatos e opiniões de seu Mestre. Alguns argumentos, além disso, encaixam-se 
perfeitamente no espírito Sócratico concordam com as mencionadas palavras da 
Ciropedia. 

 Quando Sócrates diz que a alma está feita para a virtude e ene a virtude é como 
uma separação antecipada entre a alma e o corpo; que a verdade reside em nosso 
coração e que é eterna; que a essência do pensamento é descobrir a pura essência de 
cada coisa em si; o filósofo se expressa na sua linguagem habitual. Poder-se-ia dizer, 
sintetizando, que as premissas do raciocínio platônico, no mencionado diálogo são, em 
sua maior parte, teses correntes nas discussões Socráticas . 

 O que realmente faz Platão é fundamentar aquelas teses com doutrinas suas, 
como a das idéias e a da reminiscência, ou com opiniões pitagóricas, para elevar à plena 
certeza e convicção o que aparece nas conversações de Sócrates como coisa mais 
racional e provável. Seria absurdo supor que o discípulo houvesse escolhido o Mestre 
como defensor da imortalidade da alma se este não tivesse acreditado nela. 

 Todos os testemunhos fazem supor que aquele diálogo é uma visão histórica, se 
bem que algo idealizada, dos últimos momentos de Sócrates. 

 O mesmo se pode dizer das idéias de Sócrates acerca de Deus e de sua relação 
com o mundo. Deixando de lado as várias passagens dos diálogos platônicos, em que 
aquela verdade aparece com toda a sua soberana grandeza, XENOFONTE, menos 
inclinado ás interpolações, refere se em suas RECORDAÇÕES como Sócrates explica a 
Aristodemo a maravilhosa constituição do corpo humano e a sucessão admirável  de 
causas e efeitos, de meios e fins, no mundo. Os fenômenos cósmicos, se produzem, 
segundo Sócrates, não porque são necessários, mas porque são bons. A.prova da 
existência de Deus pelas causas finais, ou seja a chamada físicoteológica, encontra-se 
pela primeira vez em Sócrates: “O Universo é uma obra de arte que supõe um artista 
divino. Crê, além disso, na ação benfeitora da Divindade, que se interessa pelos homens. 
Deus proveu o homem de todo o indispensável para a subsistência e aperfeiçoamento. 
Xenofonte interpreta desta forma o pensamento Sócrático: “Deus não limitou seus 
cuidados à formação de nossos corpos, senão que, – coisa muito mais importante – deu-
nos a alma, mais perfeita. Qual o animal que está dotado de uma alma que conheça a 
existência dos deuses? Qual, senão o homem adora a Divindade?  Qual deles sabe, 
somente pela força do entendimento e por meio de atos racionais, evitar a fome, a sede, o 
frio, o calor, curar as enfermidades, aumentar as forças e dilatar seus conhecimentos? 
Qual o animal que recorda o que ouviu, o que viu, o que aprendeu? Os homens vivem, 
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como os deuses, em meio dos restantes animais. O Ser que tivesse o corpo de um boi e a 
inteligência do homem não poderia executar os seus propósitos. Se, pelo contrário, o 
dotais de mãos e o privais da inteligência, sua limitação será a mesma”. Dificilmente 
poderia condensar-se em menos palavras uma descrição mais precisa da natureza 
humana, sabiamente disposta pela Providência Divina. 

 

 O MISTICISMO SOCRÁTICO 
 Houve quem visse um terceiro aspecto na doutrina Socrática, à parte das suas 

reformas lógica e moral, uma espécie de misticismo religioso que faria então do 
Socratismo um movimento precursor do neoplatonismo e a orientação total da filosofia 
grega até à predicação cristã. 

 A insistência com que falam os autores do demônio que inspirava Sócrates, e a 
forma como este segue suas advertências, faz supor que se trata de algo mais do que 
uma nova ironia do filósofo. Sócrates nos diz com  freqüência que segue as ordens ou 
conselhos de um gênio familiar que lhe fala interiormente. E Isto diz que lhe ocorre desde 
a infância e lhe produz a emoção de algo sobre-humano. Para explicar a significação 
deste demônio se idearam todas as hipóteses possíveis. Foi dito que com esse nome 
encobria ironicamente sua perspicácia natural. Segundo outros, Sócrates era vítima de 
uma alucinação, de  uma preocupação supersticiosa ou que dispunha de uma faculdade 
privilegiada superior, para descobrir na natureza os indícios divinos, tratando-se, pois, de 
uma verdadeira intuição mística. 

 A mesma variedade de situações em que Sócrates confessa haver recebido sua 
inspiração faz difícil precisar o verdadeiro significado desse gênio divino. 

 Observou-se que umas vezes esse espírito dissuade e outras aconselha; que não 
é só nos momentos graves da vida, mas ainda nos mais triviais ou indiferentes quando 
deixa de ouvir a sua voz. Já o inspira para que não faça nenhum preparativo para se 
defender, já ó adverte que o esperam na rua Eutidemo e Dionisodoro. A opinião mais 
provável é a formada por Hermann e Ribbing, dois beneméritos investigadores da questão 
platônica. O demônio de Sócrates, segundo eles, é um tato moral e prático que se aplica 
às questões pessoais e às ações particulares, uma voz interior ou um sinal habitual que 
nos informa acerca da conveniência de certas ações sem conhecimento claro de seus 
motivos racionais. Não é aventura o supor-se que Sócrates admitira uma espécie de 
mântica que compreendia tudo o que é racionalmente inexplicável. 

 Não seria absurdo admitir, conforme o que podíamos chamar o humor Socrático, 
que Sócrates atribui à inspiração diabólica tanto as cousas cujas causas ignora como 
aquelas que pressente que sucederão. 

 O demônio de Sócrates é como uma compensação ao exclusivismo intelectualista 
que domina todos os seus ensinamentos. Distintos aspectos de sua doutrina filosófica nos 
induzem a crer que aquele intelectualismo tinha as suas exceções. A revelação dos 
deuses aos homens é admitida no MEMORABILIA. Para tudo aquilo que não podemos 
saber pelos meios naturais, Sócrates recorre por vezes à adivinhação. Mesmo nas 
ciências úteis ao homem, persiste uma parte incognoscível que os deuses reservam para 
si. Devemos rogar aos deuses, disse de uma feita, não que nos dêem isto ou aquilo, mas 
que nos dêem o que seja bom, pois só os deuses sabem o que é bom... Os deuses vêm 
tudo e tudo sabem, não só os atos, mas as intenções. Aconselha a seus amigos que 
consultem ao deus de Delfos; ele mesmo crê nos signos divinos, nos oráculos e na 
eficiência da oração. Esta doutrina é perfeitamente compatível com sua crença na Divina 
Providência e no destino imortal do homem, e prova como o espiritualismo grego tentou 
conciliar o sentimento religioso com a mais intensa especulação racional. 
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 PROCESSO E CONDENAÇÃO DE SÓCRATES 
 O povo de Atenas não entendeu assim a fecundidade da reforma de Sócrates. 

Crendo-o um perturbador da vida pública e da tradição, submeteu-o a um processo, e o 
filósofo foi condenado a beber cicuta. A acusação teve lugar no ano 399 ante o Tribunal 
dos Heliastas, o qual indica claramente os motivos em que se fundava. 

 Foi sustentada por Anito, um dos chefes do partido democrático: Meleto, jovem 
poeta e Licon, orador, e formulada nos seguintes termos: SÓCRATES É CULPADO DE 
NÃO CRER NOS DEUSES DO ESTADO E DE INTRODUZIR NOVAS DIVINDADES: É 
CULPADO, ALÉM DISSO, DE CORROMPER A JUVENTUDE. 

 Muito se discutiu a respeito do processo e da condenação de Sócrates. A crença 
geral na antiguidade, como nos tempos modernos é favorável à atitude do filósofo 
naqueles momentos de sua vida. Entretanto, não é raro encontrar historiadores que, como 
Hegel, tratam de sustentar a justiça da sentença condenando Sócrates à pena máxima. 
Não aparece comprovado que seus acusadores houvessem recebido agravos de 
Sócrates. Disse-se que Anito havia sido objeto de seus gracejos. Mesmo que assim fera 
não é necessário recorrer a isto para explicar a condenação de Sócrates. 

 Esta correspondeu a um movimento geral de opinião, do qual aqueles se fizeram 
os intérpretes. Uma das causas principais, a que pesava sem dúvida sobre a maioria de 
seus juizes, foi o pouco afeto de Sócrates ao regime democrático. 

 Há fatos que confirmam que o povo não andava nisto mal avisado. Por outra parte, 
a democracia ateniense era crente, e a filosofa cria mais no Deus que sua razão revelava 
que nas divindades da mitologia grega. Mesmo que Sócrates não tenha intervindo nunca 
nos negócios público, foi, em certa ocasião, chefe do Pritanêu, e teve que se opor então 
tanto à vontade do povo como à do poder. Opôs-se a que fossem condenados os 
generais vencidos nas Arginusas antes de discutir, conforme a tradição, a proposta de 
Euriptólemo; não duvidou em desobedecer aos trinta, que lhe ordenaram a detenção de 
LEÃO DE SALAMINA sem alegar cousa alguma contra o mesmo. 

 Bastavam esses fatos para confirmar como Sócrates era um zeloso cumpridor das 
leis do povo ateniense. Por outro lado, porém, a reação democrática não olvidava que 
Sócrates era Mestre e amigo dos chefes do partido aristocrático, Crítias e Alcibiades; que 
ele mesmo não ocultava suas simpatias pelo regime espartano; que não era partidário do 
sufrágio para a designação dos funcionários e que só acreditava aptos para os cargos 
públicos os homens sábios ou instruídos. 

