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Resumo 

 

BARCELOS, Simone de Magalhães Vieira. Filosofia, exercícios espirituais e formação do homem na 

Antiguidade. 2017. 149 f. Tese. (Programa de Pós-Graduação em Educação)  Faculdade de 

Educação, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2017. 

Este estudo insere-se na Linha de Pesquisa Fundamentos da Educação e Processos 

Educativos do Programa de Pós-Graduação em Educação, da Universidade Federal de Goiás. 

Por reconhecer que os homens são contingentes, imperfeitos e mutáveis, a Antiguidade 

clássica criou um movimento espiritual de busca da excelência humana, de confirmação da 

humanidade do homem. Essa tese se propõe a investigar a dimensão formativa da tradição da 

Antiguidade clássica, à luz da contribuição de obras de alguns autores e de estudiosos dessa 

cultura e, ao fazê-lo, pensar a relação entre a filosofia e a formação, os estudos de Pierre 

Hadot sobre a filosofia antiga como maneira de viver e exercício espiritual. Esses trabalhos, 

que abriram novos horizontes e caminhos de investigação, sem dúvida pressupõem, ampliam 

e aprofundam determinados conceitos e compreensão da existência humana, da filosofia, da 

educação e da formação como paideía. Compreender a origem, o desenvolvimento e a 

realização da filosofia na Antiguidade como forma de pensar, que se dedica à busca da 

verdade das coisas humanas e divinas, à compreensão da natureza do homem, de seu destino e 

finalidade, constitui a centralidade de nossos esforços. A filosofia e a formação são 

fenômenos distintos, mas indissociáveis no movimento de sua realização. Ao mostrar que a 

filosofia é maneira de viver, Pierre Hadot estuda os exercícios espirituais como um modo de 

realização da formação do homem, de sua transformação interior com vistas na excelência 

moral. Em sua esteira reconhecemos as figuras do sábio, de Sócrates e do imperador romano 

Marco Aurélio como fundamentais no movimento de elevação espiritual e de atenção a si 

mesmo. Estudamos o sentido e a importância dos exercícios espirituais na mobilização das 

capacidades que, inerentes à natureza da alma, fazem com que o homem, no sentido de 

ánthropos, em grego, e homo, em latim, possa alcançar a consciência de si e dedicar-se à 

confirmação de sua humanidade. Procuramos mostrar que o pensamento dos gregos e latinos 

da Antiguidade se constitui num longo e rigoroso trabalho intelectual, autêntico exercício 

espiritual, expressivo de uma intenção  educativa que se revela no agir, no movimento de 

tornar-se humano, de fazer-se homem. 

Palavras-chave: Pierre Hadot; Exercícios espirituais; Formação na Antiguidade clássica; 

Filosofia; Transformação interior; Elevação espiritual. 
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Abstract 

 

BARCELOS, Simone de Magalhães Vieira. Philosophy, spiritual exercises and formation of 

man in Antiquity.  2017. 149 p. Thesis. (Graduation Program in Education) – College of 

Education, Federal University of Goiás, Goiânia, 2017.   

This study falls within the line of research Fundaments of Education and Educational 

Processes from the Graduation Program in Education, Federal University of Goiás. By 

recognizing that men are contingent, imperfect and mutable, Classical Antiquity has created a 

spiritual movement in search of human excellence, of confirming the humanity of man. This 

thesis intends to investigate the formative dimension of Classical Antiquity's tradition, in the 

light of works by some authors and scholars of this culture and, by doing so, reflect on the 

relationship between philosophy and formation, the studies by Pierre Hadot about ancient 

philosophy as a way of living and the spiritual exercise. Those works, which opened new 

horizons and lines of investigation, undoubtedly presuppose, widen and deepen certain 

concepts and comprehension of human existence, of philosophy, of education and of 

formation as paideía. Understanding the origin, the development and the realization of 

philosophy in the Antiquity as a way of thinking, which is dedicated to the search of the truth 

in human and divine things, to the understanding of the nature of man, of its destiny and 

finality, constitutes the center of our efforts. Philosophy and formation are distinct 

phenomena, but indissociable in the movement of their realization. By showing that 

philosophy is a way of living, Pierre Hadot studies the spiritual exercises as a way of attaining 

the formation of man, of its inner transformation with eyes on moral excellence. In his path 

we recognize the figure of the sage, of Socrates and of the roman emperor Marcus Aurelius as 

fundamental in the movement of spiritual elevation and of attention to oneself. We study the 

meaning and the importance of spiritual exercises in the mobilization of capabilities that, 

inherent to the nature of soul, enables man, in the sense of ánthropos, in Greek, and homo, in 

Latin, to achieve the consciousness of himself and to be dedicated to the confirmation of his 

humanity. We intended to show that the thought of Greeks and Latins of Antiquity constitutes 

a long and rigorous intellectual work, authentic spiritual exercise, expressive of an 

educational intention that reveals itself in the action, in the movement of becoming human, of 

becoming man.  

Key words: Pierre Hadot; Spiritual exercises; Formation in the Classical Antiquity; 

Philosophy; Inner Transformation; Spiritual Elevation.  
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Introdução 

      

De modos diversos, a filosofia e a educação permeiam a formação das pessoas e da 

sociedade desafiando-as a, em suas condições concretas, compreenderem e realizarem sua 

existência, no sentido do bem, da virtude, da excelência moral. São fenômenos que se 

efetivam mesmo quando não são reconhecidos pelos homens;1 mas ao se ter consciência do 

seu valor e importância, quer dizer, dos seus fins, a formação filosófica engendra na alma a 

transformação interior, a elevação espiritual do homem e da humanidade em vista do bem e da 

justiça.  

Interrogar a relação entre filosofia e formação pressupõe olhar com atenção e cuidado 

o movimento espiritual percorrido pela alma nas dimensões que lhe são constitutivas, 

considerando-as aspectos da formação do homem. Esse olhar sobre o movimento da alma não 

deixa de provocar certa inquietação, perplexidade, constrangimento, desconforto, satisfação, 

dor, alegria e pesar, numa clara demonstração de quão poucos homens têm consciência do 

processo formativo que os faz ser em sua existência concreta o que são por natureza.  

Nesta tese estuda-se a relação entre filosofia e formação na Antiguidade greco-

romana, busca compreender a relação entre essas obras humanas e sua influência na formação 

do homem. A finitude e a incompletude definem, não de forma fixa, as possibilidades e os 

limites da existência e da formação do homem, que se realiza em condições históricas dos 

povos, culturas e indivíduos e, mesmo parecendo externas, não são alheias aos rumos e ao 

fazer-se dessa formação. Estudá-la é então apreendê-la realizando-se nos homens, nas culturas 

e sociedades concretas, nas experiências e lembranças que – mesmo não tendo consciência de 

seu sentido e valor no momento em que foram vivenciadas – afloram no presente como força 

e presença espiritual e, de algum modo, permanecem na alma como princípio que constitui e 

orienta os seres humanos e as sociedades. O estudo dos exercícios espirituais na filosofia 

clássica, constitutivos da formação filosófica do homem, visa sobretudo à compreensão de 

como nos tornamos o que somos por natureza.  

                                                           
1  Nessa tese o termo homem é usado no sentido amplo, transcendendo as diversidades de gênero e 

significando os seres humanos em geral, como acontece no grego e no latim, com os termos ánthropos e 

homo, respectivamente.         
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Ao examinar essas questões, procuramos seguir o caminho trilhado, no passado e no 

presente, por grandes nomes da cultura clássica e com eles aprender a pensar a existência 

humana, provocando novas investigações no sentido de compreensão do presente e de ação 

que institui novas realidades. Convivemos com obras espirituais que consagram heróis épicos, 

exemplos e figuras humanas por suas realizações virtuosas, no contexto do surgimento e 

afirmação da cultura e da filosofia greco-latina. Buscamos o que tornou os gregos clássicos 

capazes de criar a reflexão filosófica para além da aparência das coisas e compreender que, no 

domínio das coisas humanas, somente o lógos, a razão, pode, considerando o contexto e as 

circunstâncias específicas, tornar possível o exercício da aretḗ, da excelência moral, da 

virtude.  

Os filósofos concebiam então a filosofia, a educação e a formação como criações 

humanas que mantêm profundo vínculo com a realidade histórica e espiritual de um povo. 

Como obras espirituais, criam novas realidades no movimento dialético de negação e 

conservação do que é dado, do que parece pronto, possibilitando-nos pensar o passado, o 

presente, suas questões e determinações. Daí o movimento do pensamento e as obras 

espirituais que a tradição clássica nos legou, orientando a compreensão das coisas humanas e 

a ligação entre filosofia e formação.  

Na Antiguidade clássica o filósofo ou mestre é fundamental e indispensável no 

movimento de constituição e realização da educação e da formação do homem. Pensamento 

que se desenvolve de acordo com o lógos com vistas na excelência moral, na prática do bem 

comum. O movimento de permanente busca da excelência nos torna virtuosos, nos humaniza, 

nos põe na convivência com aquilo que é elevado e nobre. No movimento espiritual erigido 

pela Antiguidade clássica o homem excelente age com sensatez no momento presente, 

pensando no bem comum e não no que é vantajoso. Sua intenção moral se inclina para o que 

tem possibilidade de elevá-lo e de influenciar na melhoria da humanidade. Para o grego 

clássico essa atenção a si mesmo e aos semelhantes é a mais elevada excelência que o homem 

pode alcançar. 

O primeiro capítulo da tese, de cunho mais geral, mostra as mudanças na Grécia 

arcaica e na Antiguidade clássica que deram origem à filosofia e à influência dessa obra 

espiritual na educação e na formação humana. O exame da gênese da filosofia põe em 

evidência sua natureza constituída pelas dimensões teórica e prática e pela intenção formativa 
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que se manifesta em sua indagação e formulações sobre as coisas humanas em geral, em 

especial sobre o trabalho no sentido de humanizar o homem.  

Não se poderia pensar na origem da filosofia como algo exterior ao homem e à 

história; daí a referência ao mito, primeira forma de pensar as questões próprias do homem 

que, embora marcado por certa obscuridade e pelos deuses como fonte de conhecimento, foi 

capaz de exprimir questões profundas da realidade humana. O pensamento filosófico supera o 

pensamento mítico, sem romper radicalmente com ele. A filosofia surge então como forma 

privilegiada de pensamento que busca as razões de existir das coisas divinas e humanas, pensa 

a natureza, a finalidade da existência humana. Desde sua origem é discurso e maneira de viver 

e, portanto, intrinsecamente ligada à educação e à formação.  

Procurarmos compreender o nascimento, o florescimento e a intenção formativa da 

cultura e da filosofia na Antiguidade clássica, em especial a paideía grega e a força educativa 

e a influência dessas obras espirituais sobre as outras culturas, sobretudo a ocidental. A 

filosofia clássica surge então como uma forma de pensar e uma maneira de viver capaz de 

orientar nosso olhar sobre as coisas humanas, a ética, a política, a educação no tempo 

presente, com a intensificação da atenção a si e o cuidado com os demais homens. 

A filosofia na Antiguidade clássica põe a formação do homem no centro da atividade 

filosófica, movendo-se no sentido de formar a alma para confirmar a finalidade, a 

racionalidade do homem por meio da busca da verdade, da preparação para a ação em cada 

circunstância, ação essa que depende do homem, sendo privilégio e responsabilidade sua. 

Essa preparação não se restringe a orientar a ação, supondo também o exercício ético de 

repensar a prática e a atitude filosófica de pôr questões que auxiliem a reflexão sobre a vida 

individual e coletiva.  

No segundo capítulo, trabalhamos a filosofia como maneira de viver e os exercícios 

espirituais como forma de filosofar. O rigor das obras de Pierre Hadot [1922-2010] propiciou 

o conhecimento de autores como Sêneca [4-65 a.C.] e Marco Aurélio [121-180] e seus modos 

de pensar e de viver. Procuramos compreender a natureza e o alcance dos exercícios 

espirituais e da filosofia como forma de vida inseparável do discurso filosófico, pôr em 

evidência a indissociabilidade entre filosofia e formação, a essência, o estatuto da filosofia e a 
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figura do filósofo na Antiguidade clássica, à luz da reflexão de Pierre Hadot2 que, 

reconhecendo no imperador romano Marco Aurélio uma atitude filosófica exemplar de 

disciplina e atenção a si mesmo, privilegia o estudo de suas Meditações. O estudo de excertos 

de texto clássicos nem sempre de fácil acesso, o cuidado, a sensibilidade e a generosidade do 

estilo de escrita de Hadot enriquecem o exercício da leitura e da reflexão.  

Na filosofia clássica da Antiguidade a preocupação com a educação, a leitura, o 

mundo do espírito, o exercício do pensamento, a cultura elaborada, sem descartar a 

materialidade, é evidente e constante, bem como intrínseca à busca e à prática do saber, e uma 

questão eminentemente política da formação do homem e da humanidade. Os gregos clássicos 

insistiram no exercício do pensamento livre, na busca da compreensão do que é ensinado e 

vivido. Como atividade intelectual e espiritual a formação do homem se desenvolve como 

abertura da potencialidade intelectiva do homem à possibilidade de aprendizagem da leitura, 

da escrita, do pensamento, da compreensão das coisas e do mundo humano. A atenção dos 

gregos clássicos à formação levou-os a vivenciar uma educação capaz mobilizar o 

pensamento, a liberdade, a criação com vistas na transformação interior e na confirmação da 

humanidade. O movimento filosófico é então sobretudo atenção ao sentido e à importância da 

busca do saber, das realidades constitutivas da vida coletiva, enfim, da reflexão, da filosofia, 

da ética, da política, da formação.  

Pierre Hadot mostra como os exercícios espirituais na Antiguidade clássica são 

fundamentais na busca do saber e na prática do bem, ao ensinar o homem a ver o que não está 

vendo, a dar atenção às coisas invisíveis e eternas, a mergulhar no mundo do pensamento, do 

espírito, da compreensão de realidades que geralmente não consegue ver e ouvir, rompendo 

com a acomodação ao que está posto como determinação e verdade fixa, com a 

superficialidade, a fragmentação e a insignificância. Daí a importância de ensinar a ver e a 

efetivar a possibilidade do pensamento, trabalho que exige disciplina, esforço e dedicação da 

alma. Os exercícios espirituais atuam também no sentido de prepará-la para enxergar que a 

compreensão da natureza das coisas não é fácil, exige esforço e dedicação.  

                                                           
2  Além de estudioso da filosofia na Antiguidade, Pierre Hadot traduziu diversos textos clássicos, como 

"Mario Vitorino, Ambrósio de Milão, os fragmentos do comentário do Parmênides, Marco Aurélio, alguns 

tratados de Plotino", atendo-se sempre "ao estudo atento do movimento do pensamento do autor e à 

pesquisa de suas intenções" (Hadot, 2016, p. 170), exercício indispensável para compreender a estrutura, a 

essência, a finalidade das obras da Antiguidade clássica. Sua reflexão traz à luz a compreensão da filosofia 

como maneira de viver, exercício que revisita a obra espiritual dos filósofos clássicos e pensa o que dela 

permanece latente em nossos dias.  
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No terceiro capítulo estudamos a forma que a filosofia, a educação e a formação se 

efetivam na transformação interior. Tomamos Marco Aurélio como exemplo de decisão e 

escolha do modo de vida filosófico estoico. A atitude filosófica do imperador filósofo põe em 

evidência o fato de que o governante influencia a formação dos governados. Ser governante 

supõe saber comandar e obedecer, autoridade política exercida na busca e na prática do bem, 

da justiça, enfim, da virtude. Suas Meditações mostram a riqueza do que os antigos 

denominavam de transformação interior ou elevação espiritual. Nos exemplos de Sócrates ou 

de Marco Aurélio é possível ver que a vida filosófica exige decisão, escolha, e sobretudo 

disciplina e esforço que se transformem em ações virtuosas, em vida segundo o bem e a 

virtude. As anotações de Marco Aurélio dizem respeito ao movimento que a alma realiza na 

passagem do estado espiritual de ignorância ao estado espiritual de consciência de si. Esses 

registros deixam entrever que como trabalho espiritual em aberto a transformação interior não 

costuma ocorrer por caminhos retos nem por determinações fixas e acabadas. As Meditações 

contêm profunda reflexão sobre o momento presente, esse tempo e espaço em que o homem 

pode agir bem em favor de si e de seus semelhantes.  
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Capítulo 1 

 

Filosofia, educação e formação na Grécia Clássica 

 

O retorno à Grécia Antiga, mais precisamente à Antiguidade clássica, não é visto aqui 

como um trabalho historiográfico, uma súmula cultural, mas como um revisitar as origens da 

filosofia, de modo a apreender seu movimento de constituição e desenvolvimento, a apreciar 

sua origem e pôr em evidência as transformações e a influência que essa forma de pensar o 

mundo e o homem representou para a educação e a formação em geral. Se em outros 

domínios essa apreensão só se realiza "se olharmos para o seu processo natural, desde 

princípio" (Aristóteles [384/383-322 a.C.], Política, 1252 a 25), em relação à filosofia 

"fenômeno histórico que teve início no tempo e evoluiu até nossos dias" (Hadot, 1999, p. 16), 

isso é mais evidente. Compreendê-la e apreender seu movimento é também compreender a 

constituição da educação e da formação, uma vez que essas realidades não existem isoladas 

umas das outras e, considerando que desde o início a "filosofia foi concebida pelos antigos 

como um modo de vida" envolvendo "a escolha e a prática de um modo de vida" e "um 

discurso filosófico que, a um só tempo, é parte integrante desse modo de vida e explicita os 

pressupostos teóricos implícitos nesse modo de vida; um discurso filosófico que, contudo, 

aparece como incapaz de exprimir o essencial (Hadot, 1999, p. 119,116-117), essa 

indissociabilidade manifesta-se de diferentes formas. Ao pôr em questão a filosofia em si 

mesma, sua natureza, essência e as obras espirituais que dela emanam, nosso filósofo insiste 

que a filosofia implica sempre "uma maneira de viver" e de compreender o mundo. Em outras 

palavras, "não se trata de 'informar'", mas de formar os discípulos "nos métodos de 

pensamento e de argumentação" (Ibid., p. 18 e 216) que elevem a alma no sentido da justiça, 

do belo, do bem3.  

O discurso e a prática, polos constitutivos da filosofia antiga, sua relação intrínseca 

com a vida em comum e sua dimensão ética e política, inseparável da reflexão de cunho 

metafísico, testificam a concepção de filosofia como maneira de viver. Em sua Paideia, cuja 

edição original é de 1936, Werner Jaeger [1888-1961] insiste que "o fato fundamental de toda 

                                                           
3  "O Bem entende-se-o no seu significado mais amplo, ou seja, como o que serve de remédio para as 

indigências do homem [...] para o grego a mortalidade constitui a maior das indigências do homem." 

(Reale, 2002, p. 274). 
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a educação grega, a saber: que a humanidade, o ser do Homem se encontrava essencialmente 

vinculado às características do Homem como ser político" (Jaeger, 2013, p. 15), põe em 

relevo a intenção formativa própria da filosofia. Embora esse processo histórico-cultural não 

tenha pontos fixos de início e término, reconhecemos a Grécia antiga como "origem ou fonte 

espiritual, a que sempre, seja qual for o grau de desenvolvimento, se tem de regressar para 

encontrar orientação", e a cultura grega como fonte de notável elevação espiritual nos 

diferentes domínios. Desse modo, "o fundamento do nosso regresso reside nas nossas próprias 

necessidades vitais, por mais variadas que elas sejam através da História" (Jaeger, 2013, p. 3), 

como por exemplo, pensar a natureza da filosofia, as implicações presentes no movimento de 

sua constituição e evolução, bem como sua relação indissociável com a educação e a 

formação à luz de um tipo ideal de homem. Pensar questões dessa natureza nos provoca a 

voltar ao aspecto ontológico da educação, quer dizer, ela é atividade inerente ao homem, onde 

há homem há educação. 

 

A educação acontece onde e quando acontece o homem. [...] e numa linguagem 

mítica, há educação desde que Prometeu, amante dos mortais, roubou o fogo dos 

deuses e ofereceu-o aos humanos, abrindo-lhes as vias de acesso ao poder e ao saber 

criador, à arte, à cultura.  As origens da educação provêm da noite imemorial do 

mito, que é a linguagem da ressonância do mistério (2013, p. 34). 

 

Pôr em questão a filosofia é também, de um modo ou de outro, pôr em questão a 

educação e a formação, devido à intrínseca relação que as fazem existir e se realizar como 

formação pessoal, criação, práksis humana. "O homem só pode conquistar o vigor próprio de 

sua humanidade [...] com o mistério do ser. [...]. Por isso, a educação é, fundamentalmente, 

uma tarefa da vocação ontológica do homem". É responsabilidade do próprio homem 

"constituir a si mesmo a partir do fundo da liberdade criativa" (Fernandes, 2013, p. 35 e 43), 

daí que a filosofia antiga não está circunscrita a verdades de determinadas escolas filosóficas, 

mas trabalha para aproximar discurso e modo de vida como experiência de elevação espiritual 

e intelectual daqueles que buscam tornar melhor sua vida. 

Jean-Pierre Vernant (2015, 1999, 1990), Maria Helena da Rocha Pereira ([1925-

2017]2012), Werner Jaeger (2013) e Pierre Hadot (2014, 1999) iluminam nosso olhar nessa 

investigação para compreendermos a cultura grega como criação privilegiada na história do 

pensamento, e a filosofia como forma preeminente de pensamento em profunda e complexa 
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ligação com a educação e a formação humana, enfim, com tudo o que é próprio do humano , 

e mostram que a filosofia na Antiguidade clássica se dedicou à formação do homem, 

deixando em segundo plano a informação. Para eles a formação envolve um conjunto de 

possibilidades, como por exemplo, cultura, instrução, disciplina do corpo e do espírito, 

prudência, moral, entre outros que, ao se desenvolverem, confirmam o que é próprio da 

natureza humana, as habilidades naturais, buscando a elevação da humanidade. Daí que a 

paideía4 grega situa-se muito além da informação, do acúmulo de conhecimentos, do preparo 

para o exercício de determinados afazeres. 

Na Antiguidade clássica o essencial era compreender os "métodos do pensamento" e, 

então, "o exercício do diálogo era mais importante que os resultados obtidos nesse exercício" 

e a "discussão dos problemas é, por fim, mais formadora que sua solução".  Como saber que 

se interroga, o discurso filosófico "por si não pode agir sobre o ouvinte se não há colaboração 

da parte dele (Hadot, 1999 p. 134 e 135). Pretende-se que "de tudo o cume é que seja 

oportuno" (Píndaro. Apud Pereira, 2012, p. 225), e aqui o "cume" é o próprio movimento do 

pensamento filosófico que busca a verdade sem se desvincular das coisas do humano, um 

"cume" vislumbrando sempre a realização de obras espirituais. A filosofia expressa assim seu 

comprometimento com a educação e a formação humana e um profundo interesse em pensar 

seus fins, e não seus objetivos. Desde seu início ela se apresenta, dentre outros aspectos, como 

exortação sobre a importância do pensamento, da imaginação e da criatividade na realização 

do exame rigoroso das coisas, no processo formativo e no rompimento com a ignorância, a 

insensatez e a infantilidade, como lembra, entre outros, Platão [428/427-347 a.C.], 

especialmente no Teeteto, Aristóteles na Ética a Nicômaco e Immanuel Kant [1724-1804, 

2005 e 1996]. Mais do que discurso, a filosofia na Antiguidade clássica é "fenômeno histórico 

e espiritual" (Hadot, 1999, p. 16). Para Maurice Merleau-Ponty ([1908-1961] 1978, p. 17), a 

filosofia diz respeito à verdade, à religião, à história e à política, envolvendo múltiplas 

questões, e pressupõe o que Kant (1996, p. 11-38) denominou uso da razão pelo exercício do 

pensamento que, para sua realização, supõe interesse e decisão pelo saber desinteressado, pela 

formação e pela virtude a partir da força do habǐtus, ou de uma disposição permanente capaz 

de incorporá-lo ao modo de vida de maneira tal que ele constitua uma segunda natureza como 

nos ensina Aristóteles em sua Ética a Nicômaco. A filosofia então interroga os fins últimos da 

                                                           
4  "Para abranger o campo total do conceito grego" de paideía teríamos que recorrer aos termos: "civilização, 

cultura, tradição, literatura ou educação" e empregá-los todos de uma só vez", no entanto, "cada um 

daqueles termos se limita a exprimir um aspecto daquele conceito global" (Jaeger, 2013, p. XXI). 
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razão, o que só se realiza à medida que ela é reconhecida como ciência livre, que não se 

subordina a nenhuma outra e só se realiza na relação intrínseca entre a vida filosófica e a vida 

virtuosa, o discurso e o modo de vida, possibilitando ao homem compreender que "saber e 

virtude implicam-se mutuamente" (Hadot, 1999, p. 138). Assim, importa mais a compreensão 

do seja a filosofia na Antiguidade clássica do que o exame de uma doutrina filosófica em 

particular. 