 Aristófanes contribuiu extraordinariamente para preparar o ambiente desfavorável a 
Sócrates, oferecendo-o à vindita pública com sua obra AS NUVENS. Platão confessa que 
esta foi a causa principal da desgraça do Mestre. A aparência usurpou na mente do povo 
o lugar da realidade. Sócrates e os atenienses odiavam a democracia, e se bem que as 
finalidades deste e daqueles fossem antagônicas, ambos eram inimigos dos bons velhos 
tempos, em cujo seio viam na demagogia então triunfante a origem de todos os males 
públicos. Sócrates foi apresentado como representante desse espírito novo em religião e 
em política, e orientada já a sua opinião desta forma, a sorte que. esperava o filósofo não 
era para duvidar. A defesa que fez Sócrates de si mesmo contribuiu, de acordo com 
Xenofonte, para facilitar a sua própria condenação. O tom irônico e mesmo depreciativo 
que emprega predispõe os juizes contra ele. Preocupa-se menos em afastar as culpas 
que lhe imputam que de insistir na conduta que motivou a acusação. Mostra uma 
indiferença incrível, um desmedido desprezo pelo favor público. Nada de súplicas ou 
ambigüidades. Tudo isto equivalia a apresentar a seus adversários  como ignorantes ou 
malvados. 
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 Perguntam-se alguns historiadores como Sócrates não quis opor, às razões triviais 
da acusação e à prova medíocre de seus inimigos, a explícita exposição de suas 
doutrinas e a dos intentos de reforma que o animavam, fazendo ver que em vez de 
escarnecer das velhas crenças colocava-as sobre mais sólidas bases. 

 Parece como se o contraste de tanta  dissimulação e mesquinhez na acusação 
com os benefícios que prestara à sua pátria o houvesse projetado em um pessimismo e 
desprezo tal da vida que se preferia entregar à morte que se justificar perante uma 
multidão de cidadãos sugestionados por medíocres e apaixonados acusadores. Seus 
amigos com ele instavam para que solicitasse a comutação da pena, que deveria ter sido 
uma indenização pecuniária, porém Sócrates interpretava essa atitude como a confissão 
de sua própria culpabilidade. Perguntado, de acordo com a Lei, que lhe ordenava a que 
se manifestasse sobre a pena que acreditava merecer, Sócrates ironicamente contestou 
que opinava dever ser mantido a expensas do Estado no Pritanêu o resto de tempo que 
teria de vida, como compensação aos serviços por ele prestados aos seus concidadãos. 

 O povo, por outro lado, interpretava a atitude de Sócrates como um desacato aos 
direitos do Estado e um orgulhoso desafio ao tribunal que o devia sentenciar. É de supor, 
dada a psicologia das multidões e a especial situação da vida pública em Atenas, – que o 
povo pretendia com o processo somente obrigar o filósofo a reconhecer a soberania 
popular. Isto o interessava mais que a culpabilidade intrínseca de Sócrates. Tão arraigada 
estava esta crença no orgulho insensato do filósofo, que aos cinco anos de sua morte, 
seu discípulo Xenofonte se acreditou obrigado a escrever seu MEMORABILIA, com o 
objetivo de desagravar a fama de seu Mestre. Os últimos dias de Sócrates foram 
exemplares. 

 A Lei proibia que se executasse qualquer pena de morte antes do regresso do 
navio que partira para as festas de APOLO DÉLIO poucos dias antes da condenação de 
Sócrates. Neste intervalo foi-lhe proposta a fuga e a petição, de indulto. Sócrates não 
aceitou nem uma nem outra, ao mesmo tempo que fazia ver a seus amigos que as 
estimava como indigna covardia. Ele que havia sido perseguido por ir contra as Leis do 
Estado submeter-se a elas voluntariamente, alegando que se lhes viveu sob o amparo 
durante a vida, quando lhe eram favoráveis, justo é que as acate quando o prejudicam. 

 O FEDON no-lo apresenta conversando durante o último dia de sua vida com seus 
discípulos sobre a imortalidade da alma e conservando a serenidade até o último 
momento. 

 Poucas coisas se escreveram de mais sublime e profunda emoção trágica que 
aquelas belíssimas páginas elo diálogo platônico em que os discípulos lhe fazem ver 
todos os anseios de vê-lo indultado e dirigindo novamente suas consciências, e a digna 
atitude do filósofo que resiste a esta lógica solicitude, bebe a cicuta e avança lenta e 
serenamente para a morte. A opinião de HEGEL, diz Alberto Schwegler, que viu na morte 
de Sócrates uma trágica colisão entre dois poderes de igual importância na tragédia de 
Atenas, e que reparte a culpa entre ambos, é completamente insustentável do ponto de 
vista histórico, pois nem Sócrates representava exclusivamente o espírito moderno da 
subjetividade, nem seus juizes representavam a antiga moral irreflexiva. 

 Quanto ao primeiro, porque Sócrates, mesmo quando em princípio era inconciliável 
com a essência da moral grega primitiva, estava, não obstante, tão dentro do estabelecido 
que as acusações contra ele aduzidas eram sob este aspecto totalmente falsas e 
infundadas, e quanto a seus juizes, tampouco é verdadeira a assertiva de HEGEL, posto 
que àquela data, depois da guerra do Peloponeso, os antigos costumes fazia tempo que 
tinham cedido o passo à cultura moderna, e o processo de Sócrates deve ser olhado 
como um intento de restauração da antiga constituição e dos antigos costumes e modos 
de sentir. 
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 Portanto, a culpa não é igual por ambos os lados, e deve ficar assente que 
Sócrates foi vítima de um erro, de uma injustificada reação. 

 

 SIGNIFICAÇÃO DA DOUTRINA  SOCRÁTICA 
 Para compreender a original orientação do pensamento de Sócrates e sua real 

eficácia na história das idéias temos de recordar o estado da filosofia grega de sua época. 
A especulação filosófica, desde Tales, adotara uma atitude dogmática e, pelo comum, 
desligada da vida pública da Grécia. A reforma Socrática vinha imposta pelos tempos e 
pelas escolas; era uma lógica conseqüência do desenvolvimento da filosofia, desde Tales 
aos sofistas. Porém não é menos inovadora e revolucionária. Com efeito, a filosofia muda 
em Sócrates de posição; antes fora cosmologia e física, e agora será antropologia e 
lógica. A frase de Cícero conserva toda a exatidão: “Sócrates fez baixar a filosofia do Céu 
à Terra, e penetrar nas cidades e nas casas”. Há nisto, sem dúvida, do ponto de vista do 
conteúdo filosófico, uma restrição fundamental, pois seu campo fica limitado ao estudo do 
EU e de seus naturais produtos: O PENSAR E A AÇÃO. Esta restrição, no entanto, fora 
imposta pelos tempos e rela própria significação social da filosofia, em vias de descrédito 
por achar-se em Atenas, quase que exclusivamente, em mãos de retóricos e sofistas. Era 
necessário assinalar o verdadeiro sentido da subjetividade que tão cruamente aqueles 
haviam formulado. E essa missão, ao mesmo tempo, crítica e construtiva, estava 
reservada a Sócrates. 

 Sócrates é o primeiro representante do espírito crítico, não entendido à maneira 
dos sofistas, – negativo, destruidor e utilitário, – mas em um aspecto criador e positivo. 
Por isto a crise Socrática, como todas as crises renovadoras do pensamento da 
Humanidade, é só provisional e metódica; dura e se estende ao estritamente necessário 
para garantir melhor o terreno em que se há de construir a nova ideologia. Também para 
Sócrates o homem é a medida de todas as coisas; porém, não o homem individual, isto é, 
o homem no que tem de pessoal e subjetivo, mas o homem com a natureza e a razão. 

 Exteriormente, a conversação e as maneiras de Sócrates se conduzir nos círculos 
populares de Atenas, a  paixão pela disputa e o afã de proselitismo, dão uma nova 
aparência de semelhança entre ele e os sofistas. Porém, que contraste entre a vã 
presunção e a petulância dos sofistas e a modesta e a arte popular de Sócrates! 

 A pretensão do sofista, que se acredita autorizado a falar de tudo porque domina a 
linguagem e as argúcias da retórica, opõe Sócrates sua douta ignorância mediante a 
eloquência acertada e precisa e seu pensamento de rigor lógico incontrastável. 

 Ao sofista parece ter envolvido o filósofo em suas redes e em seu orgulho não 
acerta em descobrir que quem está a ponto de se extraviar é ele mesmo ao contestar sem 
titubeio à questão por Sócrates  proposta.  Não necessita, o hábil dialético que se oculta 
sob o véu da ignorância, curioso de saber e aprender, fazer grandes esforços para obrigar 
seus adversários à queda na contradição. Os sofistas não podiam desaparecer de cena, 
onde há muito vinham triunfando, sem a ironia e a maiêutica de Sócrates. 

 O maior mérito de Sócrates está em ter sabido converter em problemas científicos 
os problemas práticos cuja solução parecia reservada somente ao costume, à lei ou 
religião popular. Também nisso a crise Socrática difere das crises posteriores. 

 Umas vezes fora a religião, outras a ciência, outras o dogmatismo filosófico, o fator 
da desavença espiritual de uma época que abriu uma nova perspectiva cultural à 
Humanidade. O momento Socrático se caracteriza por este ponto de vista: conhecimento 
direto e profundo do homem para assinalar sua missão na vida e sua ação sobre as 
demais consciências. Sócrates não se contenta com uma casuística vulgar, que resolve 
segundo práticas e costumes os conflitos da moral do indivíduo, nem crê suficientes o 
instinto e a natureza para dirigirem o homem no caminho da virtude. Sua idéia foi fundar 
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logicamente a conduta humana, assinalar a racionalidade do Bem. Os homens de sua 
época não souberam avaliar o alcance desta inovação Socrática. Seu ob jeto, conseguido 
à força de uma crítica suave, porém enérgica, era colocar os grandes interesses humanos 
por cima das variações das épocas, das formas políticas e das disputas humanas. Há, 
entretanto, na reforma inaugurada pelo filósofo de Atenas uma atitude cuja significação é 
transcendental em sua época e na ideologia posterior do povo grego: a unidade da vida 
humana, cujo símbolo é o filósofo, amante da verdade e ao mesmo tempo modelo de 
conduta virtuosa. Em todos os atos e ensinamentos, Sócrates mantém unidos os 
interesses do saber e da ação; sua ciência é para a vida, porém, por sua vez, a vida abre 
as perspectivas de um saber constantemente renovado. Toda a constante exploração 
Socrática em torno do EU e da consciência, de nossa faculdade de conhecimento e de 
nosso poder de obrar, traduzem em uma dupla  orientação lógica e moral. 

Apesar de todas as aparências de um reformador e iconoclasta, Sócrates é um 
espírito conservador e tradicional. Ele  só ataca os falsos ídolos, porém, tem fé no caráter 
absoluto das normas morais. Disse-lhe seu demônio interior: o bem conhecido claramente 
atrai de forma irresistível. Sócrates respeita a religião e a Política de seu povo. Não só as 
respeita como as venera e as acata satisfeito, tanto quando o favorecem como quando o 
prejudicam. Invoca os deuses, pratica a oração, interroga os oráculos e realiza sacrifícios. 
Quando a pitonisa délfica contesta a QUEREFONTE que Sócrates é o mais sábio entre 
os homens, Sócrates crê ver nisto uma ordem divina que o obriga a persistir em sua 
vocação de educador e de Mestre. 

 

C R Í T O N E  4 
 

SÓCRATES – Porque motivo vens a esta hora, Crítone? Deve ser ainda muito 
cedo. 

CRÍTONE – Sem dúvida.  

SÓCRATES – Que horas são, ao certo?  

CRÍTONE – Está rompendo a manhã. 

SÓCRATES – Admira-me que o guarda da prisão te tenha deixado entrar. 

CRÍTONE – Já me conhece bem, tantas são as vezes que venho por aqui... E 
tenho-lhe feito alguns favores. 

SÓCRATES – Chegaste há pouco ou há muito? 

CRÍTONE – Cheguei há algum tempo. 

SÓCRATES – Porque me não acordaste logo? Porque ficaste para aí sentado sem 
falar? 

CRÍTONE – Porque, por Zeus ó Sócrates, se estivesse no teu caso não quereria 
sofrer uma vigília longa e dolorosa; e bem me admira de te ver dormir tão 
sossegadamente; foi de propósito que te não acordei, para que pudesses passar este 
tempo mais sossegado. Certamente, já em muitas ocasiões, em toda a tua vida, admirei 
atua serenidade; mas agora a admiro ainda mais quando vejo com que calma, com que 
brandura suportas esta desgraça. 

SÓCRATES – Seria ridículo, na minha idade, Crítone, irritar-me por ter de morrer. 

                                                        
4 CRÍTONE – Diálogo de Platão, onde o  autor nos apresenta os últimos esforços de Crítone para furtar o querido Mestre ao trágico 
desfecho de sua vida. 

Neste trabalho verificamos o comportamento de Sócrates perante as Leis que seus acusadores diziam não respeitar. Sua morte foi a 
derradeira lição, para seus discípulos e para todos aqueles que têm a suprema ventura de lhe conhecer os ensinamentos. 

Tradução do Professor José Nunes Gouveia. 
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CRÍTONE – Mas quantos outros, ó Sócrates, da mesma idade que tu, se revoltam, 
apesar dos anos, contra o que lhes sucede, quando sofrem igual provação!   

SÓCRATES – É verdade. Mas diz-me: porque vieste tão cedo?  

CRÍTONE – Para te dar uma notícia dolorosa, terrível, não para ti, creio bem, mas 
para mim e para todos os teus amigos, uma notícia dolorosa. e terrível: para mim, de 
certo, a mais terrível de todas... 

SÓCRATES – Que é então? Acaso teria voltado de Delos o navio a cuja chegada 
me é forçoso morrer? 

CRÍTONE – Não chegou ainda, mas parece-me que entrará hoje mesmo; é o que 
dizem uns homens que vieram de Súnio e aí o deixaram. Conclui-se do que dizem que 
entrar, hoje; e amanhã, ó Sócrates, terás de deixar a vida...  

SÓCRATES – Pois seja em boa hora, Crítone cumpra-se a vontade dos deuses 
que assim o querem. No entanto, creio que não chegará ainda hoje. 

CRÍTONE – Que te leva a supô-lo?  

SÓCRATES – Vou dizer-to: tenho de morrer no dia seguinte àquele em que chegar 
o navio. 

CRÍTONE – É  que declaram os que mandam nessas coisas. 

SÓCRATES – Por isso mesmo penso que não chegará hoje, mas amanhã. E creio-
o por causa de um sonho que tive esta noite, há bocado... Afinal, talvez tivesses feito bem 
em me não acordar.  

CRÍTONE – Que sonho foi esse?  

SÓCRATES – Pareceu-me ver encaminhar-se para mim uma formosa, uma 
esplêndida mulher, toda vestida de branco, que me chamou e me disse: “ó Sócrates, 
depois de amanhã chegarás aos férteis campos da Fítia”.  

CRÍTONE – Estranho sonho, Sócrates. 

SÓCRATES – Mas bem claro, segundo me parece, Crítone. 

CRÍTONE – Claro demais, creio eu ... Mas, ainda uma vez. querido Sócrates, 
segue o meu conselho, salva-te. A tua ,morte, para mim, não representará apenas uma 
desgraça – a de me separar dum amigo cujo igual jamais poderei encontrar; há de 
parecer a muitos àqueles que me conhecem mal, a ti e a mim, que eu te poderia salvar se 
quisesse gastar dinheiro e não fiz caso disso. E há alguma fama mais vergonhosa do que 
a de ter cuidado mais do dinheiro que dos amigos? Muitos não acreditarão sue foste tu 
próprio quem não quis sair daqui, apesar de toda a nossa vontade. 

SÓCRATES – Para que havemos de dar tanta importância, meu bom Crítone, ao 
que dizem os outros? Só nos deve interessar a opinião dos melhores: e esses acreditarão 
que tudo se passou como realmente se passou. 

CRÍTONE – Mas bem estás vendo. Sócrates, como é necessário importarmo-nos 
com o que dizem os outros... O que te sucede demonstra, que os outros podem fazer 
muito mal, muitíssimo mal, se os levarem a acreditar em calúnias. 

SÓCRATES – Oxalá, Crítone, eles fossem capazes de cometer a pior das ações, 
para que também pudessem realizar as melhores! Que bom seria! Mas não, por umas 
nem outras; não são capazes de fazer nem o insensato, nem o razoável; fazem o que 
calha. 

CRÍTONE – Seja assim, se o queres. Mas diz-me, Sócrates, não é verdade que te 
inquieta o que nos poderia suceder depois a mim e a todos os teus amigos? Se fugisses 
daqui, os sicofantes acusar-nos-iam de ter preparado a evasão e seríamos obrigados ou a 
perder toda a fortuna ou, pelo menos, grande parte dela; e ainda teríamos, naturalmente, 
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de sofrer qualquer castigo... Se é isto o que receias, não te preocupes mais: para te 
salvar, temos obrigação de correr esse risco e até outros maiores, se for preciso. Deves 
seguir o meu conselho, deves fazer o que te disse. 

SÓCRATES – É isso, na verdade, o que me preocupa, Crítone; e muitas outras 
coisas... 

CRÍTONE – Vamos, deixa esses receios; não é muito o dinheiro que pedem os que 
se prontificam a salvar-te, a tirar-te daqui. E não vês que os sicofantes não são muito 
exigentes, que não precisamos de grandes quantias para os satisfazer? A minha fortuna 
está à tua disposição e creio que chegará. Mas se o tez cuidado por mim te leva a não 
quereres utilizar os meus bens, os desses estrangeiros aí estão às tuas ordens; Símias de 
Tebas trouxe consigo dinheiro bastante; Cebes está ao teu dispor, assim como muitos 
outros. Por conseqüência, põe de parte os receios, como te digo, para que te não 
impeçam que te salves; não tenhas também medo das dificuldades de que falaste no 
tribunal – as que te viriam de não teres com quer viver, se te exilasses; qualquer que seja 
o lugar a que chegues haverá sempre quem te acolha. Queres ir para a Tessália? Tenho 
lá muitos amigos que te tratarão com toda a estima e te protegerão de modo que ninguém 
te possa incomodar. 

Além de tudo, Sócrates, parece-me que fazes mal em te traíres a ti próprio quando 
é possível salvares-te; esforçaste por realizar contra ti mesmo aquilo por que se 
esforçariam e se esforçam os teus inimigos, os que te querem perder. Ainda mais: creio 
que atraiçoas também os teus filhos; podias criá-los, educá-los e vais deixá-los ao 
abandono, expô-los, pela tua parte, aos acasos da vida; que é natural que lhes suceda? O 
que é costume suceder aos órfãos. Há dois caminhos: ou não ter filhos ou sofrer com eles 
para os criar e lhes dar educação; tu, porém, pareces escolher o que te dá. menos 
trabalho. . . Ora o que se deve é escolher aquilo que escolheria um homem honesto e 
corajoso – sobretudo quando se proclama que, durante toda a vida, só curou da virtude. 