O legado de valores da Antiguidade clássica é o passado que não passou, permanece 

latente e a ser pensado num tempo outro que, embora marcado pela distância, contém em si 

possibilidades várias. Sua compreensão mais profunda oferece condições para pensarmos as 

ideias e a prática hoje e, quem sabe, criar novas formas de ver, pensar e agir frente ao visível e 

ao invisível. A educação grega da Antiguidade arcaica e clássica "permanecerá, para o 

Ocidente, um passado sempre ainda vigente, embora vigente não de modo patente, mas 

latente" (Fernandes, 2013, p. 57). 

Os termos paideía, areté e outros, presentes nesse estudo, como insiste Jaeger (2013, 

p. XXI) resistem a definições abstratas, mas podem ser compreendidos pelo homem 

contemporâneo se forem estudados em sua historicidade. Paideía, por exemplo, abarca de 

modo extraordinário aspectos teóricos, espirituais e práticos daquilo que a Antiguidade 

clássica compreendia por educação e cultura de um povo, criação humana, força espiritual que 

se manifesta e influi nas diferentes esferas da realidade humana em geral. A "Grécia 

representa, em face dos grandes povos do Oriente, um 'progresso' fundamental, um novo 

'estádio', em tudo o que se refere à vida dos homens em comunidade. Esta fundamenta-se em 

princípios completamente novos." Insiste ainda que "a nossa história  na sua mais profunda 

unidade , assim que deixa os limites de um povo particular e nos inscreve como membros 

num vasto círculo de povos, 'começa' com a aparição dos gregos" (Jaeger, 2013, p. 3). Pensar 

a paideía é interrogar a formação do homem grego em sentido pleno e a finalidade a partir da 

qual ela se realiza: "a formação de um elevado Tipo de Homem. A ideia de educação 

representava para ele o sentido de todo o esforço humano. Era a justificação última da 

comunidade e individualidade humanas. [...]. E foi sob a forma de paideía, de 'cultura', que os 

gregos consideraram a totalidade da sua obra criadora em relação aos outros povos da 

Antiguidade de que foram herdeiros" (Ibid., p. 5). Paideía é o processo de confirmação das 

possibilidades humanas, "indica, pois, o processo de humanização do homem, ou seja, de 
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apropriação, pelo homem histórico, de sua própria humanidade (Fernandes, 2016, p. 48, nota 

n. 2).  

O ideal de "cultura como princípio formativo" é obra espiritual da Antiguidade 

clássica e expressa uma compreensão específica de cultura e de educação, como criação 

humana intrinsecamente ligado à vida de um povo. Atentos às leis e normas buscaram a 

verdade do homem e do mundo e, ao atingir "a consciência de si próprio, descobre, pelo 

cominho do espírito, as leis e normas objetivas cujo conhecimento dá ao pensamento e á ação 

uma segurança antes desconhecida". A filosofia é a "criação mais bela do espírito grego [...]. 

Nela se manifesta da maneira mais evidente a força que se encontra na raiz do pensamento e 

da arte grega, a percepção clara da ordem permanente que está no fundo de todos os 

acontecimentos e mudanças da natureza e da vida humana".  O que confere aos gregos antigos 

uma certa imortalidade é justamente o fato de saber que "todos os povos criaram o seu código 

de leis; mas os gregos buscaram a "lei" que age nas próprias coisas, e procuraram reger por 

ela a vida e o pensamento do homem. O povo grego é o povo filosófico por excelência". Entre 

os múltiplos aspectos que Jaeger põe em relevo sobre a grandiosidade dos gregos da 

Antiguidade clássica, um merece atenção especial por seu valor e importância na presente 

reflexão, qual seja, "os gregos viram pela primeira vez que a educação tem de ser também um 

processo de construção consciente". Isso implica compreender que a paideía corresponde a 

uma formação que, ao considerar as possibilidades da natureza humana se conduz de maneira 

tal que essa natureza seja confirmada em ato. Paideía não é adestramento, mas trabalho 

intelectual e espiritual de confirmação de um Ideal de homem inspirado numa elevada 

concepção de cultura. Significa, portanto, "a educação do Homem de acordo com a verdadeira 

forma humana, com o seu autêntico ser. [...]. Não trata do individual, mas da ideia. [...] A ela 

aspiram os educadores gregos, bem como os poetas, artistas e filósofos. Ora, o Homem, 

considerado na sua ideia, significa a imagem do Homem genérico na sua validade universal e 

normativa" (Jaeger, 2013, p. 6, 8-13). Essa elevada e complexa concepção constitutiva da 

paideía grega, explica a intrínseca relação de indissociabilidade e reciprocidade entre 

filosofia, educação e formação expressa em seus modos de existir e se manifestar.  

Se a paideía, cultura ou educação pode atuar como elevação ou como empobrecimento 

espiritual do homem, entre os gregos antigos a filosofia, em sua dimensão educativa, busca 

permanentemente a elevação intelectual e espiritual do homem em direção à justiça, ao bem, 

ao belo, enfim, à excelência. É justamente nessa perspectiva que o ofício do filósofo deve ser 
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considerado pois implica decisão existencial, escolha de vida, uma forma de representação do 

mundo que tem sentido somente ao ser pensada e realizada na ótica da conversão do olhar: 

"Assim, prossegui, a educação não será mais do que a arte de fazer essa conversão, de 

encontrar a maneira mais fácil e eficiente de consegui-la; não é a arte de conferir vista à alma, 

pois ela já possui; mas por estar mal dirigida e olhar para o que não deve, a educação promove 

aquela mudança de direção" (A República, 518 d).  Jaeger também reconhece que paideía é 

conversão e "a verdadeira educação consiste em despertar os dotes que dormitam na alma", 

desse modo "a cultura do Homem consiste em orientar acertadamente a alma para a fonte da 

luz, do conhecimento", o que nos permite compreender que "é numa 'conversão'", no sentido 

original, espacialmente simbólico, dessa palavra que a essência da educação filosófica 

consiste" (Jaeger, 2013, p. 896). Trata-se, pois, de reflexão, discurso teórico com vistas na 

elevação do espírito:"toda educação é conversão" (Hadot, 2014, p.205), pois sendo 

genuinamente formativa,  

 

a filosofia não é senão o exercício preparatório para a sabedoria. Não se trata de 

opor, de um lado, a filosofia como discurso teórico e, de outro, a sabedoria como um 

modo de vida silencioso que será praticado a partir do momento em que o discurso 

tiver atingido seu acabamento e sua perfeição. [...] A filosofia antiga admite muito 

bem, de uma maneira ou de outra e desde o Banquete de Platão, que o filósofo não é 

um sábio, mas ela não se considera um puro discurso que é suspenso no momento 

em que a sabedoria aparece; ela é, ao mesmo tempo e indissoluvelmente, discurso e 

modo de vida, que tendem, ambos, para a sabedoria sem jamais atingi-la (Hadot, 

1999, p. 18-19). 

 

A educação filosófica visa a despertar a phrónesis5 como a "parte mais divina do 

Homem, que sempre está presente nele, mas cujo desenvolvimento depende da atuação 

correta da alma e da sua essencial conversão para o Bem" (Jaeger, 2013, p. 897) que o homem 

pode alcançar em seu lento processo formativo.  A reflexão sobre essa dimensão da filosofia e 

sua indissociabilidade com a educação e a formação dos indivíduos e da vida coletiva leva-

nos às origens do pensamento e a seu florescimento na Grécia antiga. Esse recuo parece-nos 

fundamental para compreendermos que o exame das coisas que constituem a história é 

inerente ao próprio homem, e não criação ou privilégio da filosofia. Sua gênese demonstra 

que ela mais se inclina e se dedica ao trabalho da formação e às questões constitutivas da 

                                                           
5  " A phrónesis é a capacidade de pensar a ação e toda a decisão implicada na ação. É a capacidade de atinar 

para e de ater-se ao bem universal na singularidade de cada ação e situação. É a excelência do bem 

deliberar" (Fernandes, 2013, p. 46). 
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existência humana. A filosofia, assim como a educação e a formação, emergem da "mais 

radical necessidade do homem, a necessidade da liberdade" (Fernandes, 2013, p. 37), 

liberdade de pensamento, de criação, de humanizar-se. Fazer-se homem é tarefa que se realiza 

no e pelo exercício do pensamento sobre si e sobre o mundo. Liberdade que se efetiva a partir 

das possibilidades objetivas conforme a natureza humana, como "medida de possibilidade, 

portanto escolha motivada ou condicionada" como pretendeu Platão, liberdade como "justa 

medida" (Abbagnano, 2000, p. 210), um estado espiritual de independência em relação as 

coisas externas, numa palavra, liberdade moral. Essa força educativa, presente na cultura 

grega, continua de diferentes formas ao longo da história, inclusive na resistência ao que Kant 

(1996) denominou de educação para o mundo presente. 

 

Não se deve educar as crianças segundo o presente estado da espécie humana, mas 

segundo um estado melhor, possível no futuro, isto é, segundo a ideia de 

humanidade e da sua inteira destinação. Esse princípio é da máxima importância. De 

modo geral, os pais educam seus filhos para o mundo presente, ainda que seja 

corrupto. Ao contrário, deveriam dar-lhes uma educação melhor, para que possa 

acontecer um estado melhor no futuro (1996, p. 22).  

 

A cultura grega clássica se manifestou em diferentes domínios e de variadas formas 

contra esse tipo de formação. Na poesia, na arte ou na filosofia, o desejo de elevação 

espiritual, na vida particular e coletiva, manteve-se vivo na história da formação do homem, 

por sua intenção e força educativa incisivamente reconhecida por Jaeger, em sua Paideia. 

Aliás, Marrou (1966, p. 14), insiste que a história da educação antiga, "como a de toda a 

cultura clássica, só podemos fazê-la partir de Homero", que com seu canto arcaico criou as 

primeiras expressões da paideía possibilitando-lhe emergir como um primeiro Ideal de 

Homem. Segundo Platão Homero foi "o educador da Hélade" (A República, 606 e). O poeta 

se move num horizonte que abrange a imaginação, a criação e a realidade, e suas elaborações 

dão testemunho do quanto "ele está atento aos problemas da sua época" (Pereira, 2012, p. 

472). Suas obras dizem respeito à origem dos deuses gregos, ao mundo do divino, além de 

questões que futuramente seriam objeto de investigação da filosofia. Esta prefiguração da 

filosofia no pensamento mítico foi reconhecida por Platão e por Aristóteles para quem, de 

alguma maneira, as questões filosóficas estavam presentes nas narrativas míticas, do mesmo 

modo que a intenção educativa de valores que se desenvolviam na poesia grega arcaica, 

transmitida publicamente e conservada pela letra e música. 
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Jaeger destaca a força de Hesíodo6 e o movimento que sua obra imprime indo do 

singular ao universal, tornando-o uma espécie de modelo para os filósofos que o sucederam. 

Homero, Hesíodo, Platão e Aristóteles são exemplos de uma permanente busca de realização 

da areté,7 conceito nuclear da formação grega, anterior ao conceito de paideía. Em Homero a 

areté designa "a excelência humana, como também a superioridade de seres não humanos: a 

força dos deuses ou a coragem e rapidez dos cavalos de raça"; bem como excelente, "o 

homem nobre que, na vida privada como na guerra, rege-se por normas certas de conduta, 

alheias ao comum dos homens". Não por acaso os gregos antigos viram na Ilíada e na 

Odisseia "a mais antiga formulação do ideal de formação grego, no seu esforço para abranger 

a totalidade do humano" (Jaeger, 2013, p. 24, 26 e 28); e o velho Fênix lembra a Aquiles que 

ele o educara para "proferir palavras e realizar ações" (Ilíada. Apud Jaeger, 2013, p. 28). Na 

Antiguidade clássica é próprio do espírito grego a indissociabilidade e a coerência entre a fala 

e a ação, entre o discurso e o modo de viver a busca permanente, o cultivo da virtude.  Os 

grandes poetas e filósofos, bem como as póleis da Grécia Antiga em geral, cada um a seu 

modo, reconheceram e afirmaram o sentido e a importância da paideía, visando sempre à 

busca da excelência moral, da virtude, da justiça. Pelo exemplo8, pelo teatro, pela reflexão 

filosófica e pela sistematização de uma ideal de educação e de formação, as obras espirituais 

ou obras de cultura dos gregos antigos têm muito a nos dizer. Elas são criações humanas que 

permanecem vivas apesar da morte de quem as realiza, é, por assim dizer, uma forma de 

imortalidade nutrida pela cultura e pela tradição. "As almas dos homens (os melhores) buscam 

vencer a morte com a virtude e com suas criações espirituais, com as quais deixam aos 

pósteros uma recordação para sempre" (Reale, 2002, p. 275). Essa imortalidade é possível 

porque as obras espirituais têm fim em si mesmas que ultrapassa o aspecto estético. Elas 

                                                           
6  Poeta da Grécia Arcaica, autor da epopeia Os trabalhos e os dias. 
7  O substantivo areté significa capacidade, qualidade, mérito, valor que faz de um indivíduo o mais 

excelente, o coloca num patamar de excelência corporal, intelectual, psíquica, ética, moral, política, 

artística. Refere-se, pois, à perfeição com que o objeto realiza a finalidade para a qual foi concebido e 

produzido e sobretudo a uma certa qualidade presente no homem, aquilo que constitui um ideal de 

excelência para os membros da pólis e, portanto, para todos os humanos, ideal a ser observado e perseguido 

na educação (paideía) de todos os políticos (membros do corpo político), na formação de todos como 

áristos, os melhores, os excelentes. A tradução usual por virtude, termo que em português é bastante vago e 

ambíguo, é sugerida pela tradução latina de areté  por virtus que significa força, vigor, coragem, virtude, 

mérito, perfeição moral. (Coêlho, 2004b, p. 23,  nota 8).  
8    O exemplo teve uma força pedagógica de amplo e profundo alcance na formação do homem na Grécia 

antiga. Nos poetas antigos, "como parte constitutiva de toda a ética e educação aristocrática" (Vernant, 

1990, p. 56), ele diz sempre respeito aos grandes feitos dos heróis e abarca sempre as dimensões do elogio e 

da representação em relação à conduta humana. O exemplo "arrasta" para a imitação porque "coloca viva 

diante dos olhos do educando a norma que deve seguir" e, "desde Homero, a ideia do modelo e do exemplo 

domina a educação aristocrática" (Jaeger, 2013, p. 361). Ao longo do tempo, a dimensão educativa da lei 

foi substituindo o exemplo. 
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buscam educar e formar o espírito humano a fim de que ele realize de modo o mais belo 

possível a tarefa que lhe é própria e intransferível. Em suas mais diferentes formas de 

manifestação, como por exemplo, mitos, artes, religiões, letras, técnicas, ciências, filosofias, 

as obras espirituais destinam-se a elevação espiritual do homem. Nesse sentido, a afirmação 

que ao criar a literatura os gregos identificaram nela a força e o poder de "autoformação do 

homem grego" (Jaeger, 2013, p. 16-17) parece poder se estender às demais obras espirituais. 

Sejam do passado ou do presente, elas existem à semelhança de "modelos formais da arte quer 

como protótipos éticos" (Ibid., p. 13) permanente abertura à apreciação, imitação, fonte de 

inspiração e de reflexão intelectual e espiritual. As obras espirituais não atuam no sentido de 

aprisionar o espírito, mas vivificá-los de modo que realize a liberdade que somente a ele 

compete realizar. "A superior força do espírito grego depende do seu profundo enraizamento 

na vida comunitária e as ideias que se manifestam nas suas obras surgiram do espírito criador 

de homens profundamente informados pela vida superindividual da comunidade. O Homem 

que se revela nas obras dos grandes gregos é o homem político" (Ibid., p. 14). 

Como obras de cultura que acolhem em si "a diversidade e a unidade", a filosofia e a 

paideía dos gregos antigos se apresentam de maneira tal que "nenhuma duração será 

suficiente para apreender sua beleza e perfeição, sua plenitude de significado e expressão, 

havendo sempre algo a ver, ouvir, sentir, descobrir e pensar" (Coêlho, 2013, p. 76). O esforço 

para realizar um Ideal de homem, desde sua origem, testifica a permanente busca de 

compreender a educação e a formação do homem, que passa pelo domínio da esfera das 

paixões com vistas a alcançar o equilíbrio entre a falta e o excesso. A filosofia, sendo a "um 

só tempo um modo de vida e um modo de discurso" (Hadot, 1999, p.138), busca a realização 

da excelência individual e coletiva, reconhecendo que saber e virtude implicam-se 

mutuamente e, portanto, diz respeito a um lutar pela elevação espiritual do homem e da 

humanidade, elevação da existência humana. Os gregos da Antiguidade clássica reconheciam 

em cada homem a possibilidade de elevação da alma e essa elevação se alcança pela 

realização da paideía, por uma educação e formação capaz de humanizar o homem. 

Ao compreender educar e formar como uma questão eminentemente política em vista 

da formação do homem, sensato, comedido, a filosofia na Antiguidade clássica exprime um 

"forte sentimento de responsabilidade social que distingue da filosofia dos pensadores pré-

socráticos o ideal platônico da suprema cultura espiritual". Daí o pensamento filosófico se 

realiza considerando "os problemas práticos" (Jaeger, 2013, p. 903), mas no sentido de 
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orientar e direcionar a alma de modo que ela seja capaz de discernir sobre as coisas humanas 

sem se render as exigência e necessidades imediatas, uma vez que essa direção vislumbra a 

verdade sobre o ser e não o vir-a-ser como pretendem os Sofistas. Justamente as questões da 

vida prática que ocupam também as preocupações e interesses da Sofística, mas assumindo 

um sentido oposto da filosofia.  Diante da necessidade de ampliação do saber relativo à vida 

da pólis, a educação sofística assume lugar de proeminência na preparação dos futuros 

dirigentes. Destinada "antes de mais nada a um escol, e só a ele, tinha como escopo não 

apenas o cumprimento da lei, mas sobretudo sua formulação, daí a importância do saber de 

"uma intelecção universal da essência das coisas humanas". Ocupando-se sobretudo com a 

oratória, os "discursos convincentes e oportunos" (Jaeger, 2013, p.  339-340), próprios dos 

dirigentes, os sofistas dedicaram-se a uma educação que ia além do aspecto formal do saber, 

mas sua grande e escandalosa novidade foi condicionar a educação a pagamento em dinheiro. 

Eles conferiram à fala, quer dizer, à linguagem, centralidade no treinamento do homem para a 

vida pública, iniciando assim uma dimensão profissional oposta à antiga tradição centrada 

num vínculo de natureza espiritual e afetiva entre o mestre e o discípulo em busca da verdade. 

As essências e a verdade, teses fundamentais de Sócrates, Platão e Aristóteles não eram objeto 

de investigação dos sofistas. Orientados pela filosofia mobilista de Heráclito9 suas 

formulações e realizações repousam no âmbito da indeterminação conceitual.  Jaeger mostra, 

entretanto, que a figura do sofista é mais complexa e relevante que a compreensão ligeira de 

leitores principiantes, orientada sobretudo pelas severas críticas de Platão a esses "vendedores 

do saber". Ao procurarmos compreender o sentido das questões da pólis, como nos ensina 

Aristóteles na Política, seremos capazes também de reconhecer suas possibilidades e limites. 

Considerados em seu contexto, os sofistas aparecem como movimento de uma nova 

aretḗ. "A exigência que eles vêm satisfazer não é de ordem teórica e científica, mas sim de 

ordem estritamente prática" (Jaeger, 2013, p. 345), uma preparação circunscrita ao domínio 

do lógos10 e do discurso com vistas na habilidade técnica necessária ao exercício da vida 

                                                           
9  As principais teses da filosofia mobilista são: "Conhecimento não é outra coisa que sensação", "O homem é 

medida de todas as coisas" e "Tudo está em processo de mudança". Daí as formulações sofistas, por 

estarem fundamentadas no pensamento de Heráclito, situa-se mais próximo da opinião que do conceito. A 

tradição filosófica clássica admite que, embora a sensação participe do processo de produção do 

conhecimento é o intelecto que mobiliza a atividade intelectual. No Teeteto Platão distingue o 

conhecimento e a opinião, quer dizer, os filósofos e os sofistas.  
10  O termo lógos "representa uma exigência de racionalidade universal  supõe um mundo de normas 

imutáveis  que se opõe ao perpétuo devir e aos apetites mutáveis da vida corporal individual" (Hadot, 

2014, p. 44). Úrsula Wolf (2013) apresenta um interessante quadro com termos gregos e suas equivalências 

de tradução e, dentre eles encontra-se a palavra lógos: "plano correto, elemento racional", "razão,pensar", 
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pública. Do "ponto de vista histórico, a sofistica é um fenômeno tão importante como 

Sócrates ou Platão. Além disso não é possível concebê-los sem ela" (Jaeger, 2013, p. 341). 

Apesar de reconhecer a fecundidade das teses de Protágoras, um dos mais notáveis sofistas, 

na origem do que se tornará a primeira investigação epistemológica sobre a questão do 

conhecimento, Platão não deixou de criticá-los por serem mestres de coisas práticas, 

apresentarem várias modalidades de ensino desprovidas de fundamentação teórica rigorosa, 

trazendo "uma falsa aparência de ciência universal, mas não a realidade", à medida que o 

sofista é "um mágico que somente sabe imitar as realidades" (Sofista, 233 c; 235 a). Apesar 

dessas críticas e da aparente indiferença de Aristóteles para com a sofística, não se pode negar 

sua importância e influência na filosofia, na educação e na formação do homem. A filosofia se 

vê premida pela necessidade de investigar a vida social imediata, de pôr em questão o ideal de 

formação do homem que vislumbra as exigências e necessidades do mundo imediato, o 

mundo presente, como horizonte possível e desejável, contentando-se com o domínio formal 

do saber e com o exercício de uma retórica ensaiada e cujo conteúdo não se destina a melhora 

da humanidade. Hadot afirma que o movimento sofístico responde a uma necessidade de 

"habilidade da linguagem" na luta pelo poder, portanto, não tem a ver com elevação da alma, 

com a transformação de si, mas com "o êxito na política" (1999, p. 31-32), nada que se 

compare com a educação filosófica que "buscou formar o homem para consumar, no noeîn, 

no pensar, a sua originária referência ao ser, à verdade, ao bem. Esta aprendizagem é, aos 

olhos da sofística, inútil" (Fernandes, 2013, p. 47). Daí o sentido e a urgência de que a 

filosofia assuma o exame rigoroso dessas questões. 

Somos herdeiros dessa tradição cujo principal interesse era informar, razão pela qual 

se tornou uma questão filosófica a ser examinada. A crítica de Platão insiste na incompletude 

e imperfeição do ideal de formação do homem, próprio dos sofistas. Certamente estamos 

diante de duas formas distintas de compreensão da educação e da formação do homem, 

estando Platão e Protágoras situados em dois extremos quase incomunicáveis que, no entanto, 

se encontram, graças às possibilidades do diálogo e do pensamento rigoroso e sua capacidade 

de ver o que está além do aparente e de ouvir o silêncio sobre determinadas questões. Ao 

afirmar que "Platão ultrapassa a ideia de educação dos sofistas, precisamente porque volta 

atrás e remonta à origem" (2013, p. 353), à antiga educação helênica, Jaeger reconhece a falta 

de fundamentos filosóficos da sofística. Na direção oposta dos sofistas, a paideía, a formação 

                                                                                                                                                                                     
"razão, entendimento", "razão, deliberação" e "reason" (p. 272), segundo os autores: Dirlmeir, Gigon, 

Rolfes, Wolf e Ross, respectivamente.  
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filosófica a educação da alma começa não pelas letras, mas pelas histórias e músicas: todas 

têm seus conteúdos, transmitidos por seu ensino. Nas narrativas míticas está presente o 

entendimento, que se manteve na Antiguidade clássica, no mundo medieval, na Modernidade, 

de que existem deveres, como honrar pai e mãe, que estão acima de relativismos. Sem dúvida, 

no pensamento mítico se pode vislumbrar o que mais tarde se convencionou chamar de 

princípios absolutos, fundamentais à existência humana. As narrativas míticas "falam de 

coisas absolutamente essenciais, tocando nas verdades mais profundas da existência" 

(Vernant, 1999, p.185); falam inclusive nos silêncios e naquilo que se manifesta em forma de 

mistério, são obras que educam.  