Pelo que me toca, envergonho-me por mim, por ti, por todos os teus amigos, e 
receio que se venha a dizer que tudo se deu por certa covardia da nossa parte – a 
comparência diante do tribunal, quando era possível não ter comparecido, o ter decorrido 
a questão como decorreu, e este quase ridículo final...; há de parecer que fugimos, por 
medo, por covardia, que nada se tratou para te salvar, por nosso, lado e pelo teu, quando 
tudo era possível, tudo era realizável se fôssemos capazes de fazer alguma coisa de útil. 
Ó Sócrates, vê se isto; não é ao mesmo tempo ‘criminoso’ e baixo, tanto para ti, como 
para nós. Vamos, reflete; mas não: não é agora que deves refletir, já devias ter refletido. E 
só há uma reflexão útil, a de que é esta noite que tudo se tem de executar; se nos 
demorarmos; é impossível, não há mais nada a fazer. Portanto, segue o meu conselho. 
Sócrates, fazei o que te digo. 

SÓCRATES – A tua boa vontade, amigo Crítone, será bem valiosa se estiver de 
acordo com a justiça; no caso contrário, quanto maior ela for, tanto mais desagradável se 
tornará. É, pois, de nossa obrigação ver se devemos proceder come dizes ou de outro 
modo; efetivamente, agora como sempre, tenho o costume de me não deixar persuadir 
senão pela razão que me parece a melhor quando a examino. Não posso pôr de lado as 
razões que até agora achei boas, apenas  porque a sorte mudou; não: para mim, valem 
sensivelmente o mesmo; respeitosas e venero-as como dantes. Portanto, se não 
encontrarmos nada melhor que dizer na conjuntura presente, fica sabendo que não 
cederei às tuas palavras, ainda que o poder dos outros me venha atemorizar, como a uma 
criança, com perspectivas mais terríveis do que essas com a prisão, com a morte, com a 
confiscação dos bens. 

Qual será a maneira. mais segura de fazer este exame? Parece-me que seria bom 
retomarmos as idéias que exprimistes a respeito da opinião dos outros e ver-mos, se 
tínhamos ou não razão quando  dissemos que há opiniões a que devemos atender e 
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outras a que não devemos atender. Acaso nos veremos obrigados a reconhecer que 
tínhamos razão quando o dizíamos antes de eu ser condenado à morte e que não temos 
agora, que tudo era retórica, brincadeira de crianças, puro palavreado? Tenho o maior 
interesse, Crítone, em verificar juntamente contigo se tudo se tornou diferente por estar eu 
na situação em que me encontro ou só ficou na mesma, se devemos pôr de parte a nossa 
idéia ou, pelo contrário, seguí-la. Ora, creio eu, as pessoas atiladas dizem, pouco mais ou 
menos, o que eu dizia há bocado que das opiniões dos homens há umas a que se deve, 
outras a que se não deve dar importância. Pelos deuses, Crítone, não te parece que isto é 
bem dito? Pelo que é possível prever-se em coisas humanas, tu estás longe de ter de 
morrer amanhã; não corres, portanto, o risco de que um perigo próximo te faça enganar. 
Vê lá, pois: não achas que têm razão os que dizem que se não devem estimar igualmente 
todas as opiniões dos homens, que umas se devem estimar, outras não, que se devem 
estimar as de uns e não as de outros? Que te parece? Não é isto verdade? 

CRÍTONE – É evidente.  

SÓCRATES – Não é verdade que se devem estimar as boas, não às más? 
CRÍTONE – Certamente.  

SÓCRATES – Não são as boas as daqueles que têm bom senso e as más as dos 
insensatos? 

CRÍTONE – Claro. 

SÓCRATES – Ora vejamos: que se quis significar com estas palavras? O homem 
que se dedica à ginástica e que dela se ocupa faz caso dos louvores, das censuras e das 
opiniões de qualquer ou somente das do médico e das do seu professor? 

CRÍTONE – Somente das últimas.  

SÓCRATES – Não é certo que só há que temer as censuras e acolher os elogios 
deles, não os dos outros? 

CRÍTONE – É evidente.  

SÓCRATES – Portanto, pelo que se refere à ginástica, à comida e à bebida,  deve-
se seguir a opinião do conhecedor, do entendido, não a de todos os outros. 

CRÍTONE – Sem dúvida.  

SÓCRATES – Bom. E não virá a sofrer qualquer mal aquele que lhe desobedece, 
aquele que se não importa com as suas opiniões e os seus louvores e só estima as 
palavras dos outros, dos ignorantes? 

CRÍTONE – Claramente.  

SÓCRATES – E que espécie de mal será esse? Onde e como irá ele ferir o de-
sobediente? 

CRÍTONE – No corpo, decerto; é o corpo que definhará. 

SÓCRATES – Tens razão. Ora isto, Crítone, é verdadeiro a respeito das outras 
coisas e é escusado enumerá-las a todas. Por conseqüência, quando se trata do justo e 
do injusto, do feio e do belo, do bem e do mal, há de se seguir e temer a opinião doa 
outros ou somente a do conhecedor, a do único a quem devemos mais respeito e temor 
do que a todos os outros Juntos? Se lhe não obedecermos, prejudicaremos, 
estragaremos aquilo que se melhora pela justiça e se perde pela injustiça. Ou, não será 
assim?  

CRÍTONE – Sou da tua opinião, Sócrates. 

SÓCRATES – Ora, se destruirmos aquilo que se melhora por um regime saudável 
e se arruina com um mau regime apenas para seguirmos opinião que não é dos 
entendidos, acaso poderemos viver depois de tal ruína? É do corpo que estamos a falar, 
não é verdade?  
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CRÍTONE – É . 

SÓCRATES – Podemos nós viver com um corpo doente, arruinado?  

CRÍTONE – De modo algum.  

SÓCRATES – Por outro lado, poderemos nós viver depois de termos arruinado 
aquilo a que é prejudicial a injustiça e útil a justiça? Havemos de considerar menos 
importante do que o corpo o que quer que seja que há em nós e sente o injusto e o justo? 

CRÍTONE – De modo algum.  

SÓCRATES – Não é muito mais valioso? 

CRÍTONE – Muito mais, certamente. 

SÓCRATES – Portanto, caríssimo, não temos nada que nos importar com a  que 
dizem os outros a nosso respeito, mas apenas com o que diz o único que entende de 
justiça de injustiça, isto, é, com a própria verdade. Vês que nos guiavas mal quando nos 
levavas a preocupar-nos com o que dizem os outros acerca da justiça, da beleza, do bem 
e dos seus contrários? No , entanto, pode ser que alguém nos diga que os outros são 
capazes de nos fazerem morrer... 

CRÍTONE – Não sofre dúvida que alguém o há de dizer, Sócrates.  

SÓCRATES – Certamente; todavia, meu caro, parece-me que fica de pé tudo o 
que dissemos; e vê também se não subsiste ainda o princípio de que o mais importante 
não é viver, mas viver bem.  

CRÍTONE – Subsiste, de certo.  

SÓCRATES – Subsiste ou não que o bem, o belo e o justo são uma e a mesma 
coisa? 

CRÍTONE – Subsiste. 

SÓCRATES – Por conseqüência, é à luz destas idéias que estabelecemos que 
convém examinar se é  justo ou injusto tentar eu sair daqui sem permissão dos 
Atenienses; se for justo havemos de tentá-lo, se não for, ficaremos. Quanto às 
considerações que fizeste acerca da despesa, da reputação e da educação de meus 
filhos, é bom vermos, Crítone, se elas não ficariam melhor a esses tais “outros”, aos que 
mandam matar sem dificuldade e ressuscitariam, se lhes fosse possível, com a mesma 
falta de reflexão. Quanto a mim, visto que assim o determina a razão, há só uma questão 
a examinar, aquela de que falávamos há pouco: se é justo comprar e pagar os que me 
hão de dar a fuga, se é justo ajudar a fugir ou fugir, ou se, na verdade, não praticaremos 
uma injustiça procedendo de tal modo; e, se nos parecer que seremos injustos, não 
devemos hesitar entre ficar aqui tranquilamente, sem fazer nada, à espera da morte ou de 
qualquer outra pena, a cometer outra injustiça. 

CRÍTONE – Parece-me que tens razão, Sócrates; vê então, que havemos de fazer. 

SÓCRATES – Examinemo-lo juntos, meu amigo; e se, por acaso, tiveres alguma 
coisa a objetar ao que eu disser, fala: prometo obedecer-te; se não tiveres, meu caro, 
deixa de insistir em que devo sair daqui contra a vontade dos Atenienses; tenho o maior 
interesse em que o faças por convicção, não à força. Vê pois, se achas suficientemente 
demonstrados os princípios deste exame e  trata de responder com a maior sinceridade 
ao que te perguntar. 

CRÍTONE – Tentarei fazê-lo.  

SÓCRATES – Admitiremos ou e de  nenhum modo se deve ser voluntariamente 
injusto ou que é permitido sê-lo de certo modo e doutro não? Admitiremos, pelo contrário, 
que a injustiça nunca é boa nem bela, exatamente como tem sido até agora nossa 
opinião, exatamente como o acabamos de ver? Ter-se-iam acaso dissipado em poucos 
dias os princípios sobre que estávamos de acordo até aqui? Havemos de aceitar, Crítone, 
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que, sendo nós desta idade, tivéssemos falado a sério durante tanto tempo, sem 
percebermos que éramos como crianças? Ou não terão ainda o mesmo valor, quer o 
digam quer o não digam os outros? Seja pior ou seja melhor o destino que nos espera, 
não é verdade que é sempre um mal e uma vergonha para o injusto ser injusto? É assim 
ou não? 