Quando o pensamento mítico acreditou ter conferido termo ao caos, a desordem e a 

instabilidade do mundo pareciam ter sido "dominadas", no entanto, essa aparente resolução 

mostrou-se frágil uma vez que a tensão constitutiva da pólis, existência com o semelhante, 

mantinha-se inabalável. A explicação do mundo pela via mítica  por uma estrutura de 

pensamento que assume o divino como sustentação e cujo estatuto social e intelectual se 

estabelece e se realiza sob a dupla relação de opor-se ao real e ao racional em que a verdade é 

oriunda da revelação misteriosa , mostrou limitada. A afirmação de Vernant (1999, p. 171), 

de que o mito é, ao mesmo tempo, ficção e absurdo, corrobora com o pensamento de Platão 

que situou o mito no plano do fabuloso (A República, 522 a). Isso se deve ao fato de que o 

mito exprime "o provável ou possível, mas não o absolutamente certo" (Pereira, 2012, p. 491), 

não sendo, pois, uma verdade comprovável e nem fixa. Embora o conteúdo sobre o qual o 

mito atue esteja ligado a realidades humanas como discórdias, lutas, acordos, casamentos, 

geração de filhos, entre outras, essa estrutura de pensamento, no que concerne à produção, 

orientação e representação da existência humana, mostrou-se insuficiente em sua extensão e 

contornos, não por ser apenas uma maneira primitiva de pensar, mas, sobretudo, pelas 

condições históricas em que existiu e as questões que decidiu enfrentar.  

Maria Helena Pereira (2012), ao evocar a teoria de W. Burkert, renomado estudioso, 

para quem o mito "não pertence ao reino do inconsciente, mas ao da linguagem", põe em 

relevo não a criação do mito, mas sobretudo "sua transmissão e preservação". Como 

"experiência partilhada e verbalizada" que "traz as marcas da sua história, de diversos níveis 

de aplicação e cristalização [...] pode dizer-se que está em toda a parte da cultura grega" 

(Pereira, 2012, p. 302, 303 e 296) pela força e poder de sua dimensão educativa. Mesmo 

Platão, crítico do mito, o utiliza como ilustração em sentido positivo e negativo, aliás, essa 
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utilização valida a compreensão de que o mito seja mais que uma forma primitiva de pensar. 

No mito da caverna Platão discute, a partir de uma história aparentemente simples, questões 

complexas ligadas ao mundo do espírito, à liberdade do pensamento ou à falta dela. O olhar 

dos pensadores arcaicos sobre o mito está revestido por uma concepção divina sobre a 

realidade humana e isso implica que eles pensaram e viram o que constituía o horizonte de 

suas elaborações. Platão, desvinculando a crença na ação direta dos deuses sobre a realidade 

humana permite que o mito seja explorado numa perspectiva mais complexa vinculada à 

investigação teórica. Aristóteles se ocupa em compreender a natureza e estrutura do 

pensamento mítico e situa a distância entre os autores dos mitos e ele como uma realidade que 

abarca a dimensão temporal, mas sobretudo têm a ver com a dimensão intelectual. 

 

Os discípulos de Hesíodo e todos os teólogos, [...] preocuparam-se apenas com o 

que poderia convencer a eles próprios, sem pensarem em nós. Considerando, de fato, 

os princípios como deuses, ou nascidos de deuses, dizem que os seres, não tendo 

saboreado o néctar e a ambrosia, nasceram mortais. Tais expressões tinham 

evidentemente um sentido satisfatório para eles, mas o que disseram sobre o tema da 

própria aplicação dessas causas ultrapassa o alcance de nossa compreensão. [...] 

Voltemo-nos antes para o lado daqueles que raciocinam pela via da demonstração 

(Aristóteles. Apud Vernant, 1999, p. 178).  

 

Aristóteles parece por em evidência que o pensamento mítico não se propôs ou não foi 

capaz de examinar as coisas próprias do humano, nem a complexidade e a historicidade que 

lhes são constitutivas. Ele se ocupou dessa tarefa de modo decisivo. Na Ética a Nicômaco 

(1103 b 31-34; 1138 b 18; 1145 a 11), por exemplo, argumenta sobre a necessidade e a 

importância da deliberação, da escolha e da ação em todas as coisas humanas porque elas não 

são como as coisas do mundo físico, que dispensam a intervenção de outrem para serem o que 

são. A escolha a que ele se refere não tem a ver com seu sentido banalizado e superficial, mas 

com uma escolha que visa ao equilíbrio entre o excesso e a falta, à permanente luta contra o 

descomedimento do desejo em relação às paixões que tendem a ofuscar a compreensão, 

presente no mito, do homem sobre si mesmo e sobre o mundo. Nessa forma de pensamento, 

os mitos e seus heróis são inspirações enunciadas por poetas épicos como Homero e Hesíodo.  

Embora não se ocupe de princípios e causas, os mitos como narrativas sobre deuses e 

heróis, discursos sagrados, atuam fortemente sobre os indivíduos e o grupo, conferindo-lhes 

sentido e direção através de sua força educativa, embora diferente daquela exercida pela 
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filosofia desde seu nascimento. Ainda n'A República11, Platão critica as fábulas, as narrativas 

míticas, acusando os poetas de pronunciarem mentiras sobre os deuses, e sugere que tais 

narrativas não devem fazer parte do processo formativo das crianças. A insuficiência do mito 

frente às realidades e relações sociais concretas não impede que o nascimento e 

desenvolvimento de outra forma de pensamento, que lhe é oposta, possa acontecer mesmo 

naquele contexto em que a necessidade de demonstração não se apresenta, ainda, como uma 

questão explicitamente formulada. Os gregos  

 

reconheceram no mito, desde a era arcaica, um valor de ensino, mas ensino obscuro 

e secreto; atribuíram-lhe uma função de verdade, mas de uma verdade que não seria 

formulada diretamente, que teria necessidade, para que a alcançássemos, de ser 

traduzida numa outra língua cujo texto narrativo seria apenas sua expressão 

alegórica (Vernant, 1999, p.186).  

 

O mito foi, por mais de um milênio, a principal fonte de sustentação da cultura grega e 

sua força educativa é inegável na história antiga. "O mito é a ressonância do mistério. O canto 

mítico do poeta é o acontecer em que a linguagem se dá propriamente como linguagem, na 

celebração do mistério: o silêncio em cujo fundo o mundo é entoado". É compreendendo e 

reconhecendo o pensamento mítico como a "primeira forma de Skholé" (Fernandes, 2013, p. 

53), que temos condições de pensar as lições que ele formulou, bem como as que possibilitou 

formular em outros contextos.  

 

Constata-se assim que, ao mesmo tempo em que toma a contramarcha da linguagem 

mítica em muitos aspectos, a filosofia grega a prolonga e transpõe para um outro 

plano, desembaraçando-a do que constituía seu elemento de pura 'fábula'. A filosofia 

pode então aparecer como uma tentativa para formular, desmitificando-a, essa 

verdade que o mito já pressentia à sua maneira e que exprimia sob a forma de relatos 

alegóricos. 

Contudo, essa reintegração do mito no universo da razão filosófica, de onde se podia 

acreditá-lo expulso, tem sua contrapartida: ao se conceder-lhe direito de cidadania, 

concede-se lhe a naturalização como filósofo; ao ser aceito, é absorvido. Na 

perspectiva de Aristóteles, reconhecer que há no mito um elemento de divina 

verdade é dizer que ele prefigura a filosofia. Da mesma forma, o modo de falar 

infantil prepara a linguagem do adulto e só tem sentido em relação a essa. O mito 

seria então uma espécie de esboço do discurso racional: através de suas fábulas, 

perceber-se-ia o primeiro balbucio do lógos (Vernant, 1999, p. 188).  

                                                           
11  Cf. livros II, III e X. 
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Existe um movimento de conservação e de ruptura com o mito na filosofia, aliás, Maria 

Helena Pereira (2012) afirma que o "Grego (...) tinha o gosto pelo mito". O mito é uma forma 

de pensamento que deixa escapar sua insuficiência naquilo que se mostrou ser. Ainda assim, 

Platão e Aristóteles reconheceram nele uma espécie de antecipação da filosofia, um "esforço 

pelo inteligível" já se manifestava ali (Pereira, 2012, p. 292 e 465); ou seja, no mito as 

possibilidades de observação e de reflexão estavam dadas, embora não tenham sido 

realizadas, mas a questão do falso e do verdadeiro não estava posta.  

Como o divino sustenta e faz mover o pensamento mítico, a política é a via de criação 

e de realização da filosofia, ocupando, aliás, um lugar fundamental na história da Antiguidade 

clássica.  A constituição e consolidação da pólis, séculos VII e V a. C., assim como o período 

de sua dissolução, século IV, teve a política como conteúdo e fundamento da vida material e 

espiritual dos gregos. Para Francis Wolff [1950-...] a política nasce da indissociabilidade entre 

a filosofia e a pólis, como "um novo modo de pensar " e "um novo modo de viver juntos" 

(1999, p. 7) marcado por "uma extraordinária preeminência da palavra sobre todos os outros 

instrumentos de poder" (Vernant [1914-2007], 2015, p. 53). Além de iluminar e ampliar o 

debate entre o público e o privado, a ética e o poder, a pólis assumiu, desde o início, a opção 

pela dimensão pública como condição indispensável a sua constituição e permanência. A 

formação, em sua dimensão particular e coletiva, é inseparável desse novo modo de ver, de 

contemplar e viver, possibilitando aos homens  no sentido amplo ánthropoi, em grego, em 

sua reflexão sobre "o que é a vida política, o que ela poderia ser e o que ela dever ser" naquele 

momento histórico  a compreensão e a vivência de que a atividade política é algo que lhes 

pertence e deles depende para existir. "O terreno político pertence, para os gregos, ao Koinón, 

o comum", diz respeito às atividades que devem ser desempenhadas com a participação dos 

cidadãos, sendo então uma "atividade nobre por excelência" (Wolff, 1999, p. 7 e 11), é, ao 

mesmo tempo, privilégio e obrigação do cidadão da pólis. 

Política pensada e exercida numa conjuntura composta por tensões e conflitos 

econômicos e sociais que opõem dois grupos distintos de cidadãos: "o grupo dos que, não 

tendo nada ou pouco, querem utilizar as formas do Estado para taxar os ricos ao máximo, e os 

que possuem [...] decididos a resistir" (Vernant, 1999 p. 21). A pólis para o grego não é a 

constituição do espaço físico, geográfico, mas pessoas discutindo, pensando e decidindo as 

questões da vida em comum próprias do seu tempo. Nessa convivência, a cultura, o poder, a 

autoridade são fruto da participação de todos os cidadãos. "A política pode se definir como a 
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cidade vista do lado de dentro, a vida pública dos cidadãos entre si, no que lhe é comum, além 

dos particularismos familiares" (Vernant,1999, p. 32). O modo grego de compreender a 

existência humana reconhece a participação dos homens livres, mais precisamente dos 

cidadãos, como eixo da vida social e política da pólis. É na e pela participação que a 

existência humana e as dimensões individual e coletiva da pólis se constituem. A participação 

é um processo consciente em que cidadãos pensam e agem na vida coletiva, tomando as leis e 

a política como principal referência de suas opiniões e deliberações em vista do bem comum. 

As deliberações aí tomadas, advindas da decisão da maioria, dizem respeito a uma maioria 

minimamente capaz de pensar questões postas pela vida coletiva.  O modelo de participação 

experimentado pelos gregos clássicos se abre a questões que a moderna democracia 

desconhece ou ignora.  

A razão surgiu na Grécia porque os gregos foram os únicos a pensar o bem comum 

acima de tudo, a constituir e viver um sistema de pólis, dando assim um passo à frente de 

outros povos. A pólis constituiu e experimentou a primeira forma de organização judiciária na 

história da humanidade, de modo que a vida que nela passa a existir depende definitivamente 

do estabelecimento e da observância da lei, nómos12, que assume a supremacia sobre todas as 

expressões de força até então utilizadas. Sócrates é um exemplo clássico do caráter formativo 

e da influência do nómos sobre a vida coletiva, a pólis, e sobre cada um dos cidadãos, ao 

preferir a morte a ter que negar aquilo que o formou. O movimento da formação humana se 

realiza na tensão e no equilíbrio entre nómos e paideía. 

 

Com a Cidade, a ordem política destacou-se da organização cósmica; aparece como 

uma instituição humana que é o objeto de uma indagação inquieta, de uma discussão 

apaixonada. Nesse debate, que não é somente teórico, mas no qual se afronta a 

violência de grupos inimigos, a filosofia nascente intervém com plena competência. 

A "sabedoria" do filósofo designa-o para propor os necessários remédios à 

subversão que provocaram os começos de uma economia mercantil. Pede-se-lhe que 

defina o novo equilíbrio político suscetível de reencontrar a harmonia perdida, de 

restabelecer a unidade e a estabilidade sociais, pelo "acordo" entre elementos cuja 

oposição dilacera a Cidade. Às primeiras formas de legislação, aos primeiros ensaios 

de constituição política, a Grécia associa o nome dos seus Sábios (Vernant, 1990, 

452-463). 

                                                           
12  Nómos consiste no conjunto de leis e normas comum a todos. Mantidas pela tradição ou manifestas por 

meio da escrita visam o bem comum da comunidade e mantêm uma ligação indissociável com uma 

realidade espiritual que transcende as coisas humanas.  
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A nova forma de pensamento, que emerge sob a tensão entre conservação e ruptura em 

relação ao mito, se constitui como abstração, permanente busca do Ser enquanto Ser e 

exigência de demonstração, enfim, como filosofia, num discurso "onde o lógos não é mais 

somente palavra, onde ele assumiu o valor de racionalidade demonstrativa e se contrapõe 

nesse plano, tanto pela forma quanto pelo fundo, à palavra do mŷthos" (Vernant, 1999, p. 

174).  Ao incorporar o lógos em sentido pleno do termo, pela via da relação dialética  que 

supõe a negação e a conservação , o discurso filosófico estabeleceu um corte com o 

pensamento mítico, passando a exigir do espírito, uma atitude completamente nova em 

relação à da tradição mítica, mas sem que seu sentido pleno fosse rejeitado, apenas 

transformado. O espírito passou a se ocupar prioritariamente de questões metafísicas, que 

assumiram lugar central nessa nova forma de discurso.  

 

O nascimento da filosofia aparece, por conseguinte, solidário de duas grandes 

transformações mentais: um pensamento positivo, excluindo toda forma de 

sobrenatural e rejeitando a assimilação implícita estabelecida pelo mito entre 

fenômenos físicos e agentes divinos; um pensamento abstrato, despojando a 

realidade dessa força de mudança que lhe conferia o mito, e recusando a antiga 

imagem da união dos opostos em benefício de uma formulação categórica do 

princípio de identidade (Vernant, 1990, p. 453). 

 

Doravante, as transformações ocorridas nas diferentes dimensões da pólis em geral e 

especialmente o uso da escrita e da leitura, tida como fundamental por conferir perenidade e 

publicidade ao modo filosófico de pensar e às demais matérias em diferentes domínios, base 

de toda a formação do homem (Política,1338 a 15-18), e as matérias tratadas no discurso 

filosófico passam a ser, ainda que para um grupo seleto de pessoas, objeto de reflexão, já não 

se "perdem" como ocorria na tradição oral. A filosofia então "flutuará entre o espírito de 

segredo próprio das seitas e a publicidade do debate contraditório que caracteriza a atividade 

política" (Vernant, 2015, p. 64), sem se libertar por inteiro desse caráter ambíguo. Como 

"criação mais bela do espírito grego", na filosofia "se manifesta da maneira mais evidente a 

força que se encontra na raiz do pensamento e da arte grega" (Jaeger, 2013, p. 9-10), força 

que nos ajuda a pensar as questões constitutivas da condição e da formação humana. A 

dimensão educativa da filosofia se expressa na educação e na formação como práksis humana 

que se realiza sob a orientação daquilo que constitui o presente, o passado e o futuro da 

humanidade, quer dizer, os valores, as normas, os costumes, os hábitos, a justiça, enfim, a 
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formação humana em vista do bem comum, da felicidade do homem e do equilíbrio da pólis. 

Os gregos da Antiguidade clássica sabiam que cabe à educação cultivar no homem o 

pensamento de maneira que ele seja capaz de realizar seu " maior desafio ético [...]" que 

"consiste em achar uma morada na Terra, de modo tal que ele se encontre em casa no Todo. 

Este desafio perpassa e permeia inteiramente a necessidade do cuidado com educação. Por 

isso, a educação é, essencialmente, uma tarefa ética" (Fernandes, 2013, p. 36). À medida que 

vai se formando, o homem confirma sua humanidade, participando da constituição, criação e 

recriação da humanidade, conhecendo a si mesmo e reconhecendo que sua participação é 

fundamental nessa constituição. A filosofia tem a "capacidade única de conduzir a alma para 

o ser" e essa condução se realiza pela educação que leva a alma a um estado intelectual de 

conversão, a um giro no olhar da alma em direção à ideia (A República, 523 a e 518 d), em 

direção às coisas elevadas e eternas. 

A investigação realizada por Aristóteles sobre as questões de seu tempo, em especial 

na Ética a Nicômaco e na Política, testemunha, por sua vez, uma profunda preocupação com 

a pólis, com o bem-viver.  Ao estudar as formas de busca e de constituição do comedimento 

da alma na convivência com o outro, no viver juntos, num longo trabalho de observação, de 

reflexão e de compreensão da existência humana, da vida em comum, que se efetiva e se 

atualiza pelo discernimento, pela educação, paideía, pela força do hábito que se atualiza 

graças ao poder que os homens têm de compreender, ou seja, a sua atividade contemplativa: 

se "o poder de compreender é divino no âmbito do horizonte Humano, também a existência 

vivida segundo o poder de compreensão é divina no âmbito da existência humana" 

(Aristóteles, Ética a Nicômaco, 1177 b 30). A atividade contemplativa aproxima o homem do 

divino no plano do pensamento, do agir, da ação.  A compreensão é o que há de mais 

poderoso e valoroso na existência humana e sua realização é o que realmente traz felicidade 

ao homem. O que está no centro dessa capacidade de compreensão é a exigência de 

concordância entre o dito e o vivido. Henrique Cláudio de Lima Vaz [1921-2002] (1997), ao 

examinar a correlação entre os termos filosofia e cultura (pp. 3-80), ressalta que a intenção 

filosófica de universalidade e a singularidade enquanto modo de pensar, ultrapassa as imagens 

e as abstrações para chegar ao conceito e, ao se materializar, a filosofia alcança diferentes 

domínios da cultura.  
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A figura da filosofia desenha-se, pois, na aurora da cultura ocidental com uma face 

enigmática que estabelece entre si e o mundo no qual faz a sua aparição uma relação 

propriamente dialética, na medida em que a intenção filosófica propõe-se levar a 

cabo uma crítica e uma negação das pretensas evidências da dóksa, da opinião, e a 

recuperação do sentido da realidade natural e da vida humana à luz da alétheia, da 

verdade. Essa estrutura dialética da relação filosofia-cultura está na origem das 

vicissitudes históricas que acompanham os primeiros passos do modo de vida 

filosófico. Ela já se manifesta nas características que assinalam, desde o seu início, a 

concepção grega de filosofia. Com efeito, a filosofia surge com uma intenção de 

conhecimento racional ou demonstrativo (lógos apodeiktikós) voltada para a 

totalidade do ser, seja no seu princípio (arqué), seja na sua grandeza e ordem 

(kósmos); é um saber desinteressado (theoria) mas que se declara expressão de um 

anelo enraizado no âmago da natureza humana; é uma indagação que avança até as 

últimas fronteiras do campo oferecido à inquisição da razão: indagação em torno do 

ser (perí tes ousiasa) e, portanto, em torno da verdade (peri tes aletheias); como 

teoria do ser e da verdade a filosofia se propõe, enfim, como fonte da mais elevada 

felicidade (eudaimonía) para o homem. [...]. A relação da filosofia com a cultura é 

constituída por duas faces aparentemente opostas: o paradoxo e a necessidade. O 

paradoxo aparece ligado à figura social do filósofo e à índole da sua atividade de 

pensador. A necessidade se mostra intrínseca ao próprio devir da cultura desde o 

momento em que esta transpõe o limiar que separa o universo simbólico do mito 

universo simbólico da razão. O paradoxo e a necessidade da filosofia repousam, 

portanto, sobre um pressuposto: ela é fruto de uma civilização que fez da Razão a 

matriz principal da sua produção simbólica, de uma civilização que deve ser 

reconhecida propriamente com logocêntrica (Lima Vaz, 1997, p. 9, 76 e 77). 

 

A fragmentação não faz parte da cultura dos gregos antigos e, portanto, a filosofia, o 

pensamento, não existem dissociados do mito, da educação e da formação. Embora distintos, 

o mito e a filosofia são formas de compreensão do mundo e das coisas humanas, de ver e agir 

dos homens em seus contextos, de reconhecimento dos conflitos e constituição da estabilidade 

e da permanência da pólis. Para Lima Vaz (1997, p. 81-97) a filosofia é uma forma de 

pensamento indissociável da existência humana, a permanente busca de compreensão da 

totalidade das coisas, a indissociabilidade que caracterizam sua natureza e sua força 

educativa. Para Jaeger "todo o pensamento" de Platão girou "em torno dos problemas 

práticos", (2013, p. 903) da ação política do homem. A filosofia não é apenas conceito, mas 

também vida e materialidade que interroga diferentes domínios da cultura, da religião à 

política, passando pela ética, pelas ciências da natureza e do homem, bem como seu fim e seu 

modo de realizar as coisas.   

Para os gregos clássicos a cultura é "o mundo do saber, do agir e do fazer do homem”, 

a "morada que o homem refaz constantemente para tornar possível a sua sobrevivência na 

terra" (Lima Vaz, 1997, p. 86). Esta afirmação mostra a articulação entre filosofia e cultura, 

entre filosofia e educação, enfim, entre filosofia e formação humana. Essa intrínseca ligação 
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que une essas realidades se apresenta como permanente "necessidade do exercício do 

filosofar" porque a filosofia é, sobretudo, "a forma exemplar da vida segundo a Razão" (Lima 

Vaz, 1997, p. 85). A presença da filosofia "obriga" a cultura "a dar razão de si mesma, isto é, 

a justificar-se filosoficamente. Tal a singularidade da intenção filosófica entre todas as formas 

de saber. Mas, esse dar razão não conhece fronteiras e, assim, nenhuma província do universo 

cultural escapa à sua judicatura". Lima Vaz lembra que Platão considera a filosofia como 

"interpretação crítica da cultura e uma restituição ontológica da sua inteligibilidade essencial" 

(1997, p. 3,4 e 19), permanente tensão entre a vontade individual e a ordenação e organização 

do mundo. Essa tensão dá uma dimensão mais clara da condição humana e da luta que o 

homem assume para, conhecendo e compreendendo o mundo e a si mesmo, passar da 

condição de cegueira à de lucidez.  

Na verdade, a história do homem, o reconhecimento de suas mazelas, qualidades, 

possibilidades e limites  remete à relação do indivíduo com seus semelhantes, com o coletivo 

e suas exigências; esfera em que a ideia de justiça parece fundamental, ao reunir numa relação 

indissociável as ideias de política, ética, moral, educação e formação, a serem pensadas e que 

orientarão os homens, em sua dimensão coletiva e individual, pois a pólis é o que os homens 

são em suas ações, orientadas pelo comedimento, pela busca do bem comum. Daí que, 

aproximadamente 2.100 anos depois, Kant (1996) afirme: "O homem não pode tornar-se um 

verdadeiro homem senão pela educação. Ele é aquilo que a educação dele faz" (p. 15). É 

importante compreender que o "pensamento discursivo”, expresso na tradição oral ou na 

linguagem escrita, tem um aspecto prático, mas não corresponde plenamente à prática. O 

modo de vida não é "teórico, evidentemente, mas teorético, isto é, contemplativo. [...] O 

discurso filosófico participa do modo de vida. [...] A escolha de vida do filósofo determina 

seu discurso" (Hadot, 1999, p. 20-21). A "paideía é justamente o acontecer deste crescimento, 

dessa maturação, daquela libertação do homem para o vigor fundante de sua própria 

humanidade, a liberdade criativa" (Fernandes, 2013, p. 52). No entanto, esse acontecer, quer 

dizer, assumir a responsabilidade de decidir sobre a própria vida não é tarefa fácil e nem 

simples. Além do mais, "é tão cômodo ser menor" (Kant, 2005, p. 64). A realização da 

liberdade no que concerne ao exercício do pensamento exige disposição, coragem e esforço, 

pois o uso racional da liberdade emerge da busca pelo saber, pelo conhecimento de si e do 

mundo, por isso é um processo complexo, longo e lento. Tentar ou decidir andar sozinho 

expõe o homem a muitos perigos. Viver na pólis implica decisão e escolha no sentido de viver 

comodamente a menoridade ou assumir seriamente a realização da maioridade. 
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A filosofia se realiza na oposição radical entre o mundo sensível e o mundo inteligível 

e traduz-se na busca da verdade do Ser. A admiração é inerente a essa forma de pensamento 

que floresceu no contexto do "violento mundo das cidades gregas" (Lima Vaz, 1997, p.5), um 

mundo imerso no caos. Um olhar atento na história social da Grécia na Antiguidade clássica, 

sua complexidade e riqueza esclarece a razão da insistência dos helenistas sobre a 

indissociabilidade entre a pólis, a política e o pensamento desse povo que cultiva um ideal de 

homem, uma experiência democrática fundada na isonomía  participação política dos 

cidadãos governados pelas mesmas leis, o que lhes confere condições de igualdade de poder, 

de discussão e de decisão sobre as questões da vida em comum , na abertura ao debate em 

praça pública como expressão de determinados valores e práticas: "o espírito de agón, a 

vontade de se afirmar sempre e em toda a parte como o melhor, o desprezo dos valores 

utilitários e mercantis, uma ética da generosidade exaltando a magnanimidade, o presente 

gracioso, o desinteresse, e principalmente uma vontade de autonomia, de não-servidão, o 

caráter humano do homem aparecendo como inseparável de sua liberdade nas relações com o 

outro" (Vernant, 1999, p. 80).  Por agón, compreende-se o movimento, a manifestação e a 

realização do espírito no sentido de promover a publicização dos conteúdos e do debate 

contraditório próprio da atividade política apesar de conservar o aspecto de mistério 

característico da tradição monárquica. É uma palavra que deve ser compreendida a partir da 

consideração do momento histórico grego em que a força e o poder da palavra manifesta 

especialmente no debate público assume lugar de destaque em relação aos instrumentos de 

força e de poder utilizados até então. Doravante, o comando, o poder concentra-se na lei. 

 

 

A filosofia, no seu progresso, rompe o quadro da confraria em que teve origem. A 

sua mensagem já não se limita a um grupo, a uma seita. Por intermédio da palavra e 

da escrita, o filósofo dirige-se a toda a cidade, a todas as cidades. Oferece as suas 

revelações a uma publicidade completa. Ao trazer o "mistério" para a praça pública, 

em plena ágora, converte-o em um objeto de debate público e contraditório, no qual 

a argumentação dialética acaba por superar a iluminação sobrenatural (Vernant, 

1990, p. 461).  

 

Ao distinguir os trabalhos do historiador e do filósofo, Lucien Goldman [1913-1970] 

afirma que a filosofia visa sempre à “essência conceitual” dos fenômenos empíricos e que "o 

principal objeto de qualquer pensamento filosófico é o homem, sua consciência e seu 

comportamento. Em última análise, toda filosofia é uma antropologia" (1979, p.7), reflexão 

sobre a existência humana, sobre o processo formativo de confirmação da humanidade do 
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homem, de sua elevação espiritual bem como a elevação da humanidade. Ora, o pensamento 

filosófico se constitui numa materialidade que se abre ao exercício do pensamento sobre os 

modos de agir dos homens em sua concretude histórica. A filosofia grega na Antiguidade 

clássica dá testemunho dessa busca do conceito, desse pensamento que não se contenta com 

as imagens. Seguindo essas trilhas, a filosofia, a educação e a formação têm por fim o 

trabalho de interrogar e compreender o real e o imaginário, criando condições para que o 

homem se humanize, realize suas possibilidades tornando-as atos.  

A preeminência do humano, do homem como ser da pólis, da vida coletiva que visa 

sempre ao bem comum, à vida moralmente excelente, virtuosa, faz com que a educação 

clássica se incline e se realize tendo como fim "um elevado tipo de Homem" e este é o 

espírito em que se "estabelece pela primeira vez de modo consciente um ideal de cultura 

como princípio formativo" (Jaeger, 2013, p. 5-6). Não se trata apenas do conhecimento, do 

saber, mas sobretudo da permanente busca de elevação da alma, trabalho que exige reflexão, 

disciplina e educação. Considerando que "o saber não está nas sensações, mas no raciocínio 

sobre elas; pois por aí, pelo que parece, é possível alcançar a entidade e a verdade, mas por ali 

é impossível" (Platão, Teeteto, 186 d), nota-se que, desde seu nascimento o propósito do 

exercício filosófico não é a formulação de respostas definitivas, mas a busca da  verdade, do 

saber, do conhecimento do ser. A filosofia vai na direção oposta das pretensões sofistas, mais 

próximas da filosofia mobilista de Heráclito [540-476 a.C], da indeterminação e, portanto, 

distanciada dos conceitos, desejo de a tudo querer abarcar e responder. A filosofia não se 

contenta com a percepção, não a vê como ponto de chegada, mas como ponto de partida da 

reflexão e da busca da verdade ou de um conhecimento conceitual. É uma forma de 

pensamento que apreende as coisas, os seres em seus princípios e em suas causas e, embora 

não negue o mundo imediato, não visa objetivos práticos ou subjetividades, antes, busca a 

contemplação da teoria, a verdade, o saber, o ser.  

Ao buscar compreender a phýsis e a pólis, a filosofia busca a verdade dessas 

realidades e, em permanente estado de vigília, tenta se proteger da dóksa, opinião que aparece 

travestida de verdade. No oceano de ondas turbulentas, o pensamento anseia pela ordem, e o 

risco iminente de se apegar à primeira opinião, por si só, justificaria a necessidade da vigília, 

pois se ficar à margem da verdade sobre si mesmo, as coisas e a esfera da prática e da ação, 

permanecerá no estado de menoridade (Kant, 2005), vivendo sob a tutela do outro, aceitando 

a servidão e o controle sobre seus modos de pensar e de agir, como se o pensamento se 
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encontrasse prisioneiro de si mesmo, num estado de heteronomia. Privado da experiência com 

a verdade, o homem nega a si mesmo e à coletividade o direito de realizar aquilo que constitui 

sua verdadeira vocação, qual seja, humanizar-se e construir uma morada segura, um ḗthos 

onde se possa usufruir da vida boa. O que está em questão é a necessidade e a importância do 

uso da razão, o exercício do pensamento e a elevação espiritual.  

Como teoria e exercício espiritual a filosofia não é uma atividade que se realiza 

desligada da vida. Inseparável da formação humana, portanto, formativa por natureza, seu 

influxo alcança também o que é contingente, as coisas próprias do humano, coisas que não 

são sempre do mesmo modo, como por exemplo, a educação, a formação, a ética, a política. 

Na esfera do agir humano, a reflexão se dá sobretudo pela via da cultura, dimensão em que a 

ação se manifesta mais claramente. Os conceitos de verdade, ação e virtude se efetivam de 

maneira de maneira interdependente, pela via da indissociabilidade também em relação à 

virtude política. A busca da filosofia no sentido de transcender a aparência na qual a realidade 

se apresenta é formativa, é educação em sentido grego, é paideía, expressão e síntese de uma 

mentalidade, de um modo de ser. Como já afirmamos, na Antiguidade clássica, a paideía diz 

respeito justamente a um desejo consciente de educação e de formação inspirado num "tipo 

ideal de homem que cada um procura realizar em si, por meio da educação" (Pereira, 2012, p. 

537), ou "a todas as formas e criações espirituais e ao tesouro completo da sua tradição, tal 

como nós o designamos por Bildung ou, com a palavra latina, cultura" (Hegel. Apud Jeager, 

2013, p. 354). 

A compreensão da constituição da pólis, do lugar privilegiado da política e da 

participação do cidadão em torno das questões comuns da vida prática e do conceito paideía, 

permite reconhecer que na Antiguidade clássica a filosofia e a educação constituem um 

consciente e complexo processo que forma homens, no sentido genérico do termo. Esse 

modelo de formação é possível porque a paideía, em sentido pleno aproxima os homens das 

ideias, do pensamento e da compreensão do ser das coisas, humanas ou não e a filosofia 

combate a dóksa ou opinião porque ela nos afasta da verdade. A linguagem filosófica 

considera três faculdades: a primeira, "é", o cognoscível, episteme, o conhecimento; a 

segunda, "é e não é", a dóksa, opinião; a terceira, "não é", o não cognoscível, agnosía, a 

ignorância. Cada uma dessas faculdades tem sua maneira própria de atuar e desse modo 

próprio decorrem os resultados que produz e todas são partes constitutivas do trabalho 

intelectivo, trabalho que se realiza como exercício da liberdade. Conhecimento e opinião têm 
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"diferentes esfera de ação e são diferentes por natureza". O objeto do conhecimento é o ser, 

enquanto o objeto "da opinião é o não-ser (...), a opinião é mais escura que o conhecimento e 

mais clara do que a ignorância (...) a opinião viria a constituir um meio termo entre" o 

conhecimento e a ignorância (A República, 478 a, c, d). Quando consideramos a 

indissociabilidade entre filosofia, educação e formação pomos a verdade no centro do debate 

sobre a formação do homem grego, um ideal de humanidade. Essa reflexão abre a 

possibilidade de reconhecermos a cultura grega como paideía, pois se trata de uma 

mentalidade, de um trabalho espiritual que se move em direção à elevação da alma humana. 

 

o espírito humano conduz progressivamente à descoberta de si próprio e cria, pelo 

conhecimento do mundo exterior e interior, formas melhores de existência humana. 

A natureza do Homem, na sua dupla estrutura corpórea e espiritual, cria condições 

especiais para a manutenção e transmissão da sua forma particular e exige 

organizações físicas e espirituais, ao conjunto das quais damos o nome de educação 

(Jaeger, 2013, p. 1). 

 

Na Grécia clássica a educação é vista, realizada e vivida em relação aos fins, e não em 

relação a objetivos e à dimensão técnica ou meramente instrumental. A filosofia, ao romper 

com a opinião, privilegia o pensamento, a ação pensada e comedida. A história social 

manifesta nas obras do espírito nos mais diversos domínios em geral e na filosofia em 

particular demonstra a convergência para um pensamento que se dedica às "coisas humanas", 

uma cultura que põe o "homem no centro do seu pensamento" (Jaeger, 2013, p. 12). Não se 

trata de subjetividade, mas de busca daquilo que constitui a essência humana. Nessa 

perspectiva compreendemos a indissociabilidade entre filosofia, educação e formação, seu 

ideal, movimento e esforço que, aspirando o melhor do humano, procura elevar o homem o 

mais próximo possível dos deuses, quer dizer, das coisas excelentes, belas e eternas. Essa 

decisão consciente pela formação de um tipo ideal de homem e o esforço para realizá-la, 

manifesta-se nas criações e obras espirituais gregas, sempre ligadas à ética e à ideia de 

totalidade. A cultura então é uma totalidade, uma das razões pelas quais "permanece o perene 

influxo da "cultura clássica", por mais que procuremos ignorá-lo" (Ibid., p. 17). 

 

A educação participa na vida e no crescimento da sociedade, tanto no seu destino 

exterior como na sua estruturação interna e desenvolvimento espiritual: e, uma vez 

que o desenvolvimento social depende da consciência dos valores que regem a vida 

humana, a história da educação está essencialmente condicionada pela 
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transformação dos valores válidos para cada sociedade. À estabilidade das normas 

válidas corresponde a solidez dos fundamentos da educação. Da dissolução e 

destruição das normas advêm a debilidade, a falta de segurança e até a 

impossibilidade absoluta de qualquer ação educativa. Acontece isso quando a 

tradição é violentamente destruída ou sofre decadência interna (Jaeger, 2013, p.2). 

 

Mas a norma, a lei em si, não garante o exercício da ética, da política, da virtude 

humana. Se não houver seriedade e escolha individual e coletiva as normas se tornam 

impotentes e a ação educativa se enfraquece. Além do mais, a ética é uma dimensão que 

ultrapassa a legalidade, é a forma de fazer as coisas nas diferentes dimensões da vida humana 

de modo a "nos tornarmos excelentes" (Ética a Nicômaco, 1103 b 28). Os atos e os costumes 

são campos possíveis de realização da ética nas relações próprias do mundo do saber, no 

questionamento, no estudo, na criatividade, na cultura, no processo educativo.  A ética é 

universal, própria da natureza humana, pressupõe pensar e agir tendo em vista o bem comum, 

a excelência moral da vida coletiva. "A ideia de natureza humana [...] é descoberta essencial 

do espírito grego. Só por ela é possível uma verdadeira teoria da educação" (Jaeger, 2013, p. 

357). 

O fato da natureza humana ser constituída de possibilidades e limites é que torna 

concreta e necessária a formação filosófica. A filosofia demonstra que a ética supõe a busca 

da excelência moral em todas as dimensões da vida e nas mais variadas situações, libertando-

nos da mediocridade, do egoísmo, do jogo de interesses, e de tudo que nos prende ao mundo 

da mera animalidade. Tornamo-nos humanos na relação com os outros à medida que 

reconhecemos que são nossos iguais em possibilidades, com universalidade, totalidade, na 

busca do equilíbrio, do comedimento, da prudência e da justiça. Na relação de busca do 

conhecimento de si e do mundo, de tudo que nos é externo, é que acontece a educação, a 

formação, tornando possível o surgimento da autonomia e da liberdade dos iguais, a 

confirmação de nossa humanidade, sem o que não transcenderíamos a esfera da animalidade. 

Não há ética se não reconhecermos a relação com os outros como algo fundamental e 

indispensável à existência humana. À medida que participamos da vida em comum, tendo os 

outros como referência, agimos na direção da realização da potência humana, caminhamos na 

direção da excelência moral ou da virtude na acepção do termo. A virtude está ligada à ação e 

é orientada pela razão visando a vida em comum no sentido de alcançar um viver melhor. Ela 

conduz a alma à prática de atos de excelência, aliás, a essência da virtude é a excelência 

moral. Segundo Aristóteles a educação e a formação orientam o homem no sentido da 
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assimilação de bons hábitos no processo de busca de excelência. Essa formação é, então, 

tarefa que se realiza de maneira consciente, de modo que o agir, as atitudes dos homens sejam 

a confirmação de suas palavras. Os antigos clássicos buscavam a universalidade e 

reconheciam a unidade e a articulação entre as coisas que são sempre do mesmo jeito e as 

que, dependendo da ação dos homens, podem ser modificadas, melhoradas no sentido de 

darem origem a um mundo melhor, ainda que não seja para si, mas para a posteridade.  

A reflexão sobre a indissociabilidade entre filosofia, educação e formação caminha no 

sentido da liberdade espiritual, da busca do conhecimento e do exercício do hábito. Essa é 

uma tarefa árdua, longa e lenta, mas, bem realizada, ajuda-nos a pensar a filosofia na 

Antiguidade clássica e também as questões postas pelo nosso tempo. O estudo sobre a cultura 

clássica esclarece o espírito da época e ilumina nosso olhar sobre as relações entre filosofia e 

formação na contemporaneidade. O retorno à Grécia clássica cumpre assim a intenção inicial 

deste estudo, à medida que ajuda a identificar e compreender seu movimento intelectual e 

espiritual, o que moveu e caracterizou sua maneira filosófica de pensar o mundo e o homem, 

sua compreensão mais profunda que suscitou e ainda continua a suscitar tantas questões.  Os 

gregos antigos tinham clareza e convicção de que os elementos constitutivos da cultura atuam 

no processo formativo do cidadão, por isso a formação filosófica tinha primazia sobre à 

instrução e o treinamento. Sua filosofia, educação e formação, sua firmeza e clareza de 

propósito, apesar de negligenciada quase que por completo na contemporaneidade, continua 

como registro específico da experiência de um povo e, à semelhança de um farol, brilhar em 

silêncio sem se deixar afetar pela distância de tudo que lhe é exterior. É, fundamentalmente, 

inspiração para o reconhecimento daquilo que é puramente humano e, sobretudo, para que ele 

se realize inclusive em condições aparentemente desfavoráveis que tendem afastar a alma 

dessa forma especial de ver e agir no que concerne as coisas humanas. Muitas questões 

filosóficas postas na Antiguidade clássica ainda merecem ser examinadas ou reexaminadas, 

pois, de algum modo continuam iluminando questões postas na contemporaneidade.  

A intenção formativa da filosofia na Antiguidade clássica se manifesta sobremaneira 

na "vontade inquebrantável de realizá-la" (Jaeger, 2013, p. 358), de mobilizar a alma no 

sentido de acolher o conhecimento e o hábito, bem como a força e o poder que exercem sobre 

a natureza humana no processo de melhoramento de si. A tentativa e o esforço de reflexão, no 

sentido de pensar a filosofia, a educação e a formação clássicas, sem deslocá-las da situação 

histórica em que existiram, dizem muito da necessidade de apreender em cada uma dessas 
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realidades, os elementos essenciais de sua existência e o influxo de tais elementos no passado 

e no presente. Essa atitude histórica não anula o risco do equívoco, mas é caminho que se abre 

a uma compreensão mais profunda dos meandros e das questões que as envolvem como 

realização humana. Esse exame certamente levar-nos-á ao reconhecimento de que a pobreza 

espiritual é um traço espiritual constitutivo não apenas da Antiguidade clássica, mas da 

existência humana. O fato dos maiores filósofos do passado terem surgido num período de 

decadência ética, política e espiritual é tomado aqui como exemplo, inspiração e resistência 

ante qualquer sentimento de entrega e de fraqueza que esteja à espreita. Sem dúvida é preciso 

resistir à ideia de que "não há o que fazer" (Castoriadis, 1992, p. 241) ante a realidade que se 

apresenta e a instrumentalidade que tende a dominar as dimensões da educação e da 

formação. Se a decadência espiritual se apresenta e se move reivindicando para si supremacia 

em detrimento da atividade espiritual, o espírito há que se erguer e realizar as obras que lhe 

são próprias. A "filosofia passada (e presente) deve tomar seu lugar na história do imaginário 

humano e da luta difícil e multissecular contra a instituição heteronômica da sociedade". À 

propósito do objeto da filosofia e a questão que ele põe: "o que devo, o que devemos pensar  

do Ser, do conhecimento do Ser, do 'Eu', do 'Nós', da nossa constituição política, da justiça, 

etc" (Ibid., p. 244 e 251), parece correto afirmar que sua condição de realidade filosófica 

atemporal permanece preservada, portanto, aberta a se realizar no tempo presente.   

Essas questões estão no centro de toda reflexão, resistindo à superficialidade e à 

insignificância que tende a mobilizar a liberdade e o exercício do pensamento. A 

compreensão sobre o espírito da Grécia clássica nos ajuda a assumir como objeto da reflexão 

filosófica o espírito do nosso tempo e nos provoca a avançar para além do que está posto 

como determinação. A reflexão de verdades que se apresentam como absolutas depende, 

fundamentalmente, do reconhecimento de que a existência humana em geral e a formação 

humana em particular exigem um exame eminentemente político e filosófico. O aparente 

"conformismo generalizado", traço característico que a cultura contemporânea confere à 

formação, deve ser reconhecido por nós como uma questão filosófica posta pelo nosso tempo, 

no entanto, é grande o risco de que o pensamento se deixe enredar pelo comodismo e, 

"abandonando sua função crítica, o pensamento tende a retirar seus critérios da realidade 

histórica, tal qual ela é" (Ibid., p.17). Daí ele afasta-se da possibilidade de elevação espiritual, 

individual e coletiva. Pensar a filosofia, a educação e a formação é, sobretudo, considerar a 

natureza humana naquilo que a distingue de outras, considerar a capacidade de criação 

relativa ao que existe e ao que pode vir a existir. 
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Criação não significa indeterminação. A criação pressupõe, com efeito, uma 

indeterminação no ser; isto, no sentido em que o que é nunca o é de tal modo que 

exclua o surgimento de novas formas, de novas determinações. Em outras palavras, 

o que é nunca está  fechado do ponto de vista mais essencial; o que é está aberto; o 

que é está sempre igualmente  por-ser.  Mas, em outro sentido, criação não significa 

indeterminação: aqui a criação é precisamente a posição de novas determinações. O 

que teríamos compreendido sobre a música, ou Revolução Francesa, se nos 

limitássemos a dizer que a História é o campo do indeterminado? A criação da 

música como tal, ou de determinada obra musical, ou a Revolução Francesa, são 

posições de novas determinações; são criações de formas. Uma forma, um eidos, 

como teria dito Platão, significa um conjunto de determinações, um conjunto de 

possíveis e de impossíveis definidos a partir do momento em que a forma é colocada  

(Castoriadis, 2002, p. 126-127). 

 

 

Foi justamente esta decisão humana por se tornar melhor, por ter um espírito mais 

elevado o possível a partir do existente que os gregos da Antiguidade clássica se 

comprometeram e se dedicaram a realizar no âmbito da formação do homem. Tomando o 

existente como ponto de partida do processo de transformação interior, a filosofia busca olhar 

do alto e ver o que está além das determinações exteriores ao homem. A forma filosófica de 

despertar, mobilizar e de capacitar o homem para participar efetivamente de sua elevação 

espiritual é fruto da criação e da realização espiritual dos antigos. As possibilidades que o 

homem tem por natureza, correspondem ao poder de pensar, de deliberar e de agir em relação 

ao que lhe é dado, quer dizer, acontecimentos ou eventos que chegam a ele ao longo da vida. 

Um dos mais belos atributos da natureza humana é a capacidade de criação. É exatamente 

sobre essa especificidade humana que atuam a filosofia e a educação, constituindo assim a 

formação. A criação se efetiva de modo excelente à luz de princípios filosóficos e da maneira 

de viver que lhe corresponda. Para criar e recriar a si mesmo, o espírito humano não pode 

prescindir do influxo da filosofia e da educação, pois, a formação no sentido entendido na 

Antiguidade clássica se realiza no movimento e na articulação dessas obras espirituais criadas 

pelo homem. A criação, enquanto atividade espiritual, depende da existência de formas 

determinadas e conhecimentos preestabelecidos, exemplos do passado ou do presente, que lhe 

sejam externos para que, a partir do que lhe seja dado como, aparentemente determinado, ela 

exerça a liberdade de criar e de recriar. As obras culturais e espirituais são, as mais 

significativas criações humanas, porque não estão vinculadas às necessidades imediatas nem 

atendem aos interesses utilitários, pois são criações que se destinam à elevação espiritual, a 

transformação interior.  
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Nesse sentido, as questões "o que é a vida política, o que ela poderia ser e o que ela 

deveria ser" (Wolff, 1999, p. 9), permanecem abertas à reflexão. Aliás, não se pode perder de 

vista a compreensão clássica de que "tudo o que é humano, e mesmo tudo o que é filosófico, é 

coisa bem pouco assegurada, de que não se pode ter muito orgulho" (Hadot, 1999, p. 52). Daí 

a principal razão de afirmarmos, desde o início da presente reflexão, que buscamos no sistema 

de educação clássico um modelo a ser seguido, mas como obra de cultura ou obra espiritual a 

ser pensada e compreendida no contexto e no espírito do tempo em que foi criada, sob pena 

de não alcançar ou mesmo negar sua riqueza e valor.   

No sistema clássico de educação, a filosofia é responsável por considerável influxo no 

que concerne à formação humana. Em O que é a filosofia antiga? Hadot (1999) examina a 

natureza da filosofia na Antiguidade clássica, sua origem, desenvolvimento e "por qual razão 

e em que medida a filosofia foi concebida a partir da Idade Média como uma atividade 

puramente teórica" (p. 22). Sem se desligar da vida, do modo de viver humano, a filosofia 

antiga pressupõe profunda articulação entre saber e viver, pois "o verdadeiro saber é, 

finalmente, um saber-fazer, e o verdadeiro saber-fazer é um saber-fazer o bem"  (Ibid., p. 39) 

para si e para os outros, seus iguais, implicando reconhecer e compreender que a principal 

questão não é o saber, mas o ser. Essa filosofia diz respeito, sobretudo, à importância de 

conhecer a si mesmo e à necessidade de pôr-se em questão, visto que "o verdadeiro problema 

não é, portanto, saber isso ou aquilo, mas ser desta ou daquela maneira" (Ibid., p. 56).  Numa 

reflexão belíssima e profunda sobre a questão do ter e do ser em relação ao tempo, Marcos 

Fernandes (2013) ajuda-nos a pensar o vínculo indissolúvel entre saber e viver. 

 

Aparentemente, o homem tem tempo. Mas, na verdade, é o tempo que tem o 

homem.  [...] Na verdade, a autêntica experiência de ter é ser. No ter tempo está em 

jogo, em última instância, o ser tempo. [...] Por isso, precisamos ser o que temos e 

ter o que somos. Contudo, ter o próprio ser e ser o próprio ter é, para o homem, o 

maior desafio e a maior tarefa da sua existência. [...]  

Há toda uma tensão do empenho, há toda uma atenção da mente, toda uma 

disciplina, todo um exercício e toda uma ascese em jogo, quando se trata de ter o 

próprio ser e ser o próprio ter, ganhando-se na maturação da experiência. Ser é ter 

que ser, ter que inscrever e escrever o modo de ser da liberdade na própria existência 

histórica. [...] 