CRÍTONE – É assim.  

SÓCRATES – Portanto, em caso algum se deve ser injusto. 

CRÍTONE – Claro. 

SÓCRATES – Nem à injustiça se deve responder com a injustiça, ao contrário do  
que dizem os outros, visto que em caso algum se deve ser injusto. N.T. - 

CRÍTONE – É evidente.  

SÓCRATES – Então, Crítone, deve-se fazer mal a alguém ou não?  

CRÍTONE – Certamente que não, Sócrates.  

SÓCRATES – Mas pagar o mal com o mal, é justo, como dizem os outros, ou 
injusto? 

CRÍTONE – Não, não é justo.  

SÓCRATES – Efetivamente fazer mal a alguém em nada difere de ser injusto. 

CRÍTONE – Dizes bem.  

SÓCRATES – Portanto, nem se deve ser injusto nem fazer mal a ninguém, mesmo 
àqueles que nos tenham feito mal. Vê lá, Crítone, se concordas com isto sinceramente 
segundo o teu pensar; sei bem que a poucos parece e parecerá verdadeiro este princípio. 
Ora é impossível que haja Unidade de ação entre os que o aceitam e os que o não 
aceitam: é força que se desprezem uns aos outros ao verem que procedem de maneira 
diversa. Vê, pois, se estas plenamente de acordo comigo, se te parece o mesmo que a 
mim; e se havemos de pôr como princípio, antes de nos decidirmos, que nunca se deve 
ser injusto, nem responder à injustiça com a injustiça, nem vingar-se do mal com o mal; 
ou terás tu mudado de opinião e já não concordas com este princípio? Quanto a mim, 
acho que ele é ainda o que sempre foi; mas, se és doutro parecer, fala, explica-te. Se, 
pelo contrário, te manténs na mesma posição, escuta o seguinte. 

CRÍTONE – Mantenho-me na mesma; concordo contigo. Podes continuar.  

SÓCRATES – Dir-te-ei então...; não; prefiro perguntar-te: quando se tomar com 
alguém um compromisso justo, deve-se faltar a ele ou cumpri-lo? 

CRÍTONE – Cumpri-lo.  

SÓCRATES – Agora, atenção. Se sairmos daqui sem autorização da cidade, 
faremos ou não mal a alguém – e  exatamente àquele a quem menos devíamos fazer 
mal? Observamos ou não o justo compromisso que tomamos?  

CRÍTONE – Não posso responder à pergunta, Sócrates; não a compreendo.  

SÓCRATES – Vê lá então; supõe tu que no momento em que nos dispuséssemos 
a fugir (podes chamar-lhe o que quiseres) nos vinham ao encontro as leis e a cidade, 
paravam diante de nós e nos interrogavam deste modo: “Diz-nos, Sócrates, que tencionas 
tu fazer? Não é o teu ato o mesmo que tentares no que depende de ti, destruir-nos, a nós, 
as leis e a cidade? Julgas tu que tem alguma possibilidade de subsistir, de não ser des-
truída, a cidade em que as sentenças nada valem, em que os particulares as podem 
tornar, impotentes, as podem aniquilar?” Que havíamos nós de responder, Crítone, a 
estas perguntas e a outras semelhantes? De fato, quantas coisas haveria a dizer – 

                                                        
N.T. - Sócrates quer convencer, não pretende vencer. 
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sobretudo, se se fosse orador – em defesa da lei que nós derrubamos, da lei que manda 
que as sentenças produzam o seu efeito! No entanto, podíamos responder-lhes: “A cidade 
procedeu mal, o seu julgamento não foi justo”; devemos responder-lhes isto? 

CRÍTONE – Isso mesmo, por Zeus, Sócrates! 

SÓCRATES – Mas se as leis replicassem: “Ó Sócrates, foi isso o que ficou 
estabelecido entre nós? não foi que te submeterias às sentenças que pronunciasse a 
cidade, fossem elas quais fossem”? E se nos mostrássemos admirados destas palavras, 
diriam naturalmente: “Ó Sócrates, não te admires do que dizemos, mas, responde, visto 
que sempre gostaste de empregar perguntas e respostas. Vamos, de que nos acusas tu, 
a nós e à cidade, para que assim tentes destruir-nos? Em primeiro lugar, não fomos nós 
quem te deu a vida, não fomos nós quem casou teu pai com tua mãe e lhes deu a possi-
bilidade de te gerarem? Diz, tens alguma crítica a dirigir às leis que tratam do casamento, 
alguma imperfeição a notar-lhes?” “Nenhuma”, responderia eu. “E àquelas que tratam da 
criação das crianças e da sua educação, da educação que tu próprio tiveste? Não é 
verdade que são boas as que foram estabelecidas a este respeito, as que ordenaram a 
teu pai que te mandasse ensinar a música e a ginástica?” “É verdade”, responderia eu. 
“Bem. Tendo-te nós dado a vida, criado e educado, poderás tu dizer que nos não 
pertences, que não vens de nós, que não és o nosso escravo, tu e os teus ascendentes? 
E, se assim é, julgas que temos os mesmos direitos, que aquilo que tentarmos fazer-te, 
também tu tens o direito de nos fazer a nós? Se os teus direitos não seriam iguais aos de 
teu pai ou aos dos teu senhor, se acaso o tivesses, se lhes não poderias fazer o mesmo 
que te fizessem, nem responder à injúria com a injúria, nem à pancada com a pancada, 
nem á coisa que se parecesse, como queres tu que to permitam a respeito da pátria e das 
leis? Se te queremos matar porque o julgamos justo, hás de tu, no que te for possível, 
tentar destruir-nos a nós, as leis, e conosco à pátria? e hás de dizer ainda que é justo o 
que fazes, tu que sinceramente te preocupas com a virtude? É acaso a posse dessa 
virtude o que te leva a desconhecer que a pátria é mais venerável do que a mãe e o pai e 
todos os antepassados, que é mais respeitável, mais sagrada, mais importante para os 
deuses e para os homens sensatos, que é preciso respeitá-la, ceder-lhe, considerá-la 
mais do que a um pai, mesmo quando se irrite; que é preciso persuadi-la ou então fazer o 
que ela ordenar, sofrer tranqüilamente o que entender que se sofra, os maus tratos, a 
prisão, a ida para a guerra, com a ameaça dos ferimentos ou da morte, fazer tudo isto 
porque o manda a justiça, sem que se fuja ou se recue abandone o posto, na guerra ou 
no tribunal; que é de nosso dever fazer em toda a parte o que ordenar a pátria, a cidade 
ou convencê-la por meios legítimos, porque empregar a violência contra a pátria é ainda 
muito maior impiedade do que empregá-la contra o pai ou contra a mãe?” Que diremos 
nós a isto? Crítone? Têm ou não têm razão as leis ? 

CRÍTONE – Parece-me que têm.  

SÓCRATES – “Vê agora, Sócrates”, prosseguiriam as leis, “se não temos o direito 
de afirmar que é injusto o que tentas fazer-nos. Nós que te demos o ser, que te criamos, 
que te educamos, que te fizemos participar de todos os bens de que dispúnhamos, a ti e a 
todos os outros cidadãos, proclamamos que todo Ateniense que o queira tem a liberdade 
de, depois de entrar no gozo dos seus direitos cívicos, depois de tomar conhecimento dos 
negócios públicos e das leis, e no caso de lhe não agradarmos, se retirar levando o que é 
seu e dirigir-se para onde o desejar. Nenhuma de nós lho impede, nenhuma de nós 
proíbe que alguém vá para uma colônia por lhe não agradarmos, leis e cidade, que vá 
mesmo para o estrangeiro, para onde quiser, com o que lhe pertence. Mas aquele que 
ficar, depois de ver de que modo pronunciamos as nossas sentenças e administramos a 
república, esse, de fato, consideramo-lo nós como tendo tomado o compromisso de 
obedecer às nossas ordens; e, se o não fizer, declará-lo-emos três vezes culpado porque 
nos não obedece, a nós que lhe demos a vida, porque nos não obedece, a nós que o 
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criamos, porque tomou o compromisso de nos obedecer e o não cumpriu, sem que, por 
outro lado, tentasse modificar-nos, pela persuasão, se acaso não temos razão no que 
fazemos. Além de tudo, nós propomos as ordens, não as proclamamos duramente, 
damos-lhe liberdade de escolha entre a discussão e a obediência: ora ele não faz nem 
uma coisa nem outra. Eis, Sócrates, as acusações em que vais incorrer se fizeres aquilo 
que pensas, tu mais que qualquer outro Ateniense, tu sobretudo.” E se lhes eu 
perguntasse: “Então porque?” teriam naturalmente o direito de me tratar com aspereza e 
de me responder que mais que todos os Atenienses eu tomei perante eles esse 
compromisso. Dir-me-iam o seguinte: “Ó Sócrates, temos grandes provas de que te 
agradávamos, nós, as leis, e a cidade . Se a cidade te não agradasse particularmente, 
não te terias conservado nela tanto tempo, mais do que qualquer outro Ateniense sem se-
quer saíres para qualquer festa, exceto uma vez, ao Istmo, sem nunca ires ao estrangeiro, 
a não ser como soldado, sem nunca fazeres como os outros uma viagem, sem mesmo 
teres sentido o desejo de conhecer outra cidade e outras leis: a nossa cidade e as nossas 
leis satisfaziam-te plenamente. Era tal a tua predileção por nós, era tão formal o teu 
compromisso de viveres sob a nossa autoridade que foi aqui mesmo que quiseste, entre 
outras coisas, gerar filhos, sinal de que te agradava a cidade. Ainda mais, se quisesses 
podias ter conseguido, durante o julgamento, que te condenassem ao exílio; podias ter 
feito com o consentimento da república aquilo que pensas fazer agora contra sua 
vontade. Mas nessa altura davas-te ares de valente, de não temer a morte; dizias até que 
preferias a morte ao exílio. E agora, sem te envergonhares dessas palavras, sem te 
preocupares conosco, com as leis, pensas destruir-nos, fazer o que faria o mais vil dos 
escravos, visto que tentas evadir-te, apesar do que combinamos, apesar do compromisso 
que tomaste conosco de viver sob as nossas ordens. E diz-nos, antes de mais nada, se é 
ou não verdade o que afirmamos, se te não comprometeste a viver sob as nossas ordens, 
não por palavras, mas por fatos.” Que CRÍTONE – Necessariamente. Sócrates. 