A maturação da experiência requer o tempo de aprender a ser. "Torna-te o que tu és 

aprendendo": eis o lema da educação grega antiga, nas palavras do poeta Píndaro, 

na segunda Ode Pítia. É pela perseverança e paciência que o homem ganha a vida, 

isto é, vem a ser propriamente o que ele pode ser. [...] Ora, a paideía é justamente o 
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acontecer deste crescimento, dessa maturação, daquela libertação do homem para o 

vigor fundante de sua própria humanidade, a liberdade criativa (p. 51-52). 

 

Entre os gregos na Antiguidade clássica a formação do homem coaduna com a mais 

elevada experiência intelectual e espiritual que o homem pode experimentar. A consciência de 

si e do mundo representa o início desse processo solitário que demanda decisão, escolha, 

empenho, tempo, disciplina e dedicação que jamais alcançar sua realização plena, pois 

humana é a condição de quem busca e o mais elevado que se pode alcançar nessa busca é a 

experiência de passar do simples ao universal e assim avançar em direção a confirmação da 

humanização. O processo de transformação interior não tem um ponto fixo ou determinado, 

por isso "exige uma perpétua reconquista" (Hadot, 1999, p. 65) que se concretiza nas 

contingências constitutivas da realidade humana. Sócrates é o maior exemplo de que não é 

preciso, nem possível, estar fora do mundo para compreender a busca do conhecimento de si e 

da elevação espiritual. Um belo fragmento da obra Se a política é ofício dos velhos, de 

Plutarco de Queroneia [c. 46-c. 120. d. C.] (Apud, Hadot,1999, p.68), ilustra bem a intrínseca 

relação entre o mundo espiritual e o material, em especial sobre o ato de filosofar. 

 

A maior parte das pessoas imagina que a filosofia consiste em discutir do alto de 

uma tribuna e dar cursos sobre textos. Mas o que escapa totalmente a essas pessoas é 

a filosofia ininterrupta que se vê exercer a cada dia de uma maneira perfeitamente 

igual a si mesma [...] Sócrates não prepara degraus para os ouvintes, não se firma 

sobre uma tribuna profissional; ele não tem horário fixo para discutir ou para passear 

com seus discípulos. Mas é algumas vezes gracejando com aqueles, ou bebendo ou 

indo à guerra ou à ágora com esses, e finalmente indo para a prisão e bebendo o 

veneno, que ele filosofou. Ele foi o primeiro a mostrar que, em todos os tempos e 

em todos os lugares, em tudo o que nos chega e em tudo o que fazemos, a vida 

cotidiana dá a possibilidade de filosofar. (Plutarco. Apud Hadot, 1999, p. 68). 

 

Na Grécia clássica a filosofia não busca um saber limitado e empobrecedor, circunscrito a 

tarefa de preparação para o trabalho pela via da técnica e da instrumentalização, pois ela é um 

contínuo "apelo ao ser" para que se desvencilhe do "mundo que lhe é familiar" (Hadot, 1999, 

p. 56-66). O saber que ela busca tem a ver com a ação e com a intenção moral no que diz 

respeito à vida em comum, pois, trata-se de uma atividade intelectual e espiritual que atua no 

homem e na pólis, nas dimensões privada e pública. A filosofia procura criar condições 

necessárias e favoráveis para que a humanização do homem se realize como atividade 

espiritual que visa alcançar um único e mesmo fim: a formação da consciência de si no 
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contexto da vida em comum, quer dizer, nas relações que ele estabelece com os outros 

homens.  

 

Consistindo na formação do homem, a educação clássica visa formar o homem por 

inteiro [...] corpo e alma, sensibilidade e razão, caráter e espírito. [...] 

O pensamento antigo, não há dúvida, jamais renunciou a este ideal [...]  

O homem grego quer ser, ao mesmo tempo, artista e sábio, o letrado de 

discernimento jovial e requintado e o pensador que conhece o enigma do mundo e 

do homem, que sabe explicá-lo com rigor geométrico e dele extrair uma regra de 

vida: pois tudo isto é o Homem, e escolher é, para ele, mutilar-se. [...] 

 Mas a fecundidade de um ideal não se mede somente pela porcentagem, mais ou 

menos elevada, de suas consecuções práticas: a nostalgia, a insatisfação, a frustração 

que deixa, no âmago do coração, a Forma vislumbrada, embora imperfeitamente 

realizada, constituem, também, um modo de presença. Se o homem helenístico 

jamais se converteu, efetivamente, nesse homem integral, pleno, nem por isso 

deixou de lembrar-se, sempre, de que aspirava a nele converter-se e nunca 

renunciou, voluntariamente, a essa conversão (Marrou, 1966. p. 342-345). 

 

A experiência intelectual e espiritual dos gregos na Antiguidade clássica significou 

uma profunda compreensão do que consiste a educação formativa, esclarecedora e 

humanizadora que, como paideía, "não visa cultivar a individualidade, a subjetividade, mas 

orientar o ser humano, o educando, num sentido que, juntamente com os meios, é apreendido 

como justo e legítimo" [...]; contribuindo assim para que os seres humanos superem seus 

limites, realizem suas possibilidades, elevando-se à perfeição" (Coêlho, 2004b, p. 49), mesmo 

sabendo que jamais irá alcançá-la plenamente. Os gregos propuseram e buscaram realizar um 

projeto formativo com forte vínculo social, ético e político, aberto à reflexão, à cultura, à 

crítica, à compreensão e ao enfrentamento do que se apresenta como determinação, em 

detrimento de uma formação que possibilite ao homem testemunhar "sua própria busca" e 

reconhecer "sua desordem interior" (Merleau-Ponty, 1978, p. 9). Essa desordem só é possível 

à medida que a filosofia transcende ao pensamento mítico, busca o saber sobre si mesmo e o 

mundo, faz distinções e assim se desvencilha do aparente, do visível, do lugar comum, do 

imediato. Em seu exercício espiritual, o filósofo descobre "alguma coisa do mundo dos 

deuses, do mundo da sabedoria". [...] Ele tende para a sabedoria, mas de maneira assintótica, 

sem jamais poder atingi-la", sendo esta também a condição do  filósofo em relação ao saber 

(Hadot, 1999, pp. 80-82). A Grécia clássica nos ensina que "viver de modo filosófico é, 
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principalmente, voltar-se para a vida intelectual e espiritual, realizar uma conversão que põe 

em jogo 'toda a alma', [...] toda a vida moral" (Ibid., p. 102) buscando, sobretudo, formar o 

homem por inteiro, em todas as dimensões que lhe são constitutivas, de modo a aproximar, ao 

máximo, o homem da excelência plena, com vistas em assegurar a existência social. 

Ao não se dobrar aos encantos da técnica, da instrumentalização e do imediatismo, a 

filosofia na Antiguidade clássica se compraz na dúvida, no exercício do "pensamento só pelo 

pensamento" (Horkheimer, 2000, p. 10), na busca da gênese e sentido das coisas, sem abrir 

mão da liberdade de pensar e de pôr os problemas, nem da profundidade e do rigor que lhe 

são peculiares. Entre os vários aspectos desse rico e complexo exercício intelectual, sobressai, 

a opção pelo permanente, o uno, o conceito, o universal, o ser, realidades essas que lhe são 

constitutivas e confirmam seu valor e grandeza. Assim, a filosofia clássica não se deixa 

enredar pela bruma da aparência, nem pelo falso brilho do ter e do fazer, pois, como 

afirmação da possibilidade humana de liberdade criativa, o trabalho do pensamento se efetiva 

sob conflitos e tensões próprios das coisas humanas. O olhar que se volta à Antiguidade 

clássica, atento à natureza e à intencionalidade da filosofia, tem dificuldade de reconhecer que 

sua busca não se encerra ali e, apesar de caminhar na direção do aprofundamento em relação 

ao que deseja saber não o alcança por completo e, portanto, precisa continuar buscando, 

voltando às "coisas como são em si mesmas e sempre idênticas a si mesmas" (A República, 

479 e), pois a essência das coisas tem sempre algo mais a dizer.  

Ao reconhecer a contemplação, a ética e a política como dimensões fundamentais do 

tornar-se humano, do humanizar-se, a filosofia, a educação e a formação, de maneiras 

distintas, atuam diretamente nesse processo de confirmação e das possibilidades constitutivas 

da natureza humana. "A existência de uma vida filosófica" e a "existência de um discurso 

filosófico que justifica, motiva e influencia essa escolha de vida" são duas realizações 

humanas que "apresentam-se assim simultaneamente como incomensuráveis e inseparáveis", 

pois,"não há vida filosófica se não está estreitamente vinculada ao discurso filosófico" (Ibid., 

p. 249 e 251). O discurso filosófico alcança seu fim ao traduzir-se em modo de vida que 

decorre de uma escolha orientada na decisão de tornar-se melhor e, se por um lado "o discurso 

filosófico justifica teoricamente a escolha de vida", por outro, ele  

 

é um meio privilegiado graças ao qual o filósofo pode agir sobre si mesmo e sobre 

os outros, pois, se ele é a expressão de uma opção existencial daquele que o sustenta, 
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sempre tem, direta ou indiretamente, uma função formadora, educadora, 

psicagógica, terapêutica. É sempre destinado a produzir um efeito, a criar na alma 

um habǐtus, a provocar uma transformação do eu (Hadot, 1999, p.  253-254). 

 

A experiência espiritual da Antiguidade clássica demonstra que a filosofia não se dobra ao  

"gênero de satisfação" dos que dela se aproximam, exige um compasso lento, alicerçado na 

disciplina e na determinação daquele que busca o saber e se dispõe a vivenciar a 

transformação interior. "Ninguém pode compreender a filosofia se já não traz em si mesmo 

alguma exigência filosófica", porque ela "é desejo de saber", "saber supremo" e "não-saber"; e 

tudo isso a um só tempo (Alquié, 1973, p. 13, 19 e 136), não podendo, para sua existência, 

prescindir da educação e da formação. A convivência com os escritos de alguns helenistas 

ampliou e aprofundou nosso conhecimento dos filósofos clássicos e os horizontes de nossa 

investigação, em especial a compreensão de um filosofar sempre ligado à educação e à 

formação num tempo determinado pelas tensões, conflitos e problemas. Testemunhamos sua 

dedicação e esforço para compreender a obra e o modo próprio de conduzir a reflexão dos 

pensadores da filosofia antiga, num permanente movimento de conservação e ruptura, de 

questionamento do que se apresenta como real; enfim, em oposição à "démarche quotidiana, 

um saber que se revela como um não saber" (Alquié, 1973, p. 138). Longe de buscar um 

modelo a ser seguido, o que se pretendeu de fato foi compreender o movimento espiritual que 

levou os antigos clássicos a reconhecerem e afirmarem a indissociabilidade entre filosofia, 

educação e formação, de modo a por em relevo a "unidade interior", o "valor espiritual" que 

possibilitou o acontecer dessa experiência humana que assumiu a formação humana como 

centro de suas preocupações. 

 

O que os gregos possuem em comum é, precisamente, um tal ideal de vida pessoal; 

não é necessariamente tal forma de vida social, a cidade, por exemplo. [...] o que une 

todos os gregos sem exceção,  [...] é o fato de buscarem eles adaptar-se a um mesmo 

tipo ideal de humanidade, o fato de terem recebido a mesma formação orientada 

para esse fim comum, - a mesma educação.[...] 

É que a educação tem para eles uma importância primordial: isolados nessa terra 

estrangeira, querem, antes de tudo, apesar da influência do meio, conservar para seus 

filhos o caráter de helenos ao qual se apegam acima de tudo; a educação clássica é 

essencialmente uma iniciação à vida grega que modela a criança e o adolescente em 

função dos costumes nacionais e submete-os ao estilo de vida característico que 

distingue o homem do bruto, o heleno do bárbaro. [...] 
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Para os homens dessa época, a cultura pessoal, tal qual a educação clássica permite 

adquiri-la, aparece como "o bem mais precioso que seja dado aos mortais"; a 

fórmula repetida por Platão é de Menandro; ela será constantemente repetida nos 

mesmos termos, durante oito séculos, até aos longínquos, mas fiéis herdeiros, que 

são o pagão Libânio e São Gregório de Nazianza. 

O primeiro de todos os bens; em um sentido o único bem. Reterei esta anedota 

característica: após a tomada de Mégara, Demétrio Poliocreto quis indenizar o 

filósofo Estilpão pelos prejuízos que ele podia ter sofrido em consequência da 

pilhagem; pediu-lhe fizesse um inventário estimativo. Estilpão respondeu "que não 

havia perdido nada do que lhe pertencia, porque ninguém lhe havia arrebatado sua 

cultura, [...], visto que conservava eloquência e saber"  (Marrou, 1966, p. 159, 160 e 

161). 

 

O tesouro da cultura do espírito, síntese das obras do espírito grego clássico, é 

expressão da verdade que a filosofia não se cansa de buscar e iluminar. Nessa cultura ou 

educação temos os valores constitutivos da Antiguidade clássica, a filosofia, a educação e a 

formação não como pontos fixos a serem decodificados, mas como um imenso e profundo 

universo de significação e criação, próprias desse tempo e sociedade, obras espirituais cuja 

compreensão supõe o reconhecimento da relação intrínseca que as une e as faz existir. Dizem 

respeito à realização do homem à medida que assuma um modo de vida que o instigue e o 

auxilie na transformação de si, na lenta e longa modificação, para melhor, de seu interior. Os 

antigos dedicavam-se, não à formação da criança ou do jovem, mas a formar neles "homem, 

no sentido estrito, que constitui o objeto próprio da educação; esta só se ocupa da criança para 

ensiná-la a superar-se". Formar o homem por inteiro significa formar "corpo e alma, 

sensibilidade e razão, caráter e espírito [...]. O pensamento antigo, não há dúvida, jamais 

renunciou a este ideal  cuja concretização se foi tornando, paulatinamente, inexequível de 

um homem completo, com as potencialidades de seu corpo e de sua alma igualmente 

desenvolvidas". A realização desse ideal de formação, é claro, não prescinde do exercício de 

permanente equilíbrio entre corpo e alma, matéria e espírito, pois "o homem grego quer ser, 

ao mesmo tempo, artista e sábio, o letrado de discernimento jovial e requintado e o pensador 

que conhece o enigma do mundo e do homem, que sabe explicá-lo com rigor geométrico e 

dele extrair uma regra de vida: pois tudo isto é o homem e escolher é, para ele, mutilar-se 

(Marrou, 1966, p. 342-344). Para os gregos clássicos, o meio social, em suas dimensões 

privada e pública, constitui-se o ponto de interseção entre filosofia, educação e formação. 

Essas realidades distintas e ao mesmo tempo indissociáveis, se realização inspiradas no desejo 

de realizar a formação do "homem apto a exercer, ulteriormente, qualquer tarefa, mas que não 

se restrinja, por antecipação, a uma especialização determinada". Daí o reconhecimento dessa 
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"cultura tão depurada como a deles, que em tantos outros domínios deu tantas provas de seu 

gênio criador" (Marrou, 1966. p. 347 e 341) capaz de nos inspirar e de suscitar profundas 

reflexões.  
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Capítulo 2 

 

Filosofia como maneira de viver 

 

 

Pensar a filosofia e a formação na Antiguidade clássica não é repeti-las, na verdade, 

essa atitude contradiz a natureza mesma da filosofia compreendida como discurso e maneira 

de viver, movimento de busca da consciência de si e de realização do homem. Além de ser 

parte significativa da cultura, da civilização e da força espiritual, a filosofia clássica tem 

passado por mudanças, ao se projetar na história da humanidade. A questão de suas relações 

com a formação exigiu o exame do movimento filosófico, pois "não há assunto histórico que 

não seja necessário retomar periodicamente para reenquadrá-lo numa perspectiva exata, por 

haver-se modificado, entrementes, a visão de conjunto" (Marrou, 1966, p.3). A obra de Pierre 

Hadot (1922-2010), historiador, filósofo e filólogo, dedicada ao estudo rigoroso da filosofia 

antiga, convida o leitor a girar seu olhar noutro sentido e, assim, ver questões pouco 

estudadas. Dai o esforço de pôr como centralidade a compreensão e o reconhecimento da 

experiência dos gregos clássicos considerando-a, desde o início, como uma das mais 

extraordinárias criações intelectuais e espirituais em termos de formação e de elevação do 

homem. Ao revisitar suas criações avançamos no sentido de compreendê-las, bem como às da 

contemporaneidade. 

Pierre Hadot demonstra, com rigor e clareza, a filosofia antiga como maneira de viver 

e os exercícios espirituais, como "atividade interior do pensamento e da vontade" visando à 

transformação interior de modo a abranger as dimensões moral e existencial constitutivas da 

vida filosófica. "Não se trata de um código de boa conduta, mas de uma maneira de ser no 

sentido mais forte do termo", de exercícios de pensamento que capacitam o homem a "viver 

em conformidade à lei da razão" (Hadot, p. 69 e 70). Na vida filosófica, cada realização, ainda 

que pequena, confirma o que o homem tem por natureza como possibilidade. Ler as obras 

clássicas, bem como as dos que se dedicam a seu estudo ajuda-nos a "conhecer melhor a nós 

mesmos, fazendo-nos tomar consciência de nossas origens" o que, por si só, "seria já um 

resultado valioso", pois "uma tomada de consciência é o meio de escapar ao determinismo 

histórico [...] libertando-nos de nossa dependência em relação à tradição que nos conduz e que 
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nos fez tais como somos" (Marrou, 1966, p. 4 e 5). As obras Exercícios espirituais e filosofia 

antiga e A filosofia como maneira de viver: entrevistas de Jeannie Carlier e Arnold I. 

Davidson (2014), são uma referência fundamental para pensarmos a questão dos exercícios 

espirituais na Antiguidade clássica, pois se abrem como possibilidade de aproximação dessa 

realidade. No entanto, uma primeira aproximação com essa questão deve ser atribuída, antes, 

ao mestre que, pela maneira de viver  segundo o bem, a simplicidade e a justiça , despertou 

em minha alma o desejo de saber e de ser melhor. A ele que, reconhecendo o meu não-saber, 

manteve-se fiel ao propósito de desenvolver o diálogo filosófico mesmo quando as sombras 

tendiam a prevalecer. Nele reconheço a autoridade e a generosidade que se revelam na relação 

mestrediscípulo, no acompanhamento das leituras, nas discussões, na orientação rigorosa na 

busca do saber, na generosidade ao disponibilizar livros e, sobretudo, nas conversas valorosas 

sobre as questões da vida em geral e dos estudos em particular. Ele me apresentou o 

pensamento de Hadot e outros pensadores, sem os quais a presente reflexão não teria sido 

possível.  

Ao estudar essas obras da reflexão de Pierre Hadot, reconheço como traços marcantes 

o interesse, o esforço e a permanente busca de ampliar e aprofundar a compreensão da 

essência, do estatuto da filosofia e da figura13 do filósofo na Antiguidade clássica. Essas obras 

testemunham a densidade de seu conhecimento, argumentos e reflexão sobre os autores e as 

escolas helenísticas e romanas, orientam e conferem novo sentido à questão filosofia e 

formação, provocando um estranhamento em relação ao lugar comum característico da falsa 

comodidade da opinião a que, muitos de nós estamos acostumados, pela ausência de 

constância e regularidade no que diz respeito ao processo de elevação intelectual e espiritual. 

A convivência com as obras antigas, representa abertura a uma fecunda experiência espiritual, 

pois, não são, como em geral as obras modernas, "destinadas a comunicar informações 

referentes a um conteúdo conceitual determinado e que podemos também retirar diretamente 

delas informações claras sobre o pensamento e a psicologia de seus autores." As obras 

clássicas ao contrário, "quer sejam diálogos, como os de Platão, notas de curso, como as de 

Aristóteles, tratados, como os de Plotino, comentários, como os de Proclo, [...] emanam de 

uma escola filosófica, no sentido mais concreto da palavra, na qual um mestre forma 

discípulos e se esforça para conduzi-los à transformação e realização de si". Um dos aspectos 

                                                           
13  Os verbetes figura, forma e exemplo são grafados em itálico com o intuito de chamar a atenção para o 

sentido de cada um deles.  
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mais relevantes dessas obras é que, "é implicitamente sempre um diálogo; a dimensão do 

eventual interlocutor está sempre presente" (Hadot, 2014, p. 15-16 e 60). 

Essas obras que sobretudo formam o homem são textos destinados a leitores que se 

encontram em diferentes níveis de progresso intelectual e espiritual, sem se confundirem ou 

mesmo se desviarem de sua finalidade de transformação interior e de confirmação da 

humanidade do homem. A leitura dos textos antigos é sempre um exercício intelectual e 

espiritual, um modo de preparação para uma forma de vida. Aliás, "o mundo mediterrâneo da 

Antiguidade teve, realmente, uma educação clássica, um sistema de educação coerente e 

determinado. [...] Toda a história da educação grega antiga constitui uma lenta transição 

entre" a cultura do nobre guerreiro e a cultura do escriba (Marrou,1966, p. 5 e 7). A atitude 

filosófica, ao se traduzir na prática contínua dos exercícios espirituais, insere-se na história do 

pensamento clássico, para o qual  

 

o verdadeiro herdeiro da cidade antiga não é [...] o indivíduo, mas a pessoa humana, 

que, liberta do conhecimento coletivo, do encastramento totalitário que lhe impunha 

a vida da cidade, toma agora consciência de si própria, de suas possibilidades, de 

suas exigências, de seus direitos. A norma, a justificação suprema de toda existência, 

comunitária ou individual, reside doravante no homem, entendido como 

personalidade autônoma, justificada em si mesma, encontrando, talvez além do Eu, 

mas através do Eu e sem renunciar jamais à sua individualidade, a realização de seu 

ser. Mais que nunca, o homem grego se crê o centro e "a medida de todas as coisas", 

mas este humanismo agora tomou consciência de sua exigência personalista; para o 

Helenístico, a existência humana não tem outro fim senão atingir a forma mais rica e 

mais perfeita de personalidade; como o coroplasto modela e decora as figuras de 

argila, cada homem deve propor-se, como tarefa fundamental, modelar sua própria 

estátua; já citei esta fórmula famosa: ela é do serôdio Plotino, mas a ideia está 

subjacente a todo o pensamento helenístico. Fazer-se a si mesmo: extrair, da criança 

que antes se foi, do ser mal delineado que se arriscaria permanecer, o homem 

plenamente homem cuja imagem ideal se entrevê  tal é a obra de toda a vida, a 

única obra a que essa vida possa ser nobremente consagrada (Marrou, 1966, p. 158).  

 

Esse movimento espiritual de inversão de perspectiva se realiza na relação entre a 

filosofia e a educação, traduzindo-se num modelo de formação destinado a preparar o homem 

para fazer-se homem. Nesse contexto, a filosofia é exercício espiritual que se efetiva na 

realização de atividades intelectuais e espirituais, quer dizer, na prática dos exercícios 

espirituais propriamente ditos, centro e horizonte fundamental dessa compreensão da 

filosofia. Com Pierre Hadot aprendemos a olhar o movimento e a estrutura da filosofia da 
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Antiguidade clássica, a conhecer pensadores exemplares, que vivem o que ensinam. A forma 

de Hadot ver e compreender essas realidades é também um exemplo da coerência entre o dito 

e o vivido, claramente posto em relevo, o que não é pouco, se considerarmos, na contramão 

do legado da filosofia antiga, o crescente descaso com a reflexão, a excelência moral, o bem e 

a justiça. Daí o sentido de se estender a Sócrates o elogio de Nietzsche a Dionísio, num 

explícito reconhecimento da força e da presença da educação socrática: 

 

O Gênio do Coração tal como o possui esse grande Misterioso, este deus tentador, 

nascido para ser o encantador de ratos das consciências, cuja voz sabe descer até o 

mundo subterrâneo de cada alma... que não diz uma palavra, não lança um olhar 

onde não se esconde uma intenção secreta de seduzir... o Gênio do Coração, que 

impõe silêncio aos barulhos e aos soberbos e ensina-lhes a escutar, que pule as 

almas rugosas e as faz experimentar um desejo novo, o de permanecer lisas e 

imóveis como um espelho para refletir o céu profundo... Após seu toque, cada um 

parte enriquecido, não de um presente recebido por graça ou por surpresa, nem de 

uma felicidade estranha com a qual se sentiria oprimido, mas mais de si mesmo, 

renovado aos seus próprios olhos... acariciado e desnudo pelo sopro morno do 

degelo, talvez também mais incerto, mais vulnerável, mais frágil, mais quebradiço, 

cheio de esperanças que ainda não têm nome (Nietzsche. Apud Hadot, 2014, p. 127). 

 

Independentemente de nomes, o que realmente importa é que nenhum homem está 

dispensado de pensar e de reconhecer a força e o poder da ação educativa dessas figuras que, 

por vias distintas  a divindade e a filosofia , agem no sentido de transformar a alma humana 

em algo melhor do que ela aparenta ser. Intenção educativa e transformação de si sobrepõem 

à formulação dos sistemas filosóficos, numa relação indissociável entre discurso e maneira de 

viver. As leituras espirituais são atividades das mais relevantes para o progresso da alma e o 

exame das questões constitutivas da natureza da filosofia antiga e do trabalho do filósofo. E 

como não poderia deixar de ser, exigem um bom domínio da leitura, o que não é uma tarefa 

fácil. "As pessoas não sabem quanto custa em tempo e esforço aprender a ler. Precisei de 

oitenta anos para tanto e sequer sou capaz de dizer se tive sucesso" (Goethe. Apud Hadot, 

2014, p. 66). A leitura exige disciplina e esforço, pois, muitas idas e vindas para alcançar o 

sentido e o significado de um texto clássico, e mesmo assim ele permanecerá sempre tendo 

algo mais a dizer. 

Apesar da expressão exercícios espirituais não estar livre de críticas e reservas, Pierre 

Hadot a mantém para se referir ao "trabalho sobre si mesmo, o que se pode chamar uma 

ascese de si". 
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A expressão desconcerta um pouco o leitor contemporâneo. Primeiramente, não é 

mais de muito bom tom, hoje, empregar a palavra "espiritual". É preciso, porém, 

resignar-se a empregar esse termo, porque os outros adjetivos ou qualificativos 

possíveis "psíquico", "moral", "ético", "intelectual", "de pensamento", "da alma" não 

recobrem todos os aspectos da realidade que queremos descrever. [...] De fato, esses 

exercícios  nós o entrevemos pelo texto de G. Friedmann  correspondem a uma 

transformação da visão de mundo e a uma metamorfose da personalidade. A palavra 

"espiritual" permite entender bem que esses exercícios são obra não somente do 

pensamento, mas de todo o psiquismo do indivíduo e, sobretudo, ela revela as 

verdadeiras dimensões desses exercícios: graças a eles, o indivíduo se eleva à vida 

do Espírito objetivo, isto é, recoloca-se na perspectiva do Todo ("Eternizar-se 

ultrapassando-se") [...] Nosso presente estudo não gostaria de somente relembrar a 

existência de exercícios espirituais na Antiguidade greco-latina; ele gostaria, 

sobretudo, de especificar todo o alcance e a importância desse fenômeno e mostrar 

as consequências que dele decorrem para a compreensão do pensamento antigo e da 

própria filosofia (2014, p. 20-21). 

 

Sendo essa noção característica da tradição filosófica da Antiguidade clássica, seu 

modo próprio de existir e de se manifestar, o retorno às "escolas helenísticas e romanas de 

filosofia" (Hadot, 2014, p. 21) se justifica, pois, nelas essa presença é mais evidente, como 

por exemplo em alguns tratados de Plutarco14 e de Sêneca15 que versam sobre os exercícios 

espirituais. Pensar em exercícios espirituais é, antes de tudo, compreendê-los como meios 

pelos quais a filosofia se efetiva, se traduz em modo de viver.  

 

O ato filosófico não se situa somente na ordem do conhecimento, mas na ordem do 

"eu" e do ser: é um progresso que nos faz ser mais, que nos torna melhores. É uma 

conversão que subverte toda a vida, que muda o ser daquele que a realiza. Ela o faz 

passar de um estado de vida inautêntico, obscurecido pela inconsciência, corroído 

pela preocupação, para um estado de vida autêntico, no qual o homem atinge a 

consciência de si, a visão exata do mundo, a paz e a liberdade interiores. 

Para todas as escolas filosóficas, a principal causa de sofrimento, desordem, 

inconsciência para o homem são as paixões; desejos desordenados, medos 

exagerados. A supremacia da preocupação o impede de viver verdadeiramente. A 

filosofia aparecerá então, em primeiro lugar, como uma terapêutica das paixões 

("Esforçar-se para despojar-se de tuas próprias paixões, escreve G. Friedmann). 

Cada escola tem seu método terapêutico próprio, mas todas ligam a terapêutica a 

uma transformação profunda da maneira de ver e de ser do indivíduo. Os exercícios 

espirituais terão precisamente como objetivo a realização dessa transformação (Ibid.,  

p. 22-23). 

 

                                                           
14  Do controle da cólera, Da tranquilidade da alma, Do amor fraterno, Do amor pelas crianças, Da 

tagarelice, Da curiosidade, Do amor pelas riquezas, Da falsa vergonha, Da inveja e do ódio. 
15  Da cólera, Dos benefícios, Da tranquilidade da alma, Do ócio. 



56 
 

 
 

A conversão da alma desperta no homem a necessidade de realização do que é 

essencial, na vida e na filosofia: transformar a si mesmo e confirmar sua humanidade, de 

participar conscientemente do processo de transformação interior, "do desenraizamento de 

seus hábitos, preconceitos sociais, mudança completa de sua maneira de viver", da elevação 

da alma. Essa transformação ou "metamorfose total da maneira de ver o mundo e de estar 

nele" depende, sobretudo, de decisão e escolha pessoal e não se trata de uma tarefa fácil, que 

se realiza rapidamente, livre de esforço e de frequentes recaídas. A conversão capacita a alma 

para que experimente um estado espiritual que a faz vislumbrar e ver a partir de uma visão 

"natural", estado em que a alma busca "apenas o bem que pode obter e busque evitar apenas o 

mal que pode evitar". Trata-se de uma busca que depende "unicamente da liberdade do 

homem", da "liberdade moral" (Hadot, 2014, p. 59, 15, 23 e 34) em relação à intenção moral 

do bem e do mal. A liberdade humana se realiza somente no âmbito da moral, à medida que a 

alma livremente decide e escolhe entre o bem e o mal.  

A decisão e a escolha da melhor maneira de viver, embora seja sinal indiscutível de 

que a alma tenha reconhecido e não resistido ao esplendor do bem e da verdade, por si só não 

garante a transformação interior, pois "para aquele que cuida de sua alma, o essencial não se 

situa nas aparências, no costume ou no conforto, mas na liberdade" (Ibid., p. 113). A 

transformação interior depende da prática de exercícios espirituais, o que os gregos da 

Antiguidade clássica deixaram bem claro em sua experiência espiritual de permanente busca 

da coerência entre discurso e maneira de viver. No estoicismo, no epicurismo e no 

platonismo, por exemplo, os exercícios espirituais visavam ao desenvolvimento de, pelo 

menos, quatro tipos de práticas espirituais: o desenvolvimento de "hábitos morais", [...]o 

cultivo da concentração mental", voltar " alma para o cosmos" e, "enfim, outros raros e 

excepcionais, "conduziam a uma transfiguração da personalidade". Esses tipos de exercícios 

indicam "aparente diversidade, todavia, há uma unidade profunda nos meios empregados e na 

finalidade buscada" (Hadot, 2014, p. 55) por todas as escolas filosóficas. A prática de 

exercícios espirituais destina-se também a aprender ou reaprender a viver consigo mesmo e 

com o outro; a aprender a dialogar com seu interior e dialogar com o outro; a aprender a 

morrer e a aprender a ler. Os aspectos diversidade e unidade, constitutivos dos exercícios 

propriamente intelectuais e espirituais marcam fortemente sua destinação e tarefa de 

desenvolver a elevação espiritual da alma. 
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Ao evocar a figura de Sócrates, Hadot mostra em que medida os exercícios espirituais 

influem na formação criando no homem as condições necessárias e favoráveis a mobilização e 

desenvolvimento das capacidades humanas de: 

 

prestar atenção a si mesmos, a ter cuidado consigo mesmos [...]  

a cuidar do progresso interior [...] 

em síntese, ao famoso 'conhece-te a ti mesmo'. [...] a uma relação de si para consigo 

mesmo que constitui o fundamento de todo exercício espiritual. [...]  conhecer-se em 

seu verdadeiro estado moral (isto é, examinar sua consciência).  

Essa íntima ligação entre o diálogo com outrem e o diálogo consigo tem um 

significado profundo. Somente aquele que é capaz de ter um verdadeiro encontro 

com outrem é capaz de um encontro autêntico consigo mesmo, e o inverso é 

igualmente verdadeiro. O diálogo só é verdadeiramente diálogo na presença de 

outrem e de si mesmo. Desse ponto de vista, todo exercício espiritual é dialógico na 

medida em que é exercício de presença autêntica perante si e perante os outros. [...] 

Os exercícios espirituais são precisamente destinados a essa formação de si, a essa 

paideía, que nos ensinará a viver não em conformidade com os preconceitos 

humanos e com as convenções sociais (pois a vida social é ela própria um produto 

das paixões ), mas em conformidade com a natureza do homem que não é outra 

senão a razão. Todas as escolas, cada uma a seu modo, creem então na liberdade da 

vontade graças à qual o homem tem a possibilidade de modificar a si mesmo, de se 

aperfeiçoar, de se realizar. [...] 

Uma expressão plotiniana simboliza bem essa finalidade dos exercícios espirituais, 

essa busca da realização de si: 'esculpir sua própria estátua'. [...] Para os Antigos, 

com efeito, a escultura é uma arte que "retira", em oposição à pintura que é uma arte 

que "acrescenta": a estátua preexiste no bloco de mármore e basta retirar o supérfluo 

para fazê-la aparecer. [...]. Todo exercício espiritual, portanto, é fundamentalmente 

um retorno a si mesmo, que liberta o eu da alienação na qual as preocupações, as 

paixões, os desejos o haviam enredado. [[...] 

Graças a esses exercícios, dever-se-ia chegar à sabedoria, isto é, a um estado de 

liberdade total das paixões, de lucidez perfeita, de conhecimento de si e do mundo 

(Hadot, 2014, p. 37, 38, 40, 56-57).  

 

Para a filosofia na Antiguidade clássica, a  felicidade consiste em realizar um "ideal da 

perfeição humana [...]. O único estado normalmente acessível ao homem é a filo-sofia, isto é, 

o amor pela sabedoria, o progresso em direção à sabedoria" (Hadot, 2014, p. 57 e 58), 

portanto, o estado mais elevado que o homem pode alcançar. Ao utilizar o mito de Parelha 

alada (Platão, Fedro, 2007), demonstra quão difícil é o processo que a alma enfrenta para 

realizar sua decisão de busca da sabedoria em vista da perfeição humana. Para o homem 

contemporâneo o termo perfeito não é compreendido distanciado de seu significado e sentido 

clássico. Daí a importância de recorrer à ideia do triângulo equilátero, considerados pelos 
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matemáticos como forma geométrica perfeita, pelos pensadores Tales, Pitágoras e Euclídes 

como forma harmônica, por Aristóteles como o que não carece de nada, quer dizer, excelente, 

e, no cristianismo medieval assumirá a semântica do termo perfeito. A busca filosófica pela 

perfeição humana, portanto, tem a ver com o processo de mobilização e de realização das 

possibilidades presentes no homem por natureza.  Os exercícios espirituais possibilitam 

justamente uma vida filosófica que, para existir de fato e de verdade, supõe uma inquietação 

interna e uma sucessão de conversões e, como argumenta Platão, o perigo de retorno a uma 

vida banal orientada pela opinião é eminente. É necessário então que alma esteja preparada  

pela prática dos exercícios espirituais, quer dizer, pelo exercício da filosofia , para forçar a 

possibilidade da passagem ou articulação do pensamento indo da opinião ao conceito.  Pierre 

Hadot busca o sentido dessas práticas, seguindo duas listas mencionadas por Filon de 

Alexandria [ca. 20 a.C. - 40 d.C.]. 

 

Uma dessas listas enumera: a pesquisa (zḗtesis), o exame aprofundado (sképsis), a 

leitura, a audição (akróasis), a atenção (prosokhḗ), o domínio de si (enkráteia), a 

indiferença às coisas indiferentes. A outra nomeia sucessivamente: as leituras, as 

meditações (melétai), as terapias das paixões, as lembranças do que é bom, o 

domínio de si (enkráteia), a realização dos deveres. Com a ajuda dessas listas, 

poderemos fazer uma breve descrição dos exercícios espirituais estoicos estudando 

sucessivamente os seguintes grupos: em primeiro lugar, a atenção; depois, as 

meditações e as ‘lembranças do que é bom’; em seguida, os exercícios mais 

intelectuais que são a leitura, a audição, a pesquisa, o exame aprofundado; enfim, os 

exercícios mais ativos que são o domínio de si, a realização dos deveres, a 

indiferença às coisas indiferentes (2014, p. 25). 

 

Embora cada exercício espiritual desenvolva um aspecto específico do processo de 

progressão da alma, estão ligados por uma relação de indissociabilidade e efetiva articulação 

em torno da árdua tarefa de "criar hábitos", seguindo o princípio dos princípios: "começar a se 

exercitar pelas coisas mais fáceis para adquirir pouco a pouco um hábito estável e sólido", 

reconhecendo que "não deves te separar desses princípios nem em teu sono, nem ao levantar, 

nem quando comes ou bebes ou converses com os homens" (Hadot, 2014, p. 30, 31 e 26). Em 

conjunto, os exercícios espirituais visam a reafirmar que a transformação interior se realiza no 

conhecimento e na prática da verdade e dos princípios conhecidos pela alma, e inseparáveis 

da intenção, da escolha e da decisão pessoal, vinculadas a uma permanente realização da 

transformação interior, da preparação da alma para que ela caminhe em direção ao bem e à 

verdade, o que supõe ter os princípios sempre à mão, na mente e no modo de viver.  
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Fazer seu voo a cada dia! Pelo menos um momento que pode ser breve, desde que 

seja intenso. Cada dia um "exercício espiritual"  sozinho ou acompanhado de um 

homem que também queira melhorar a si mesmo. Exercícios espirituais. Sair do 

decurso do tempo. Esforçar-se para despojar-se de tuas próprias paixões, das 

vaidades, do prurido do ruído em torno do teu nome (que, de tempos em tempos, te 

prure como um mal crônico). Fugir da maledicência. Despojar-se da piedade e do 

ódio. Amar todos os homens livres. Eternizar-se ultrapassando-se. Esse esforço 

sobre si é necessário, essa ambição, justa. Numerosos são aqueles que se absorvem 

inteiramente na política militante, na preparação da revolução social. Raros, muito 

raros aqueles que, para preparar a revolução, querem se tornar dignos (Friedmann.  

Apud Hadot, 2014, p. 19). 

 

A vida filosófica pressupõe a inter-relação entre conhecer, compreender e ser diligente 

com o que precisa ser feito em qualquer circunstância. A perseverança, o permanecer firme na 

decisão e escolha é o maior desafio de cada homem. Quanto ao que deve ser feito, "trata-se de 

se impregnar da regra de vida (kanón) aplicando-a pelo pensamento às diversas circunstâncias 

da vida" e "não se trata de um simples saber, trata-se de uma transformação da 

personalidade", do modo de ver, de compreender e de agir em relação às coisas que dependem 

de nós. Nesse movimento, "a imaginação e a afetividade" encontram-se presentes no 

pensamento, criando as condições necessárias para que a alma seja capaz de "colocar diante 

dos olhos" os acontecimentos da vida, vistos à luz da regra fundamental". O exercício 

espiritual de atenção a si ensina a alma a distinguir entre as coisas em que ela pode intervir e 

as em que ela não pode, entre o que depende e o que não depende dela em cada momento, 

"entre a liberdade e a natureza", a fim de que seja corajosa e suficientemente capaz de "se ater 

apenas ao que depende de nós  a ação reta conforme a razão" (Hadot, 2014, p. 27, 29 e 31). 

Essa capacidade de fazer distinções é desenvolvida e aprimorada na prática de exercícios 

espirituais e, quando a alma é capaz de fazê-las, está filosofando. Constituem um longo e 

lento processo formativo que se realiza à luz da reflexão filosófica, manifesta-se sobretudo na 

recorrente tradição oral da Antiguidade clássica. Saber fazer distinções traz tranquilidade à 

alma, pois cria as condições necessárias para que ela experimente a coerência entre o 

pensamento e a ação, o dito e o feito, de maneira a alcançar o meio termo entre o excesso e a 

falta, como nos ensina a política e a ética aristotélica (Ética a Nicômaco). Ao serem 

incorporados à vida e passarem a orientar e dirigir nossas ações, esses exercícios capacitam o 

homem a pensar e agir em relação ao medo, à cólera, à tristeza, às paixões, às preocupações e 

aos desejos que atormentam a alma.  
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Quem quer progredir se esforça para "conduzir com ordem seus pensamentos" e 

chegar assim a uma transformação total de sua representação do mundo, de seu 

clima interior, mas também de seu comportamento exterior. Esses métodos revelam 

um grande conhecimento do poder terapêutico da palavra (Ibid., 2014, p. 29). 

 

Segundo a tradição das escolas filosóficas epicurista e estoicista, a ignorância da alma 

a respeito das coisas eternas é considerada doença. A alma percorre um longo e lento caminho 

buscando o meio termo entre o excesso e a falta, extremos que representam o perigo de que 

ela se perca, de que se desvie do bem e da verdade. Para os estoicos, os exercícios espirituais 

consistem em diferentes maneiras de manter a alma sob tensão, em "vigilância contínua [...] 

esforçando-se para [...] salvaguardar a cada instante sua liberdade moral". São sobretudo 

"tensão do espírito, despertar constante da consciência moral" (Hadot, 2014, p. 34)16 em 

relação ao instante presente.  

A alma, decidida a libertar-se da tirania das paixões "que escondem a verdadeira 

realidade da alma" e geram sua intranquilidade, passa a experimentar o estado espiritual de 

continuamente sentir-se orientada pelos princípios constitutivos da maneira de viver pela qual 

optou. Plotino, na esteira do platonismo, reafirma que a transformação da alma não depende 

somente do conhecimento em si, mas, sobretudo, do caminho ou do método utilizado  por 

quem se dispõe a aprender,  a ensinar e a educar os outros de modo que, crendo na liberdade 

da vontade, graças à qual o homem tem a possibilidade de modificar a si mesmo buscar 

sempre realizar o que todas as escolas da Antiguidade visam na convivência de mestres e 

discípulos: "o aperfeiçoamento, a realização de si" (Hadot, 2014, p. 54 e 81). Embora os 

meios para alcançá-la sejam diversos, são, igualmente válidos e, as escolas concordam quanto 

à necessidade de constância e regularidade dos exercícios espirituais como condição 

fundamental à vida filosófica nas dimensões do discurso e da prática. Assim, não é a lei que 

aperfeiçoa o espírito, mas a diligência e a persistência na prática do bem e da justiça, frutos 

dos exercícios espirituais propriamente intelectuais destinados a aprender ou reaprender a 

viver consigo mesma e com os outros; a dialogar com seu interior e com os outros; a morrer e  

a ler, enfim, a desenvolver a elevação espiritual da alma de modo a alcançar uma liberdade de 

pensamento pelo uso da razão e pela conquista de uma conduta pautada na sabedoria. Ao 

evocar a figura de Sócrates, Hadot mostra que os exercícios espirituais influem na formação, 

criando as condições necessárias e favoráveis para que os homens despertem e desenvolvam a 

                                                           
16  Daí epicuristas e estoicos entenderem que a principal ocupação do homem dever ser a cura de sua alma, 

cabendo à filosofia conduzi-la.  Cf. Ibid., 2014, p. 22-35. 
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capacidade de exercer a passagem do pensamento indo da opinião à razão, ao conhecimento e 

à verdade  de maneira que alcance a coerência entre o dito e o vivido, entre o discurso e a 

prática , e encontra sua realização mais acabada na figura de Sócrates e sua relação de 

fidelidade ao lógos e às verdades perenes, a ponto de preferir a morte em vez de renunciar ao 

exercício do pensamento e aos ditames de sua consciência. Preparando seu eu para 

contemplar o supremo bem, Sócrates (Cf. Hadot, 2014, p. 89-127) é expressão viva do estado 

de liberdade que a alma humana pode alcançar, quando orientada pelas coisas elevadas. 

Na figura de Sócrates estão reunidos originalidade e unicidade que o constituem como 

mediador e diretor espiritual atemporal. Seu pensamento é livre e independente continua a 

despertar a consciência dos humanos de qualquer época e contexto, como exemplar protótipo 

dos exercícios espirituais da Antiguidade clássica.17 Sócrates dá voz ao seu interlocutor e, 

antes de tudo, dá voz a si mesmo, de modo que ambos, o eu e os outros, mediador e 

interlocutores apreendam e aprendam algo novo a partir de um determinado tema submetido a 

exame. Deu testemunho de que a relação entre mestre e discípulo é nutrida pelo 

conhecimento, pela busca do saber em sentido pleno e pela prática coerente com o saber. 

Sabia do poder da palavra e dos limites da linguagem e, justamente por esta via, se abriu a 

uma extraordinária experiência intelectual e espiritual jamais vista.  Permanece como convite 

a viver "segundo a consciência e a razão", Sócrates é "o caminho em direção à própria 

perfeição" (Hadot, 2014, p. 104 e 115 ). Desperta em seus interlocutores 

 

uma perturbação que os levava eventualmente a colocar em questão toda a sua vida. 

[...] A máscara, o prosopon, de Sócrates, desconcertante e inatingível, introduz uma 

perturbação na alma do leitor e a conduz a uma tomada de consciência que pode ir 

até à conversão filosófica (Hadot, 2014, p. 95), 

 

O amor de Sócrates pelo saber se exprime de várias maneiras, sobretudo no exercício 

de pensar a morte18.  Ele demonstra que "exercitar-se para a morte é exercitar-se para a morte 

de sua individualidade, de suas paixões, para ver as coisas na perspectiva da universalidade e 

da objetividade". Um exercício espiritual dessa natureza "supõe uma concentração do 

                                                           
17  Cf. Hadot, 2014, p. 35-55. 
18   A palavra morte está sendo compreendida "em sua relação com a existência humana; [...] como 

possibilidade existencial. [...] Já que toda possibilidade, como possibilidade, pode não ser, a morte é a 

nulidade possível de cada uma e de todas as possibilidades existenciais; nesse sentido, Merleau-Ponty diz 

que o sentido da morte é a "contingência do vivido", "ameaça perpétua para os significados eternos em que 

este pensa expressar-se por inteiro" (Abbagnano, 2000, p.684-685).  
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pensamento sobre si mesmo, um esforço de meditação, um diálogo interior" (Ibid., p. 45 e 

46). Exercendo poder sobre si e sobre os outros, Sócrates é um exemplo de que o mais 

importante é o ser, a existência humana, e não o ter. Põe questões a seus interlocutores, 

obrigando-os a "prestar atenção a si mesmos, a ter cuidado consigo mesmos"; procurando 

despertar neles o desejo de "examinar a consciência, a cuidar do progresso interior" (Ibid., p. 

37). A consciência da existência faz parte do movimento de elevação espiritual e de 

transformação interior, no qual a felicidade surge como decorrência da escolha e decisão por 

uma maneira de viver segundo a virtude, a excelência moral e, portanto, longe do vício.  

Nesse contexto, a realização da paideía passa pela convivência com as obras-primas 

deixadas pelos ancestrais, pela participação na vida da pólis, pensada pelos filósofos e pelos 

textos dos poetas, atividades essas que visavam, de formas diversas, a busca de uma coerência 

entre o dito e o praticado. Mestres e discípulos na Academia de Platão, no Liceu de 

Aristóteles e nas outras escolas na época do helenismo, bem como autores de tragédias, de 

comédias e seu público, e os cidadãos, em sua efetiva participação, debatendo os problemas, 

definindo e assumindo o destino da pólis, avançavam, em níveis diferentes, nessa atividade do 

espírito em que o mais importante não é o saber alcançado, mas a utilização de uma forma 

pensar que não pode prescindir do método dialético, do exercício crítico do exame e da 

argumentação sobre as questões investigadas de maneira que se chegue à consciência de que 

sabe, exercício espiritual inseparável da formação ético-política, do bem comum da vida em 

comunidade. 

A filosofia e a formação na Antiguidade clássica estão entre as mais belas19 

experiências que o homem foi capaz de realizar. O homem consciente de sua existência 

reconhece a plenitude do bem, da justiça e do belo e, pela imitação do supremo bem, busca a 

sabedoria, deseja para si uma perfeição que só pode ser alcançada de modo inacabado, 

vivendo como um sábio que imita as coisas lá do alto. Daí que entre os gregos da 

Antiguidade clássica o reconhecimento do valor e da importância do saber e da sabedoria é 

constitutivo da relação entre mestre e discípulo que buscam exemplos de uma elevação 

espiritual que culmina na formação filosófica, em três dimensões distintas, mas 

indissociáveis: a "lógica, a física e a ética, ou seja, uma teoria do conhecimento, uma doutrina 

acerca do mundo e uma moral" (Marrou, 1966, p. 265 e 328).  