SÓCRATES – “Ora que fazes tu”, continuariam elas, “senão violar os acordos e os 
compromissos que tomaste conosco sem que ninguém te tivesse obrigado ou enganado, 
sem que sequer fosse pouco o tempo para te decidires? Tiveste à tua disposição setenta 
anos: durante eles poderias ter emigrado, se te não agradávamos, se te não pareciam 
justos os compromissos tomados. E, no entanto, não preferiste nem a Lacedemónia nem 
Creta em cujas boas leis andas sempre a falar, nem nenhuma outra cidade de gregos ou 
de bárbaros; saíste de Atenas ainda menos vezes do que um coxo, um cego ou outro 
inválido qualquer. É claro que a cidade te agradava mais do que aos outros Atenienses; e 
também nós, as leis: é possível a alguém gostar de uma cidade e não das suas leis? E é 
agora que faltas aos teus compromissos? Se nos obedeceres, não o farás, ó Sócrates, 
não  te tornarás ridículo saindo assim da cidade.” 

“Reflete no bem que trarão a ti próprio e aos teus amigos está violação das 
promessas, este erro que cometes ... É quase certo que terão por sua vez de se exilar, 
que ficarão  sem pátria e serão despojados da sua fortuna. E tu mesmo, se fores para 
uma das cidades mais próximas, para Tebas ou Mégara – ambas têm boas leis, – hás de 
ser recebido como um inimigo da república e todos os que se interessam pela sua cidade 
te hão de olhar com suspeita, te hão de considerar como um corruptor das leis; dêste 
modo, tu próprio darás razão aos que afirmam que os juizes que te julgaram foram justos; 
aquele que corrompe as leis é muito capaz também de corromper os jovens e os espíritos 
fracos. Ou não quererás tu ir para as cidades de melhores leis e de mais virtuosos 
cidadãos? Mas nesse caso, valer-te-á a pena viver? Contudo, talvez queiras dar-te com 
eles, talvez queiras continuar-lhes a dizer... o quê, Sócrates? Aquilo que lhes dizias aqui, 
que a virtude e a justiça, a legalidade e as leis são o que há de mais valioso para os 
homens? Não achas que lhes pareceria bem vergonhoso o procedimento de Sócrates? 
Sem dúvida nenhuma.” 
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“Mas é provável que te afastes destes sítios, que vás para a Tessália, para casa 
dos amigos de Crítone; é a terra em que há mais desordens, mais imoralidade: é natural 
que lá gostem de te ouvir contar a maneira cômica por que te evadiste da prisão, 
embrulhado num manto, com uma pele às costas, ou com qualquer outro vestuário de 
fugitivo, enfim, irreconhecível.” E não haverá ninguém que censure o velho que, tendo 
provavelmente já pouco tempo de vida, se aventurou por um furor de viver, a uma exis-
tência tão miserável, depois de ter violado para isso as leis mais importantes”. Talvez não 
haja, se não ofenderes ninguém; em caso contrário, ó Sócrates, poderás ouvir palavras 
bem desagradáveis. Para viver, terás que lisonjear, que servir toda a gente; e que irás 
fazer na Tessálía senão andar de banquete em banquete, como se tivesses ido lá só para 
comer? Para onde foram essas lindas palavras sobre a justiça e sobre a virtude? 

É para teus filhos que queres viver, para que os possas criar e educar? O que? 
Queres leva-los para a Tessália, para aí os criares e educares, para que te fiquem 
devendo o ser estrangeiros? Ou pretendes, pelo contrário, que se criem aqui e julgas que 
serão criados e educados melhor estando tu vivo, mas não junto deles? São os teus 
amigos quem te tomarão conta dos filhos. Mas, cuidando deles se fores para a Tessália, 
deixarão de o fazer se fores para o Hades? Claro que não, se na verdade, valem alguma 
coisa aqueles que se dizem teus amigos; e força é aceitá-lo: Vamos, Sócrates, obedece-
nos, a nós que te criamos não ponhas nem os teus filhos nem a tua vida nem coisa al-
guma acima da justiça, para que quando chegares ao Hades, te justifiques com tudo isto 
perante os que lá mandam. É evidente que mesmo aqui o teu procedimento, nem para ti 
nem para nenhum dos teus, é o melhor, o mais justo, o mais piedoso; e não se tornará 
melhor depois de lá entrares. Se agora morreres, morres por uma injustiça, não nossa, 
não das leis, mas dos homens; se te evadires, respondendo tão vergonhosamente com a 
injustiça à injustiça e com o mal ao mal, violando os compromissos e acordos que tomaste 
conosco, prejudicando aqueles que menos devias prejudicar  tu próprio, os amigos, a 
pátria e nós sofrerás durante a vida a nossa cólera e depois, no Hades, as leis nossas 
irmãs não te hão de tratar bem porque sabem que fizeste o que foi possível para nas 
derrubar. Não te deixes persuadir por Crítone, não faças o que ele diz, obedece-nos antes 
a nós.” 

Eis, caríssimo Crítone, o que me parece ouvir, como parece aos iniciados nos 
mistérios dos Coribantes que estão ouvindo as flautas; o eco destas palavras ressoa 
dentro em mim e impede-me de ouvir quaisquer outras. Convence-te, pois, de que, se me 
não engano, será em vão tudo o que disseres contra isto. No entanto, se tens esperança 
de conseguir alguma coisa, podes falar. 

CRÍTONE – Não, Sócrates, nada tenho a dizer. 

SÓCRATES – Então pronto, Crítone, tomemos o caminho por que nos conduz o 
espírito divino! 

------------------- 
¶ Ninguém pode compreender a Vida, sem ter nela um Ideal.  

¶ Pode-se considerar feliz quem, tendo limitadas ambições, não se sente 
desiludido pelo pouco que obtém na sua vida. 

¶ Se os pais não derem exemplos de virtude, certamente verão os filhos 
encaminhados para o vício. 
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Dura Lex   

(Ao expedicionário Brasileiro, sargento Belfort) 

 

Quando as chamas do grande incêndio se extinguirem 

E o último golpe for vibrado, 

Um silêncio mortal envolverá o Mundo.  

Nessa hora, do fundo das trevas da Grande Noite. 

A Voz implacável soará: 

– Ó vós que matastes ainda que para evitar mal maior. 

Sois culpados.  

– Pagareis a parte que vos cabe  

Do crime coletivo. 

– O fogo do céu e das entranhas da Terra 

Devastará vossos lares, queimará vossas glebas;  

A água dos oceanos afogará vossos filhos 

E vossas carinhosas esposas;  

Os abismos oceânicos engolirão vossos navios 

E vós mesmos, perecereis em sangue e fogo.  

– Mas que importa ? 

Sobrevivereis da morte, e auréola gloriosa  

Cingirá as vossas frontes... 

– Mas ai daqueles que no sangue dos fracos e dos inermes   

As mãos mancharam. 

– Ai daqueles que não entenderam o sentido da Grande Pausa.  

– Ai daqueles que não sentiram a aflição angustiosa Grande  

De ter matado, 

Tal qual vós, ao longo daqueles caminhos 

Que nunca tínheis trilhado.  

Ai dos que, mordendo os  punhos, desafiarem Deus para a luta,  

Porque esses – entendam os que puderem entender – 

Não sobreviverão da morte! 

Mas um dia a Grande Paz divina 

Pairará sobre as águas, e sobre os campos... 

Renascerá o Sol bendito.  

E então, vereis contentes, ó almas ternas, vosso derramado sangue  

Brilhar rutilante nas flores do caminho, 

E vosso último alento vir nas asas do brando zéfiro  

Brincar nas irisadas cúspides das ondas  

E nas ramagens das árvores, 

À doce luz das madrugadas perfumosas... 

M. 
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NOTAS E COMENTÁRIOS 

 

 

DHÂRANÂ E SEUS LEITORES 
 

Com o presente número, DHÂRANÂ reinicia a sua publicação interrompida durante 
largo tempo. 

Motivos de ordem superior, alheios à vontade de sua direção, impediram que ela 
mantivesse, com regularidade, nestes últimos tempos, o seu aparecimento e se visse 
forçada a afastar-se, muito a pesar seu, das lides culturais, privando numerosos leitores e 
amigos da corrente espiritual que o seu intercâmbio de idéias e de temas fundamentais da 
evolução humana estabelecia, para gáudio daqueles que, em nossa terra, chamada a tão 
altos destinos, se preocupam com os valores eternos do espirito e com o futuro da 
humanidade. 