                                                           
19  Plotino (2002) nos ensina que o belo é "tudo que está relacionado à Alma", quer dizer, as coisas sensíveis, 

como por exemplo, a Virtude,  a Justiça, o Bem, a Temperança, entre outras. "Tais belezas só podem ser 

vistas por aqueles que veem com os olhos da Alma" e jamais pelos sentidos. (Plotino, Enéadas, 2002.p. 19 

e 25).  
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O discípulo é a ocasião para o mestre se autocompreender, o mestre é a ocasião para 

o discípulo se autocompreender. Em sua morte, o mestre nada tem a reivindicar 

acerca da alma do discípulo, não mais que o discípulo acerca da de seu mestre... O 

melhor modo de compreender Sócrates é justamente compreender que não lhe 

devemos nada, é isso que Sócrates prefere e que é bom ter podido preferir. 

(Kierkegaard. Apud Hadot, 2014, p. 103). 

 

 

A atividade filosófica, a prática dos exercícios espirituais na Antiguidade clássica é 

inseparável da busca de uma vida segundo a virtude e do bem-viver no instante presente, pois, 

somente nesse a alma pode deliberar e transcender a gravidade da breve e finita existência 

humana, a compreensão da "capacidade perceptiva" e o "poder de compreensão" é, na 

verdade, a compreensão 

 

do fato de existirmos (porque existir é desde sempre perceber ou compreender), e se 

percebermos que estamos vivos é um dos prazeres absolutos, então, a vida é um bem 

pela sua natureza intrínseca e perceber a existência de um bem em nós próprios é um 

prazer absoluto. Se viver é para nós uma possibilidade de escolha, e sobretudo para 

os homens de bem, porque o ser é para eles um bem e um prazer (porque sentem 

prazer ao aperceberem-se do que é bom em si mesmo), e se o sério se comporta 

relativamente a si próprio como se comporta relativamente a seu amigo (porque um 

amigo é um outro si próprio), nessa altura, então, do mesmo modo que a própria 

existência é uma escolha feita por cada um em si próprio, assim também a existência 

do amigo é uma escolha feita de um modo muito semelhante. [...] O que é escolhido 

por si próprio terá de existir conosco para sempre, ou então sentiremos para todo o 

sempre a sua falta (Aristóteles, Ética a Nicômaco, 1170 b, 1-8, e 16). 

 

O conhecimento de si, a existência, a natureza do homem é o acontecer da 

concentração e da dilatação do eu de que fala Hadot (1999) quando nos exorta a "tomar 

consciência do esplendor da existência: a maior parte dos homens são inconscientes e 

consomem-se em desejos vãos, que ocultam sua própria vida" (p. 282). Esse conhecimento 

supõe a realização das dimensões particular e universal, constitutivas do homem, a prática de 

exercícios espirituais, intelectuais e práticos, pois, existe como determinação e como 

possibilidade, visto que por essa via dupla a alma se eleva, o eu está sempre presente, sendo 

necessário descobri-lo, ou redescobri-lo, trazê-lo à consciência. Essa concentração em si 

impulsiona e incita o homem a pôr, continuamente em prática, o exercício do exame de si, do 

exame de consciência em vista da transformação interior e mudança no modo de ver a si, aos 

outros e ao mundo.  
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Tomar consciência de si é um ato essencialmente ético, graças ao qual se transforma 

a maneira de ser, de viver e de ver as coisas. Ter consciência de si é ter consciência 

do estado moral no qual se encontra. É o que a tradição da espiritualidade cristã 

denomina exame de consciência, prática muito disseminada nas escolas filosóficas 

da Antiguidade. Essa prática enraíza-se, em primeiro lugar, no simples fato de que o 

início da filosofia, em todas as escolas, é a tomada de consciência do estado de 

alienação, de dispersão, de infelicidade, no qual alguém se encontra antes de 

converter-se à filosofia. Ao princípio epicurista: "O conhecimento do erro é o início 

da salvação", responde o princípio estoico: "O ponto de partida da filosofia [...] é a 

consciência de sua própria fragilidade". Mas não se trata somente de pensar nas 

próprias faltas, trata-se também de constatar os progressos realizados (Ibid.,  p. 284-

285). 

 

O autêntico exame sobre si consiste em perscrutar continuamente se pensamento, 

ações e sonhos se movem no sentido da intenção moral, do bem, do belo e do justo, como 

vemos em Hadot e no livro IX d'A República. Essa articulação expressa um tipo de exercício 

espiritual em que o homem recorre à rememoração e à disciplina de vida para pensar 

diariamente o que ele fez ou deixou de fazer num exame contínuo de seu modo de viver. A 

vida segundo a virtude, decorrente de escolha e decisão, supõe que o homem se mantenha 

perseverante na atitude de examinar-se, visando à elevação espiritual.  

 

É necessário pedir a cada dia à alma a apresentação das contas. É o que fazia Sextio: 

após a jornada, uma vez tendo se retirado a seu quarto, interrogava sua alma: "De 

qual mal te curaste hoje? Qual vício combateste? Em que melhoraste?" Existe algo 

mais belo do que escrutar toda uma jornada? Qual sono se segue a esse exame, que é 

tranquilo, profundo e livre, quando o espírito é elogiado ou advertido, quando ele se 

faz o observador e juiz secreto de seus próprios costumes! Uso esse poder e a cada 

dia defendo minha causa diante de mim mesmo. Quando se levantou a luz e minha 

mulher, já habituada à minha maneira de agir, se matou, examino toda a minha 

jornada e meço meus atos e ditos; não escondo nada, não perco nada (Sêneca, Da 

Cólera, III, 36, 1-3. Apud Hadot, 1999, p. 287-288). 

 

A consciência de si põe o eu em condições de perscrutar diariamente a alma sobre seu 

modo de vida e, nesse trabalho de permanente indagação, o "eu identifica-se aqui com a 

Razão imparcial e objetiva",  nutrindo o "estado de consciência  de si, a atenção a si, o poder 

da razão" sem se perder em minúcias. Esse nutrir não acontece ao acaso, mas segundo 

normas,  regras, "princípios que devem guiar a ação" (Hadot, 1999, p. 288 e 289), ou seja, 

conforme a reta razão ou princípio orientador inerente à ética aristotélica, "aquele que tiver 

sido conduzido por processos de habituação corretos tem ou poderá facilmente vir a obter os 
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princípios fundamentais", pois "a advertência, toda a espécie de censura, e a exortação 

indicam que a possibilidade incapacitante de razão pode no Humano transformar-se, de algum 

modo, por persuasão, numa possibilidade capaz dela" e " aqueles que praticam ações justas se 

tornam justos e os que praticam ações temperadas se tornam, por sua vez, temperados" (Ética 

a Nicômaco, 1095 b 8;  1103 a 1 e 1105 a 15-16), processo de habituação espontâneo e 

natural. Na Antiguidade clássica, a formação filosófica exige em si mesmo, não como atitude 

egoísta de isolamento do outro e do mundo, mas de ligação ao mundo, "um movimento 

inverso, o de dilatação e expansão pelo qual o eu se repõe na perspectiva do Todo, de sua 

relação com o restante do mundo e com o destino que se manifesta nos acontecimentos" 

(Hadot, 1999, p. 290). O eu perscruta o particular e o universal, a individualidade e a 

totalidade dos seres, as coisas humanas e as coisas divinas, detendo-se demoradamente nas 

coisas divinas e, ao compreender sua essência e grandeza, amá-las porque são o que são. O 

pensamento se regozija nas coisas divinas mais que nas coisas humanas, porque experimenta   

 

um duplo sentimento, o da pequenez, ao ver sua individualidade corporal perdida no 

infinito do espaço e do tempo, e o de sua grandeza, ao experimentar seu poder de 

abraçar a totalidade das coisas. Pode-se dizer que se trata aí de um exercício de 

desligamento, de distanciamento, destinado a nos ensinar a ver as coisas com 

imparcialidade e objetividade, [...] em cada acontecimento presente, o universo 

inteiro está implicado"  de maneira tal que "a concentração do eu no presente e a 

dilatação do eu no cosmos realizam-se em um único instante (Hadot, 1999, p. 294 e 

301).  

 

Ao aproximar-se das coisas elevadas, divinas e procurar imitá-las, a alma testemunha 

sua conversão, dirige o homem para uma maneira de viver diferente da que havia 

experimentado. Ele põe-se a caminho da elevação espiritual e, orientado pela razão, busca a 

excelência moral, a virtude na vida pessoal, ética e política. Essa busca exige "direção 

espiritual" no sentido ético e político constitutivo da vida em comum, vida que não se realiza 

sem a participação dos outros. A pólis e o mestre formam continuamente seus cidadãos em 

geral e o homem em particular e, pela via da cultura e da contemplação da Natureza, bem 

como por meio da tomada de consciência de suas faltas e progressos relação a sua própria 

vida e em relação à vida pública.  

 



66 
 

 
 

Reconhece-se, antes de tudo, a importância capital da direção espiritual. Isso 

comporta dois aspectos: de uma parte a ação de educação moral em geral, de outra a 

relação que liga individualmente um mestre a um discípulo. Sob esses dois aspectos, 

a filosofia antiga é direção espiritual. Como dirá Simplício, no fim da história do 

pensamento antigo: Que lugar terá o filósofo na cidade? Será o de um escultor de 

homens e de um artesão que fabrica cidadãos leais e dignos. Ele não terá outro 

ofício além de purificar-se a si mesmo e purificar os outros para viver a vida 

conforme a natureza que convém ao homem; será o pai comum e o pedagogo de 

todos os cidadãos, seu reformador; seu conselheiro e seu protetor, oferecendo-se a 

todos para cooperar na realização de todo o bem, regozijando-se com os que têm 

felicidade, compadecendo-se dos que são afligidos e consolando-os (Hadot, 1999, p. 

302-303).  

 

 

 

Como direção espiritual a filosofia na Antiguidade clássica se ocupou da formação do 

homem e da pólis, buscou esculpir homens virtuosos com vistas a edificar póleis mais 

humanas, mais justas e propícias à experiência espiritual de confirmação da humanidade do 

homem, portanto, do gozo da felicidade. A figura do filósofo, do mestre é fundamental e 

indispensável ao trabalho de despertar no homem o desejo de elevar-se, de verdadeiramente 

assumir o processo de melhoramento de si. Pierre Hadot mostra que para Platão20 a 

recuperação da saúde do corpo, da alma e da cidade depende de que os homens 

individualmente ou vivendo em comunidade aceitem, sem constrangimento ou violência, 

mudar seu modo de vida. Tendo em vista a exemplaridade de Sócrates, no exercício de sua 

direção espiritual para com os outros cidadãos atenienses, o filósofo procura então fazer com 

que, compreendendo seus vícios, os homens concordem que devem mudar de vida. A direção 

espiritual depende da decisão de cada um e da disposição da alma em experimentar um 

diálogo consigo, com os outros e com o mundo. Diz respeito a uma profunda mudança, uma 

conversão da alma de modo a tornar mais clara a indissociabilidade entre discurso filosófico e 

modo de vida, decisão por uma vida virtuosa e a manifestação desta decisão numa maneira de 

viver que se desenvolve em favor do bem de si e dos outros é, de fato em que consiste a 

verdadeira felicidade e "independência autossuficiente" que o homem pode alcançar. 

 

Nós pensamos também que a felicidade tem de estar misturada com o prazer, porque 

a mais agradável de todas as atividades que se produzem de acordo com a excelência 

é unanimemente aclamada como a que existe de acordo com a sabedoria. Parece, 

então, pois que a filosofia possui a possibilidade de prazer mais maravilhosa que há 

em pureza e estabilidade, e é compreensível pensar-se que fruir de conhecimentos é 

mais agradável do que passar o tempo a procurá-los. E é em torno da situação 

                                                           
20  Cf A República, Apologia, Carta VII; Hadot, O que é a filosofia antiga?, capítulos 5-9. 
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contemplativa que se cria o que designamos por independência autossuficiente. [...] 

o sábio é capaz de criar uma situação contemplativa sozinho apenas a partir de si 

próprio e em si próprio, e quanto mais sábio for mais facilmente o consegue fazer 

(Ética a Nicômaco, 1177 a 25-33). 

 

Nutrida por diferentes tipos de exercícios espirituais, a vida virtuosa ou filosófica é 

atividade, realização intermitente e confirmação da humanidade do Homem, formação do 

homem à procura de si e das paixões puras ou impuras que habitam sua alma, roubando-lhe a 

tranquilidade e sobre às quais ele deve procurar ser senhor. Daí Hadot pôr em relevo a figura 

do sábio enquanto ideal de sabedoria que inspira o movimento de realização da vida segundo 

a virtude, a moral e a excelência. Essa figura, entretanto, é mais ideal do que um ser 

encarnado numa situação concreta. 

 

De uma parte, aos olhos de Epicuro, o sábio vive como um "deus entre os homens". 

E, de outra, os deuses de Epicuro, isto é, os deuses da tradição, os deuses do Olimpo, 

mas reinterpretados por Epicuro, vivem como os sábios. Dotados de forma humana, 

vivem no que os epicuristas denominam os intermundos, nos espaços vazios entre os 

mundos, escapando assim à corrupção inerente ao movimento dos átomos. Como o 

sábio, eles estão mergulhados em uma perfeita serenidade, não estando misturados 

de nenhuma maneira à criação e à administração do mundo. [...] De alguma maneira, 

os deuses são sábios imortais e os sábios, deuses mortais. Para os sábios, os deuses 

são amigos e iguais. O sábio encontra sua alegria na presença dos deuses. [...] O 

sábio, segundo Aristóteles, consagra-se ao exercício do pensamento e à vida do 

espírito. Aqui ainda o divino é o modelo do sábio. Pois, como nota Aristóteles, a 

condição humana torna frágil e intermitente essa atividade do espírito, dispersa no 

tempo e exposta ao erro e ao esquecimento. [...]  Essa é precisamente a descrição 

que Aristóteles dá de Deus, como primeiro motor, causa final do universo. O sábio 

vive, assim, de maneira intermitente o que Deus vive de modo contínuo. Ao fazê-lo, 

ele vive uma vida que excede a condição humana e que, não obstante, corresponde 

ao que há de mais essencial no homem: a vida do espírito (Hadot, 1999, p. 320-

325). 

 

A singularidade da figura do sábio não abala o ideal  comum às várias escolas 

filosóficas da Antiguidade clássica e seus representantes , de que o sábio é permanente 

convite à elevação espiritual, à mudança radical nos modos de ver e agir dos humanos, em 

qualquer contexto. A contemplação do mundo e a do sábio são intrinsecamente unidas pela 

dimensão transcendente da sabedoria, como podemos ver no texto de Sêneca [c. 4 a. C.  65 

d. C.]:   
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E se tu vês um homem que o perigo não assusta em nada, que as paixões não 

tocaram, que, feliz na adversidade, plácido no meio de tempestades, vê do alto os 

homens, e vê os deuses no mesmo nível, por acaso não serás possuído de veneração? 

[...] Em cada homem bom, um deus habita. Qual é ele? Nenhuma certeza; mas é um 

deus (Sêneca. Apud Hadot, 1999, p. 327-328).  

 

O sábio inspira o homem a olhar do alto, provoca-o a aprender com o filósofo a olhar 

pensando, refletindo e, portanto, vendo tudo com os olhos da razão, da reflexão. No entanto, é 

"difícil se despojar do homem" (Pirro. Apud Hadot, 2014, p. 59), abandonar o olhar 

acostumado às coisas materiais e distante das invisíveis, belas e, portanto, eternas. 

 

Olhar do alto é olhar as coisas na perspectiva da morte. Nos dois casos, olham-se as 

coisas com afastamento, distância, recuo, objetividade, tais quais são em si mesmas, 

repondo-as na imensidão do universo, na totalidade da natureza, sem lhes 

acrescentar os falsos valores que emprestam a elas nossas paixões e as convenções 

humanas. O olhar a partir do alto muda nossos juízos de valor sobre as coisas. O 

luxo, o poder, a guerra, as fronteiras, os cuidados da vida cotidiana tornam-se 

ridículos. [...] Vê-se, a tomada de consciência de si, quer seja no movimento de 

concentração em si ou no movimento de expansão para o Todo, requer sempre o 

exercício da morte, que é, de alguma maneira, desde Platão, a essência da filosofia 

(Hadot, 1999, p. 296-297).  

 

A decisão pelo modo de vida filosófico é um ato único e completo que se realiza na 

conversão da alma ao ideal de vida virtuosa e se realiza, sem jamais alcançar a plenitude, por 

meio da prática contínua e regular de exercícios espirituais que conduzem o homem ao 

reconhecimento de que é capaz de filosofar e de transformar seu interior à luz do ideal de 

sabedoria, do ideal do sábio. Os filósofos clássicos não se contentaram "em tagarelar sobre o 

ideal do sábio", antes, buscaram viver à luz desse ideal, valorizando mais o esforço em 

perseguir o domínio de si que o resultado alcançado Daí o sentido e a preocupação com a 

constância e a regularidade desses exercícios, com a permanente vigília quanto aos perigos 

que ameaçam a tranquilidade da alma, o domínio das paixões, a vida segundo a natureza e a 

razão.  

Os textos da filosofia clássica exprimem preocupação com a alma e sua elevação por 

meio de uma vida irrepreensível em relação ao bem, a justiça e o belo e perante os homens. A 

maneira filosófica de viver implica perseverança, regularidade, disciplina, meditação, 
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lembrança e obediência em relação aos princípios orientadores das vias de elevação espiritual 

e de busca da excelência ou de uma vida digna virtuosa. "A atenção de si mesmo e a 

vigilância supõem também, como vimos, exercícios de pensamento: trata-se de meditar, de 

rememorar, de ter constantemente 'à mão' os princípios da ação, resumidos, tanto quanto 

possível, em curtas sentenças", pois, atitude filosófica "traduz-se por um domínio, um 

controle de si, que só se pode obter pelo hábito e pela perseverança nas práticas ascéticas, 

destinadas a realizar o triunfo da razão sobre as paixões, atacadas até sua erradicação radical" 

(Hadot, 1999, pp. 343-344).  Essa disciplina, esse império do lógos se fazem mais suaves à 

medida que os hábitos se tornam estáveis e sólidos, passando a fazer parte do caráter, da 

formação e do modo de vida dos homens, criando as condições favoráveis à incorporação de 

hábitos que conduzam o homem à felicidade.  

O hábito, pensado em suas dimensões singular e coletiva confirma a indissociabilidade 

entre filosofia e formação na Antiguidade clássica, mais preocupadas com a pólis, a cidade, 

do que com o indivíduo. Essa formação se abre às coisas humanas, no sentido de que os 

gregos pensam e vivem a educação, a formação e a filosofia como realidades inseparáveis, 

próprias de seu modo de pensar e viver, verdadeira obra do espírito. Para os antigos clássicos, 

até mesmo os acontecimentos maus são assumidos como constitutivos do caminho que a alma 

precisa percorrer para elevar-se e orientados pela sabedoria, trazem benefícios, pois mesmo o 

sofrimento gera aprendizado. Filosofia e formação contribuem para o progresso espiritual da 

alma como um despertar em "busca da impassibilidade, da paz da alma, da ausência de 

cuidado e, muito especialmente, a fuga do corpo tornaram-se os objetivos espirituais" (Hadot, 

1999, p. 354). A filosofia na Antiguidade clássica visa à transformação do homem como um 

todo, a formá-lo para a confirmação de sua humanidade no sentido aristotélico de que "o ser 

verdadeiro do homem reside no nous" (Wolf, 2013, p. 240), no entendimento intuitivo, no 

espírito, no intelecto.  

A relação entre a filosofia, a sabedoria e o sábio não é tão simples quanto a 

compreensão de que se tratam de ideias e não de encarnações propriamente ditas, auxilia na 

apreensão de cada uma dessas realidades e a compreensão da interdependência que as une. 

Petrarca reafirma que, "somente àqueles que confirmam por seus atos o que ensinam" podem 

ser denominados filósofos, porque "é mais importante querer o bem que conhecer a verdade" 

(Petrarca, De vita solitaria, II, 7. Apud Hadot, 1999, p. 368-369). Sobre querer o bem e 

conhecer a verdade, no plano filosófico, parece, ocorre algo semelhante ao que ocorre no 
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plano do cristianismo: a verdade, uma vez conhecida, não converte a todos os homens 

igualmente, pelo contrário, alguns se tornam endurecidos chegando a zombar dos "bens 

verdadeiros" (Hadot, 1999, p. 272). Daí que viver uma vida virtuosa, ser um homem bom, 

depende diretamente de escolha e decisão pessoal, pois para que haja concordância entre o 

dito e o vivido "os enunciados [...] precisam, primeiro, de ser assimilados, o que requer 

tempo" (Ética a Nicômaco, 1147a 21-23), porque "é necessário examiná-la frequentemente e 

analisá-la durante muito tempo [...] o que me parece uma causa bastante justa para tratar o 

ponto de outra matéria na segunda Meditação" (Descartes, Réponses aux Secondes 

Objections. Apud Hadot, 1999, p. 371) até que, pela sua constância, regularidade e força os 

exercícios espirituais se traduzam em hábitos, incorporados à natureza humana. O argumento 

de que "a pessoa boa é rica em valores contemplativos" (Wolf, 2019, p. 240) corrobora essa 

compreensão bastante enraizada na filosofia da Antiguidade clássica. 

Nos dois últimos livros da Ética a Nicômaco, Aristóteles mostra porque devemos 

dedicar-nos às coisas imortais e divinas, às coisas superiores que têm o poder de nos 

aproximar da plenitude do ser. A atividade contemplativa que decorre da prática de exercícios 

espirituais aproxima o homem do divino nos planos do pensamento e da ação, momento 

presente, em cada circunstância. Na tradição platônica e aristotélica "a filosofia não se reduz 

ao discurso filosófico ou a um corpo de conhecimentos, mas é uma qualidade do espírito, o 

resultado de uma transformação interior" (Hadot, 2014, p. 267). Convencido de que a 

elevação espiritual exige a prática regular de exercícios, ele busca nos estoicos elementos para 

a compreensão do sentido e do valor dos exercícios espirituais na interrogação do ideal de 

Homem na Antiguidade clássica e da maneira pela qual a formação se realiza na filosofia 

como maneira de viver e de compreender o mundo; em Plotino encontra certo desdobramento 

que em alguns aspectos pode ser entendido como aprofundamento e retorno ao pensamento 

platônico.  

Plotino compreende a formação ou a realização espiritual como um movimento de 

progressão que se desenvolve em três etapas distintas, mas indissociáveis: "é preciso que nos 

retiremos das realidades sensíveis, que são justamente as inferiores, e que sejamos libertos de 

todo o mal moral. [...] É necessário que subamos ao princípio (arkhé) que está em nós 

mesmos e nos recolhamos da multiplicidade à unidade", no entanto adverte que "para aquele 

que deseja ver, indicamos o caminho. O nosso ensinamento só pode conduzir até o caminho e 

o caminhar. A contemplação tem de ser um ato próprio de quem a desejou" (Plotino, Tratado 
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das Enéadas, 2002, VI, 9, 3, 4, p. 125 128). Deus é o supremo bem e a filosofia, mais que 

sistema, é maneira de viver segundo esse bem. A alma, inconscientemente, ama o bem que 

habita seus recônditos e, ao despertar-se, o reconhece e a ele se une. "Por isso se diz com 

razão que, quando a Alma se torna algo bom e belo, torna-se semelhante a Deus, pois de Deus 

provém toda a beleza e todo bem que há nos seres" (Plotino, Tratado das Enéadas, 2002, I, 6; 

III, 5. p. 29 e 106). "A Alma do homem é idêntica ao homem" (Ibid., III, 5, 5. p. 108) e a 

expressão daquilo que ela contempla e ama. Então quanto mais próximo o homem estiver do 

supremo Bem, mais semelhante a ele se tornará e quanto mais distante o homem estiver do 

bem, menos parecido com ele será, portanto, menos virtuosos serão seus pensamentos e ações. 

As exortações e ensino de Plotino são assim uma espécie de convite e de preparação para a 

realização da atitude filosófica de atenção a si e domínio das paixões com vistas à 

contemplação do bem.  

O caminho daquele que deseja elevar-se espiritualmente em direção ao Bem não pode 

prescindir do método dialético21. Esta é a forma filosófica de conduzir a alma no caminho do 

desenvolvimento da atenção a si. Por meio desse método a alma aprende a conduzir 

pensamentos e ações sem se deixar enredar pelas coisas do mundo sensível. Daí a importância 

dos exercícios, da contemplação na obtenção da elevação espiritual.  

 

O infeliz é quem não encontrou o Belo, e apenas ele. Para obtê-lo é preciso 

renunciar aos reinos e à dominação da terra, do mar e do céu, uma vez que só 

abandonando e desprezando essas coisas é possível voltar-se para ele e vê-lo. [...] 