Infelizmente, as obras superiores do pensamento, que procuram dignificar o 
homem pela consciência de seu destino, pela elevação e esclarecimento de seu espírito 
e, sobretudo, pelo seu despertar para as grandes causas da vida e do mundo, sofrem 
sempre desses percalços. Mas estes, longe de destruí-las, concorrem para cimentar 
energias, para enrijar ânimos e para fortalecer princípios que de destinam a agir nos 
mundos psíquicos e mentais pela ética e pela cultura. 

As consciências lúcidas e as inteligências abertas às influências benéficas das 
idéias, esse fenômeno é plenamente justificável, pelo testemunho da história e pela 
experiência quotidiana. Porisso mesmo DHÂRANÂ, depois de um período de silêncio, 
volta hoje à publicidade, retomando os caminhos de sua missão espiritual e cultural, que 
tem por objetivo os supremos interesses do homem, da humanidade e do Brasil. 

Devemos também aos nossos leitores e amigos uma outra explicação: a da nova 
fase de DHÂRANÂ, agora transformada em Boletim, por força de dispositivos legais, a 
que devemos respeito e acatamento. 

Para continuar com o caráter de revista tinha ela de abdicar de uma das razões 
fundamentais de sua existência: a de órgão oficial da Sociedade Teosófica Brasileira, 
cujos princípios espirituais difunde e proclama. Diante do dilema: revista, desligada da 
S.T.B. ou boletins, órgão oficial da mesma, sua direção não teve vacilações e optou por 
esta última forma. 

Isto em nada altera a sua estrutura; pelo contrário, contribui para engrandecer as 
suas finalidades, afastada de quaisquer interesses materiais, já que, como Boletim, não 
pode DHÂRANÂ publica matéria retribuída que rouba um precioso espaço à sua missão 
cultural. 

A interrupção sofrida por DHÂRANÂ, não lhe diminuiu a força fraterna dos ideais 
generosos. Por isso, ela ressurge com o mesmo vigor antigo e continuará a ser o que 
sempre foi: uma força espiritual a serviço da Sociedade Teosófica Brasileira, Nau de Luz 
e de Verdade, que os temporais da insídia humana não conseguem destruir nem sequer 
desarvorar nos oceanos das paixões. 

 

O NUMERO ESPECIAL DE DHÃRANÃ 
Como é do conhecimento de todos os nossos leitores e amigos, DHÂRANÂ 

anunciara a publicação de um número especial, dedicado às altas finalidades da obra da 
S.T.B. 
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O referido número seria um admirável repositório de ensinamentos teosóficos, uma 
síntese histórica da vida da S. T. B. e uma súmula informativa e divulgadora do presente e 
do futuro da cidade de São Lourenço, que serve de berço e de sede à obra da nossa Ins-
tituição. 

Os mesmos motivos que impediram a publicação regular de DHÂRANÂ impediram 
também a circulação do número especial, que teve sua saída adiada para ocasião que 
oportunamente teremos o prazer de informar através destas colunas.  

------------------ 

 
Sociedade de Estudos Filosóficos 

Nosso ilustre Irmão, Dr. José Nunes Gouveia, conhecido educador e um dos mais 
profundos cultores da Filosofia em nosso país, dedicando a maior parte de sua vida a 
torná-la conhecida e admirada, fundou em anexo ao INSTITUTO CULTURAL 
BRASILEIRO, do qual d um dos Diretores, em Julho de 1944, a SOCIEDADE 
BRASILEIRA DE ESTUDOS FILOSÓFICOS.  

Com a maior regularidade se desenvolveram os trabalhos na SOCIEDADE DE 
ESTUDOS FILOSÓFICOS, tendo comparecido um total de cem pessoas a 13 reuniões 
realizadas.  

 O Sr. Professor José Nunes Gouveia apresentou em conferências: 
PRINCÍPIOS DE FILOSOFIA, PRINCÍPIOS DE PSICOLOGIA, SÓCRATES, 
COMENTÁRIOS A APOLOGIA, COMENTÁRIOS AO CRÍTONE, COMENTÁRIOS ÀS 
CARTAS DE PLATÃO, e COMENTÁRIOS AO HÍPIAS MENOR. Em outras reuniões 
suscitou o Professor José Nunes Gouveia debates, apresentado temas para discussão. 
Desses, um dos mais importantes foi o relacionado com a educação e orientação do 
homem perante a vida, em que foram principais debatedores o Sr. Coronel Manoel 
Tenreiro Correia e o Dr. César de Rêgo Monteiro. 

No ano que o a se inicia, é pensamento do Prof. Nunes Gouveia referir-se à 
SUGESTÃO e PRINCIPAIS  MÉTODOS,  com uma análise cuidadosa  do Método de 
Coué. 

Além disso, teremos PLATÃO e ARISTÓTELES, examinados quanto à vida, obras 
e sentido de suas filosofias. 

A SOCIEDADE TEOSÓFICA BRASILEIRA aproveita a oportunidade para felicitar o 
distinto irmão que, com sua atividade, vem, de forma brilhante, cooperar para um 
desenvolvimento mental maior. 

 
Do “Front” Italiano 

Do nosso irmão sargento Álvaro Barreiros Belfort, incorporado às Forças 
Expedicionárias que lutam nos campos de batalha de Europa pelo advento de melhores 
dias para o mundo, temos recebido constantes comunicações onde, de mistura com as 
saudades pelos seus irmãos de ideal, se revela a elevada moral que caracteriza os ho-
mens livres e conscientes dó seu dever para com a Pátria e a Humanidade. 

Pela que se depreende dessas comunicações, o que mais atormenta o nosso ir-
mão – como aliás a todos os seus companheiros – não é a resistência encarniçada do 
inimigo nem sua selvagem ferocidade, mas o álgido inverno a une não estava acostu-
mado. Não fora isso, diz-nos ele, e já de há muito  o sagrado pendão da Pátria estaria 
tremulando em todos os cumes, das montanhas que separam os brasileiros das férteis 
planícies da Lombardia. 
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Esse rigoroso inverno que lhes entorpece os movimentos e de certo modo refreia o 
“élan” que caracterizou as primeiras investidas das nossas tropas, está a exigir de nós um 
auxílio imediato no forma de roupas de lá, de cuja remessa se incumbe a Legião 
Brasileira de Assistência, à Rua México, 158. 

A madrinha desse legionário, que na F. E. B. representa a S.T.B. – nossa irmã 
Júlia Forni – apela para todas as suas irmãs no sentido de auxiliá-la, remetendo a seu 
afilhado tudo quanto lhes pareça útil para o desempenho da sua árdua missão. 

Este auxílio nos é imposto não somente pelo patriotismo como também pelos laços 
espirituais que nos unem ao sargento Belfort. Sem falarmos no conforto moral – mais 
importante ainda do que o conforto físico dos artefatos de lã – das nossas palavras que 
lhe levarão a certeza de não ter sido esquecido pelos seus irmãos em ideal. 

A irmã Júlia, por intermédio de "Dhâranâ", agradece a valiosa e pronta cooperação 
de suas irmãs e envia a seu afilhado os seus mais sinceros e entusiastas parabéns pela 
maneira altamente, teosófica com que auxilia as pobres vítimas da selvageria alemã. 
Agindo assim, aliando a valentia e coragem nos campos de batalha, à generosidade para 
com os povos libertados, está concorrendo para que o sagrado nome do Brasil fique 
eternamente gravado com letras de ouro no coração desses povos há vinte anos 
mergulhados na noite escura da escravidão. 

 
 

EXPEDIENTE 
 

ESTATUTOS DA SOCIEDADE DE ESTUDOS 
FILOSÓFICOS (I. C. B.) 

 

Art. 1o – A  SOCIEDADE DE ESTUDOS FILOSÓFICOS tem sua sede e foro na 
cidade do Rio de Janeiro. Fundada nesta cidade aos dez de julho de mil novecentos e 
quarenta e quatro, deve durar enquanto existirem quatro ou mais sócios efetivos. 
Considerar-se-á dissolvida quando tiver menos de quatro sócios efetivos, revertendo seu 
patrimônio ao INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO. 

Art. 2o – Consoante o  próprio  nome, destina-se ao estudo e propaganda da 
FILOSOFIA, promovendo sessões, conferências, congressos, sejam estes nacionais ou 
internacionais. Além disso, publicará uma REVISTA quando seus recursos financeiros o 
permitirem. 

Art. 3o – Duas categorias de sócios – a dos FUNDADORES e a dos não-
fundadores – constituem o quadro  da SOCIEDADE DE ESTUDOS FILOSÓFICOS. 

a. Na primeira categoria encontram-se os Professores efetivos em exercício no 
INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO, pertencentes à SOCIEDADE 
TEOSÓFICA BRASILEIRA, na época da fundação da referida SOCIEDADE. 

b. Estão na segunda categoria de sócios, os brasileiros e estrangeiros, assim 
sendo classificados: efetivos, correspondentes, honorários e beneméritos... 

c. Serão sócios efetivos os que pretenderem, em possuindo, além da idoneidade 
moral, as condições de brasileiros ou portugueses.  

d. Serão sócios correspondentes os que, residindo fora da Capital Federal, 
merecerem esse galardão. 

e. Serão sócios honorários as personalidades julgadas dignas dessa distinção, 
pela Diretoria.  
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f. Serão, sócios beneméritos os que, ainda que não sejam nem correspondentes, 
nem honorários, nem efetivos, merecerem, pela relevância de seus serviços. 

Art. 4o –  A admissão de sócios é ato exclusivo da Diretoria. Os sócios não respon-
dem, pessoal e subsidiariamente, pelas obrigações assumidas pela mesma SOCIEDADE. 

Art. 5o – Compõe-se de um Presidente, de um Primeiro-Secretário, de um 
Segundo- Secretário e de um Tesoureiro, a Diretoria da SOCIEDADE DE ESTUDOS 
FILOSÓFICOS, Diretoria essa eleita em assembléia geral, por escrutínio secreto e cujo 
mandato é de três anos, sendo reelegível. O Presidente será substituído, em seus 
impedimentos, pelo 1o Secretário; este pelo 2o  Secretário; o Tesoureiro, por um sócio 
indicado pelo Presidente. 

a. Ao Presidente cabe: Dirigir os trabalhos das sessões, marcando dia e hora para 
semelhantes sessões: inspecionar os serviços dos Secretários e do Tesoureiro, 
tomando as providências que se tornarem necessárias à regularidade dos 
serviços e despesas da SOCIEDADE; preencher interinamente as vagas que se 
verificarem na Diretoria; convocar aos vinte e oito de junho (ou dia próximo) de 
cada ano uma assembléia geral, à qual apresentará relatório de sua gerência; 
corresponder-se com os Poderes Públicos e Associações Nacionais e 
estrangeiras: representar a SOCIEDADE em Juízo e em todas as ocasiões em 
que se faça mister a presença dela. 

b. Ao Primeiro-Secretário cabe ter a responsabilidade do serviço da Secretaria, do 
arquivo e do expediente da SOCIEDADE. 

c. Ao Segundo-Secretário, além dos deveres que lhe cabem na redação da ATA, 
compete as funções de Bibliotecário da SOCIEDADE. 

d. Ao Tesoureiro cabe: ter sob sua guarda e responsabilidade os fundos da 
SOCIEDADE, bem como a respectiva escrituração; apresentar à Assembléia 
Geral de 28 de junho (ou dia próximo) o BALANÇO da RECEITA E DESPESA 
do ano anterior, para a devida discussão e conseqüente votação. 

Art. 6o –  A Assembléia Geral será constituída pela maioria. em sessão dos sócios 
efetivos da SOCIEDADE. No caso de não comparecer esse número em primeira 
convocação, a assembléia poderá funcionar com qualquer número na segunda 
convocação. A segunda reunião será uma semana depois da primeira. Um mês antes de 
findar-se o mandato da Diretoria, reunir-se-á a Assembléia Geral para  proceder a nova 
eleição. 

Art. 7o – Contribuição mensal mínima de dois cruzeiros cabe aos sócios efetivos. 
Vivendo para o bem público e não envidando esforços que não sejam pela grandeza 
moral da coletividade brasileira ou internacional, receberá a SOCIEDADE DE ESTUDOS 
FILOSÓFICOS qualquer donativo que lhe ofereçam mãos honestas. 

Art. 8o –  A presente LEI ORGÂNICA poderá ser reformada por iniciativa da 
DIRETORIA ou por pedido de mais de cinco sócios efetivos, ratificado tudo, porém, por 
voto da Assembléia Geral. 

Art. 9o – Além do que se encontra no srt. 20 tem a SOCIEDADE DE  ESTUDOS 
FILOSÓFICOS como altíssimo destino a concórdia entre as criaturas, desenvolvendo, 
antes por atos que por palavras, a confraternização no meio de todos os povos, quaisquer 
que sejam os credos religiosos, políticos ou filosóficos, em que vivem esses povos. 

Art. 10o – A SOCIEDADE  DE ESTUDOS FILOSÓFICOS terá emblema e distintivo 
que serão descritos no Regimento Interno. A Diretoria organizará o Regimento Interno da 
SOCIEDADE DE ESTUDOS FILOSÓFICOS. 

LEI ORGÂNICA apresentada pelo Senhor Professor Doutor José Gaspar Nunes 
Gouveia, idealizador e principal fundador da SOCIEDADE DE ESTUDOS FILOSÓFICOS, 
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aprovada em assembléia geral extraordinária, realizada aos dez de julho de mil 
novecentos e quarenta e quatro. 

José Gaspar Nunes Gouveia,  

César do Rego Monteiro Filho  

Domiciana Pereira Meyer Flores  

Nearch Joaquim da Silveira e Azevedo  

Gemy Ribinik 

 
 

Conferências Públicas 
Durante o corrente ano realizou a S. T. B., continuando seu programa de difusão 

cultural em prol do engrandecimento moral e intelectual do nosso povo, uma série de 
conferências versando sobre ciências e religiões.  

 

Atividades das Ramas 
MORIA – O Dr. Eduardo Cícero de Faria, engenheiro civil, Presidente da Rama, 

pronunciou várias conferências assim intituladas: “O Homem integral”, ilustrada com 
projeções luminosas; “O Momento histórico atual do Brasil”; “O Trabalho e a Teosofia”, 
“India e Egito na sua analogia etogênica e etnológica com a América do Norte e do Sul”. 

KUT-HUMI – O Sr. Luiz Felipe da Rocha Fragoso realizou a seguinte série de 
estudos: “Algumas considerações sobre os espaços  inter-siderais”; “Os Espaços Inter-
Siderais”; “Considerações filosóficas sobre o Tempo”; “Otempo”; “O Calendário e os ciclos 
cósmicos”; “O Calendário Tamil e o  numero 432”. 

SERAPIS – O cel. Manoel Tenreiro Corrêa, além de seu curso de teosofia para os 
membros da Rama, fez , uma série de conferências públicas sob os temas: “O simbolismo 
do Trevo”; “Vida e Consciência do Universo”; "Teosofia e espiritismo”, etc. 

 

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS INTER-AMERICANOS 
 

Sob os auspícios desse Departamento a S. T. B. , mantenedora do Instituto 
Cultural Brasileiro, tem feito exibir em seu salão de conferências, filmes relacionados com 
os últimos progressos científicos que tem sido uma colaboração inestimável ao programa 
de difusão cultural da S. T. B. 

 

20o Aniversário da Sociedade Teosófica Brasileira 
Comemorando, o vigésimo aniversário de sua fundação, realizou uma sessão 

pública comemorativa, constando o programa de uma parte literária cargo dos associados 
Dr. Eduardo Cícero de Faria, diretor geral, em exercício, e do jornalista, Dr. Adalberto Pi-
zarro Loureiro; e a artística a cargo da cantora Lucilia de Faria, das pianistas Áurea Forni 
e Eliza Faria de Oliveira.  
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Movimento da Biblioteca 
Acusamos e agradecemos o recebimento das seguintes publicações:  

Revista de la Sociedad Cientifica del Paraguay, Tomo VI no 1, de 1943; 
ROSACRUZ DIGEST, Califórnia, E. U. A.; La Rosa Cruz, Yucatan, México; La Iniciation, 
de Montevidéu, Uruguay; O Pensamento; La Luz e La Vida, Buenos Aires, Argentina.  

 
 

"POSTO 15" DA CRUZ VERMELHA BRASILEIRA 
Este Posto, fundado e mantido pela STB, sob a direção da esforçada Irmã Célia 

Queiroz Poppe de Figueiredo, funcionou durante o ano em revista, com seguinte 
estatística:  

Tendo já formado duas turmas de voluntárias socorristas, teve 30 matriculadas na 
3a turma, das quais 20 fizeram exame e 7 na 4a turma, todas submetidas a exame: 

Foram executadas: 

Consultas 1.534 Receitas para a farmácia 325 

Altas 135 Ampolas diversas 2.561 

Doentes em injeções 621 Doentes matriculados 279 

Injeções aplicadas 2.832 Papeis com sulfato 401 

Curativos 755 Frascos 16 

Caixas de injeções 409 Bisnagas 1 

Vidros de medicamentos 467 Falecimento 1 

Comprimidos 1.875 Pequenas intervenções 
cirúrgicas 

4 

 

Pelo Natal foi feita, entre os necessitados, ampla distribuição de mantimentos, 
roupas, brinquedos, etc. 

 
Instituto Cultural Brasileiro 

Mais uma vez, no ano de 1944, com toda a regularidade, o INSTITUTO 
CULTURAL BRASILEIRO, preenchendo devidamente as finalidades  para que foi criado, 
acolheu em suas aulas um número de alunos superior a uma centena, que sob ele se 
acolheram a fim de haurir as básicos ensinamentos para uma existência condigna de 
acordo com a vida atual. 

A turma que vem de terminar o curso ARTIGO 91, deverá prestar exames no 
Colégio Pedro II. 

No ano de 1945, continuará o INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO com o mesmo 
programa de atividades, recebendo em sua sala de aula mais uma nova turma de 
sequiosos de saber. Continuará o INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO distribuindo 
fartamente a instrução e educação inteiramente gratuita, conseguindo e facultando aos 
seus alunos os descontos de 20% e 30% nos livros, cadernos, lápis, etc., nos preços das 
livrarias e papelarias, a fim de mais facilitar o estudo aos seus alunos. Os matriculados 
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obterão ainda desconto de 50% nas passagens de Estrada de Ferro, conforme 
combinação realizada no ano de 1943. 

A Diretoria da SOCIEDADE FILOSÓFICA BRASILEIRA aproveita a oportunidade 
para agradecer à dinâmica atividade do Dr. César do Rego Monteiro, Dr. José Nunes 
Gouveia e D. Domícia Flores, bem como a todos os professores, Irmãos ou não da STB, 
que com o brilho de suas palavras e o fulgor imperecível da abnegação cooperaram para 
mais um ano de vitoriosas atividades do INSTITUTO CULTURAL BRASILEIRO, institui-
ção, ao que nos parece, única nas Américas, pois absolutamente nada recebe de seus 
alunos, sustentado-se com as contribuições dos irmãos da, SOCIEDADE TEOSÓFICA 
BRASILEIRA. 

 

 

 

 