Não podemos fazer essa jornada com nossos pés, pois nossos passos só podem nos 

levar de uma terra a outra; tampouco podemos fazê-la com uma carruagem ou com 

um navio. É preciso deixar tudo isso de lado e passar da visão corporal para outra 

visão que todos possuem, mas poucos usam. [...] 

                                                           
21  Dialética "é uma ciência que pode se pronunciar a respeito da verdade final, da natureza e da relação de 

todas as coisas. Pode dizer o que cada coisa é, como difere das outras, que qualidade comum têm, a qual 

espécie e cada coisa pertence, onde cada espécie reside, e se sua existência é um ato ou uma potência. A 

dialética também trata do Bem e do não-Bem, e das coisas que são classificadas como boas ou como seu 

contrário, e do que é eterno e do que não é eterno  não como uma mera opinião mas como uma ciência 

autêntica. [...] Ela [...] nos fixa no Mundo Inteligível, onde tem seu ato próprio, afastando assim a mentira e 

alimentando a nossa alma, como diz Platão, "nas pradarias da Verdade". [...] Diz respeito ao Ser: enquanto 

Inteligência, ao que transcende o Ser. [...] é a parte mais nobre da filosofia. [...] Ela diz respeito a 

realidades, e sua matéria são os seres. Ela se aproxima deles metodicamente e apreende as teorias e as 

realidades. Ela só conhece a falsidade e o sofisma acidentalmente [...] Conhece acima de tudo a operação 

da alma, e, devido a esse conhecimento, também conhece: a proposição afirmativa e a negativa; a regra: se 

se nega [o consequente], coloca-se [o contrário do antecedente] e outras regras análogas; ela sabe se os 

termos são diferentes ou idênticos; mas tem todos esses conhecimentos de maneira tão imediata quanto 

aquela em que os sentidos percebem as coisas, mas deixa os detalhes de linguagem para outra disciplina 

que encontra satisfação neles" (Plotino, Enéadas, I, 3,5 p. 50-52). 
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Mas como é possível sermos capazes de ver a Beleza da alma boa? Volta o teu olhar 

para ti mesmo e olha. Se ainda não vires a beleza em ti, faz como o escultor de uma 

estátua que tem de ser tornada bela. Ele talha aqui, lixa ali, lustra acolá, torna um 

traço mais fino, outro mais definido, até dar à sua estátua uma bela face. Como ele, 

tira o excesso, remodela o que é oblíquo, clareia o que é sombreio e não para de 

trabalhar a tua própria estátua até que o esplendor divino da virtude se manifeste em 

ti, até que vejas a disciplina moral estabelecida num trono santo. 

É necessário que o olhar se torne semelhante ao objeto que deve ser visto para ser 

capaz de contemplá-lo. [...] jamais a Alma poderia contemplar a Beleza suprem se 

antes não se tornasse bela (Plotino, Tradado das Enéadas, 2002, I, 9, p. 31-34). 

 

Plotino põe em relevo o fato de que o homem busca realizar algo que, de algum modo, 

ele já é.  Então, demonstra que a transformação interior rumo ao ser, a prática de exercícios 

espirituais são aspectos constitutivos da vida filosófica no sentido de encontrar, ou melhor, 

reencontrar o que ele é em potência e não em ato. Diz respeito a um caminho que busca 

realizar esse reencontro com o "verdadeiro eu: a liberdade moral [...] um retorno a si mesmo". 

Essas tarefas que estão por realizar-se, implicam a questão da "satisfação dos desejos naturais 

e necessários" e,  por que não dizer, "abertura à universalidade e à objetividade [...], um 

chegar à sabedoria, isto é, a um estado de liberação total das paixões, de lucidez perfeita, de 

conhecimento de si e do mundo", enfim, a estados de espírito que a alma, quando bem 

conduzida, é capaz de alcançar: "O único estado normalmente acessível ao homem é a filo-

sofia, isto é, o amor pela sabedoria, o progresso em direção à sabedoria" (Hadot, 2014, p. 57 e 

58). A expressão de Plotino, esculpir tua própria estátua, tem um significado capital no 

sentido de demonstrar as complexidades constitutivas do progresso espiritual em direção à 

sabedoria. É que, "para os antigos, com efeito, a escultura é uma arte que "retira", em 

oposição à pintura, que é uma arte que "acrescenta": a estátua preexiste no bloco de mármore 

e basta retirar o supérfluo para fazê-la aparecer". O sentido dessa expressão, de certo modo, 

confirma a compreensão de que a vida filosófica é, sobretudo, a busca do homem pelo seu ser. 

A filosofia antevê o ser, constrói um ideal de Homem segundo a excelência, os exercícios 

espirituais na perspectiva da paideía, atualizam esse ideal pois, são o meio racional que a 

filosofia elegeu para realizar o ideal de Homem que vislumbra o melhor e o possível  como 

realização humana. Desse modo, o que se pode alcançar por meio da prática regular e 

contínua de exercícios espirituais é a vida filosófica: "a verdadeira filosofia, portanto, na 

Antiguidade, é exercício espiritual" que o homem experimenta quando decide travar uma luta 

interior para alcançar e manter o equilíbrio entre as faltas e os excessos sobre os desejos e as 

paixões. "Tudo está na atitude interior" (Ibid., p.59), na disposição da alma no sentido de 
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orientar pensamentos e vontade, em cada situação presente, de maneira que testemunhe a 

serenidade e a paz que ela vivencia. O pensamento determina a fala e o proceder, pois o que 

está na alma anima o corpo e manifesta-se nas ações. A atividade filosófica, a prática de 

exercícios espirituais, nutre a alma capacitando-a a seguir em direção ao supremo bem, de 

modo que, à medida que a alma se distancia das coisas humanas ela se aproxima de Deus, do 

Bem, do Belo e da Justiça e, justamente essas realidades invisíveis e superiores que 

constrangem as paixões e desejos que perturbam a alma. Portanto, quanto maior a 

concentração em si, mais sólido o processo de elevação espiritual.  

Em Aristóteles também a prática de exercícios espirituais é manifestação do intelecto 

que pensa as práticas, as questões específicas sem dispensar o processo de habituação, a 

relação mestre-discípulo, as experiências de rememoração, a busca permanente da verdade e 

da vida excelente, o exemplo e sua influência sobre as almas. Sua intenção educativa, em 

especial na esfera ético-política, visa a formar os humanos para compreender a realidade e 

agir com lucidez no sentido da prática do bem, da excelência moral, da justiça, contribuindo 

assim para que a humanidade, a sociedade e as pessoas se tornem melhores. As situações no 

momento presente, as experiências, nada mais são que tempos e espaços em que os exercícios 

espirituais se concretizam uma espécie de "demonstração filosófica" do discurso filosófico 

que lhe é correlato. Os exercícios espirituais estão ligados "à própria essência da filosofia 

antiga. É a própria filosofia que os antigos clássicos representaram para si mesmos como um 

exercício espiritual". Sua intenção educativa opera em sentido moral e existencial, 

despertando o espírito e capacitando-o para atuar lucidamente nas dimensões do pensamento, 

da vontade e da ação. 

 

O homem "desperto" está, sem cessar, perfeitamente consciente não somente do que 

faz, mas do que é, isto é, de seu lugar no cosmos e de sua relação com Deus. [...] O 

homem "atencioso" vive sem cessar na presença de Deus na "lembrança de Deus", 

consentindo com alegria à vontade da Razão universal e vendo todas as coisas com o 

olhar do próprio Deus. [...]. Essa é a atitude filosófica por excelência (Hadot, 2014, 

p. 73). 

 

Ver as coisas com o olhar do alto, com o olhar interior, próprio daquele que, 

conhecendo o supremo bem e à justiça, reconhece a si e aos outros como seus iguais e lhes 

dispensa cuidados em todos os sentidos. Alcança essa compreensão aquele que reconheceu 

em si mesmo, e nos outros, essa presença invisível. Parece correto inferir que o desejo da 
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alma pelos bens eternos é despertado pelo esplendor do próprio do supremo bem. O processo 

formativo atua como uma espécie de iluminação que prepara o homem para prosseguir em 

direção ao supremo bem, sem que retroceda em seu propósito de imitá-lo. Mesmo a paideía 

grega e tudo que ela significa não passa de obra inspirada na condição e no estado de 

perfeição do supremo bem. O distanciamento e o não reconhecimento de si, quer dizer, o 

caminhar deliberadamente enredado por paixões e vícios, representa uma ameaça à mais 

elevada tarefa do homem, qual seja, a confirmação de sua humanidade. Plotino (2002), Pierre 

Hadot (2014) e Fernandes (2013), relembram que, uma vez desperta a atenção a si mesmo, a 

alma velará por si e não mais pelo que possui. Velará pelo ser e não mais pelo ter, haja vista 

que a contemplação que ela experimenta permite-lhe usufruir ao mesmo tempo a identidade 

com o supremo bem e o estado espiritual de tranquilidade que ela aspira. O acesso à 

experiência de identificação com o bem e de poder usufruir a tranquilidade interior é 

acompanhado pelo poder irresistível dessas realidades eternas. Isso faz com que a alma 

compreenda, com profundidade, o sentido e o significado da virtude e das demais condições 

necessárias e favoráveis para conservá-la na presença desses bens até que sejam um.  

 

Não se trata somente de um exercício de consciência moral: a prosokhḗ recoloca o 

homem no seu ser verdadeiro, isto é, em sua relação com Deus. Ela equivale a um 

exercício contínuo da presença de Deus. Porfírio, o discípulo de Plotino, havia 

escrito, por exemplo: "Em toda ação, toda obra, toda palavra, que Deus esteja 

presente como testemunha e como guardião!" Eis aí um dos temas fundamentais da 

prosokhḗ  filosófica: a presença perante Deus e perante si mesmo (Hadot, 2014, p. 

76). 

 

A presença do supremo bem converge pensamentos e ações de modo a ficarem a salvo 

das coisas próprias do mundo sensível, exige permanente disciplina, pois essa presença só se 

fixa num certo estado espiritual. "O próprio de um homem amigo da virtude é consumir sem 

cessar pela lembrança de Deus o que há de terrestre em seu coração a fim de que, pouco a 

pouco, o mal seja dissipado pelo fogo da lembrança do bem e a alma retome perfeitamente 

seu brilho natural com um maior esplendor" (Diádoco de Fonticeia. Apud Hadot, 20104, 

p.77). A prática dos exercícios espirituais reconhecidamente preciosa na Antiguidade clássica, 

permite que a alma avance em relação ao caminho que ela deve seguir em vista de sua 

elevação espiritual.  À medida que aprende a apreciar o supremo bem o homem caminha 

melhor em sua direção e, desejando ser como ele, imita-o. Mesmo Kant, embora 
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cronologicamente distante da Antiguidade clássica, compreende a atenção de si como "o 

esforço de tornar-se consciente das próprias representações" (Abbagnano, 2000, p. 88) das 

coisas a partir de um olhar que as vê como realmente são. Em Plotino essa visão gera 

tranquilidade e serenidade na alma, olhar do alto expressa o movimento de atenção e de 

vigilância do espírito em relação ao conhecimento das coisas visíveis e invisíveis no que 

concerne ao conhecimento do supremo bem. Essa compreensão traz felicidade ao homem, 

pois o aproxima da plenitude divina e, à medida que compreende o que significa existir, para 

si e para o mundo, é capaz de escolher viver de determinada maneira. É justamente a 

consciência acerca do poder que a virtude exerce sobre seu espírito que o capacita a escolher 

entre a virtude e o vício22. Ao compreender que o fim último de sua existência é a felicidade, 

o homem não cessa de buscar o estado de espírito próprio do processo de confirmação de sua 

humanidade. Essa consciência de si, consciência do que o homem é, do que ele faz e de sua 

relação com o supremo bem ou a consciência moral e espiritual que busca o Bem e nele se 

compraz, é inerente à elevação espiritual como "uma consciência cósmica", alcança a 

compreensão do simples e do universal, da parte e da totalidade, da correlação que os faz 

existir e ser o que são. É também uma atitude espiritual própria daquele que busca e vive a 

prudência e a sensatez como guia seguro da maneira filosófica de viver. 

A atitude filosófica de ver com os olhos do alto ou de enxergar as coisas como elas são 

em sua essência, se alcança com a consciência de si, consciência de que a cada instante, 

independentemente da circunstância, é possível e necessário praticar a justiça e o bem. Daí o 

estado espiritual de atenção a si mesmo, que o filósofo e o monge experimentam, seja o 

mesmo, pois ambos inclinam sua atenção ao momento presente e almejam alcançar o domínio 

dos pensamentos e ações. "Essa atenção ao presente é ao mesmo tempo controle dos 

pensamentos, aceitação da vontade divina e purificação das intenções na relação com outrem" 

(Hadot, 2014, p. 76), condição indispensável para que o homem reconheça nos outros 

confirmando sua humanidade ao se convencer que o eu não pode prescindir dos outros para 

ser. Assim, toda ação do eu destina-se à dimensão pública ou aos outros, daí a tensão em 

torno da busca da justa medida com vistas a contemplar tanto o eu quanto os outros. Com 

efeito, o Bem que faço a mim, à luz da Razão, sempre será um Bem que faço aos outros e à 

humanidade e isso se aplica também ao mal que praticamos. O homem caminha para a 

felicidade à medida que se torna senhor das preocupações advindas das coisas humanas, 

quando procura fazer com que a prudência e a sensatez prevaleçam na sua relação com os 

                                                           
22  Sêneca, Da tranquilidade da alma. Os Pensadores, 1973, v. 5, p. 212. 
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demais homens. Não por acaso Aristóteles (Cf. Ética a Nicômaco 1181 b 10-20) definiu a 

prudência como virtude fundamental e indispensável para deliberar e escolher sobre as coisas 

humanas, quer dizer, num mundo que é "demasiado humano" (Wolff, 1999, p. 19). Ao 

homem cabe, deliberando e escolhendo, buscar a virtude e efetivar diariamente a 

possibilidade da vida segundo a virtude, a excelência moral na vida em comum com os outros 

homens e no cultivo da amizade, "uma disposição ativa" (Ética a Nicômaco, 1157 b 29) que 

conduz à elevação da alma por meio da constituição de determinados hábitos no sentido do 

bem comum, como ação e práksis. Daí a amizade ser considerada o maior bem que um 

homem pode alcançar e o amigo como aquele que faz elevar a alma dos outros. Isto ocorre 

porque a amizade emana da excelência e do supremo bem e, apesar de ser um bem 

propriamente humano, tem o poder de aproximar o homem do supremo bem e dos outros 

homens pela via da imitação.  

A filosofia da Antiguidade clássica reconheceu o esplendor, a beleza, a eternidade e a 

força da presença do supremo bem, quer dizer, reconheceu-o como lembrança espiritual da 

justiça, do bem e da virtude, razão pela qual perseverou na busca e na realização desses bens 

eternos. Para eles, mesmo sendo finito, imperfeito e limitado "o homem é o mais divino dos 

seres vivos" (Wollf, 1999, p. 57). O homem imita o divino buscando a perfeição que o inspira 

a confirmar o que ele é em potência, e não é por benefício próprio que o homem confirma sua 

humanidade, mas pelo conjunto de seus semelhantes, pela humanidade. Fazer-se homem é 

acima de tudo um exercício espiritual individual, no entanto, aquele que vive essa experiência 

atua ao mesmo tempo na elevação de si e da humanidade. Daí o valoroso influxo dos 

exercícios espirituais no processo de confirmar "que o homem é, por natureza, um ser vivo 

político", pois "ninguém escolhe ter tudo o que é bom para o ter só para si, pois o Homem está 

implicado nos outros e está naturalmente constituído para viver com outrem" (Política, 1253 a 

3 e Ética a Nicômaco I, 1169 b 18-20). Reconhecer que o homem é, por natureza, um "ser 

político" é o mesmo que reconhecer "que há na sua natureza uma tendência a viver em 

cidades, e que ao realizar essa tendência o homem tende ao seu próprio bem" (Wolff, 1999, p. 

85). O fim último do homem  a felicidade, se alcança à medida que se atinge o meio entre a 

felicidade dos deuses e a miséria dos animais é, por assim dizer, uma questão de equilíbrio, de 

exercício da prudência. Assim, "a vida política é para o homem a melhor das vidas possíveis" 

e "qualquer outra vida possível, humanamente possível, seria pior" (Wollf, 1999, p. 86 e 87), 

pois a vida virtuosa e excelente que se busca alcançar vislumbra algo que existe como 

presença-inacessível, o supremo bem que ele só reconhece fora de si, por tê-lo, de algum 
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modo, dentro de si. Ao reconhecer o supremo bem como uma realidade que existe e atua 

dentro e fora dele, o homem tende disciplinar-se de modo a praticar a justiça e o bem para si e 

para os outros, pois essa presença constrange-o a viver segundo seu esplendor, viver em paz 

consigo mesmo, assegurando a tranquilidade da alma. Pierre Hadot (2014) mostra que os 

exercícios espirituais são o eixo de constituição e de sustentação da formação do homem em 

busca da tranquilidade e felicidade da alma. Daí que na Antiguidade clássica coexistem uma 

variedade de exercícios espirituais e, nas várias escolas cada um deles se destina a mobilizar, 

no sentido da transformação interior e da realização de si, uma determinada capacidade 

presente na alma em potência.  

 

Todas as escolas estão de acordo em admitir que o homem, antes da conversão 

filosófica, encontra-se num estado de infeliz inquietude, que é vítima da 

preocupação, lacerado pelas paixões, que ele não vive verdadeiramente, que ele não 

é ele mesmo. Todas as escolas também concordam em crer que o homem pode se 

libertar desse estado, que pode alcançar a vida verdadeira, aperfeiçoar-se, 

transformar-se, visar um estado de perfeição (Hadot, 2014, p. 55-56). 

 

O reconhecimento dessa inquietude marca o início do processo de busca do homem do 

conhecimento de si e do mundo que o circunda e isso é o mesmo que reconhecer que para sair 

desse estado espiritual é necessário formar-se, tornar-se homem por meio do processo de 

confirmação de sua humanidade. A filosofia prepara o olhar da alma para que veja a presença 

de maneiras distintas de existência, uma conforme às sombras e a outra conforme a razão. Na 

primeira, a condição intelectual e espiritual do homem é a de alienação e inquietação 

provocada pela visão que as sombras lhe oferecem sobre a existência e sobre a realidade. Na 

segunda maneira de existência, o homem vê as coisas com os olhos do alto, e, fazendo uso da 

razão enxerga a verdade sobre si, sobre as coisas e sobre o mundo. Esse movimento espiritual 

da alma, indo da ignorância à lucidez, das sombras à luz, da aparência à verdade das coisas, é 

fruto do processo formativo que pensa o homem em sua totalidade e vislumbra a confirmação 

de sua existência peculiar, a ser por realizada. A filosofia e a prática de exercícios espirituais e 

o poder que eles exercem na alma, atuam na dimensão racional constitutiva do homem de 

modo a despertar nele o desejo de realização de si, o desejo de fazer-se homem, desperta, 

portanto, algo que lhe é constitutivo e ao mesmo tempo inconsciente. 

A inquietude e a infelicidade engendram no homem sucessivas camadas de coisas 

estranhas a sua natureza e, como origem das sombras, tais coisas, quando exercem senhorio 
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sobre a alma, impede-a de reconhecer que, para além da liberdade, da compreensão de que 

tudo depende de nós, existe a natureza, a compreensão que há algo externo e transcendente ao 

homem, ou seja, existem coisas que não dependem de nós. A vida filosófica é exercício 

espiritual que busca distinguir o que depende e o que não depende de nós em cada situação. 

Essa distinção é essencial a realização da transformação interior, pois, assegura a passagem do 

estado espiritual de servo das paixões, preocupações e desejos à condição de senhor. A 

caminho do conhecimento de si e do aperfeiçoamento interior, a alma se esforça para realizar 

o "ideal da perfeição humana ", inspiração divina ou estado espiritual em que nada falta. A 

filosofia clássica nos exorta que a felicidade consiste justamente na busca e na vivência, o 

quanto possível, da realização do ideal de "chegar à sabedoria, isto é, a um estado de liberação 

total das paixões, de lucidez perfeita, de conhecimento de si e do mundo" (Hadot, 2014, p. 

57). A filosofia entendida como exercício espiritual busca, sobretudo, alcançar o estado 

espiritual de consciência de si, da lucidez, numa palavra, uma vida segundo a razão e a 

virtude.  

 

Na medida em que ela é prática de exercícios espirituais, a vida filosófica é um 

desenraizamento da vida cotidiana: ela é uma conversão, uma mudança total de 

visão, de estilo de vida, de comportamento. [...] A prática dos exercícios espirituais 

implicava uma inversão total dos valores recebidos; renunciava-se aos falsos 

valores, às riquezas, às honras, aos prazeres para se voltar para os verdadeiros 

valores, a virtude, a contemplação, a simplicidade de vida, a simples felicidade de 

existir. [...] 

 

É preciso conceber bem a profundidade e a amplidão da reviravolta que podia 

produzir no indivíduo o desenraizamento de seus hábitos, preconceitos sociais, 

mudança completa de sua maneira de viver, a metamorfose radical de sua maneira 

de ver o mundo, [...] Era impossível se manter de uma maneira contínua em tais 

cumes. Essa conversão devia ser reconquistada sem cessar (Ibid., p. 58-59). 

 

Reconhecendo que "toda a ignorância é involuntária", a compreensão clássica do 

método argumentativo ou dialético, ao conferir-lhe maior relevância em relação à definição, 

ao conhecimento, põe em relevo a questão do ensino, da formação, como a "arte mais 

apropriada" para combater e vencer a ignorância. (Platão, Sofista, 229 a). O processo 

formativo, a forma que o mestre ensina e o discípulo aprende, é mais importante que o 

conhecimento ou a informação transmitida. Ao se formar no caminho do saber, o 

interlocutor esculpe seu verdadeiro ser sob a direção dos princípios filosóficos fundamentais 
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de maneira que tenha condições de "conduzir com ordem os pensamentos" (Descartes. Apud 

Hadot, 2014, p. 29), com vistas na coerência entre pensamentos e ações, coerência que a 

Antiguidade clássica experimentou e que ainda hoje constitui um dos aspectos mais 

relevantes da tradição greco-romana que, de algum modo, permanece entre nós. 

Na Antiguidade clássica a intenção formativa da filosofia se manifestou de duas 

maneiras distintas sem perder sua finalidade de realização de um ideal de homem: a primeira 

maneira, "entre os platônicos e os aristotélicos, agindo sobre os legisladores e os 

governantes, considerados os educadores da cidade", a segunda, "entre os estoicos, os 

epicuristas ou cínicos, procurando converter os indivíduos por uma propaganda missionária 

que se dirigia a todos os homens, sem distinção de sexo ou de condição social" (Hadot, 

1999, p. 303). Se levantou contra o modelo de formação que seguia a direção oposta à 

elevação intelectual e espiritual e mantiveram-se lúcidos, em permanente estado de vigília, 

certos de que "os bens verdadeiros ou seja, a pureza da intenção" (Hadot, 1999, p. 27) se 

manifesta mesmo em condições adversas, pois nessas condições todo esforço deve ser 

erigido e destinado a despertar e assegurar a elevação espiritual.  

 

Com efeito, o diálogo só é possível se o interlocutor quer verdadeiramente dialogar, 

isto é, se realmente quer encontrar a verdade, se quer, no fundo de sua alma, o Bem, 

se aceita se submeter às exigências racionais do Logos. Seu ato de fé deve 

corresponder àquele de Sócrates: "É porque tenho fé na sua verdade que resolvi 

buscar contigo o que é a virtude". De fato, o esforço dialético é uma ascensão em 

comum na direção da verdade e na direção do Bem "que toda alma deseja". Por 

outro lado, aos olhos de Platão, todo exercício dialético, precisamente porque é 

submissão às exigências do Logos, exercício do pensamento puro, desvia a alma do 

sensível e lhe permite se converter para o Bem. É um itinerário do espírito em 

direção ao divino (Hadot, 2014, p. 43, 44). 

 

Pensar a relação entre a filosofia e a formação, na Antiguidade clássica ou em outro 

estágio da história da humanidade, é sobretudo pensar a cegueira intelectual e espiritual 

presente na história do homem, mas é também, pensar sobre a escolha e o desafio de ir da 

cegueira à lucidez. O mito da caverna (A República, VII) demonstra que é possível ir das 

sombras à luz, da cegueira à lucidez, graças à paideía, à prática constante dos exercícios 

próprios da vida filosófica. "O filósofo desenvolve sua força de alma, e transforma-se a si 

mesmo. [...] Exercício do corpo e exercício da alma concorrem para esculpir homem 

verdadeiro, livre, forte e independente" (Hadot, 1999, p.  259 e 272). O modo superficial e 
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banalizado com que, em geral, a contemporaneidade compreende essas atividades tende a 

afastar-nos de seu sentido original, de sua natureza e dos valores que a constituem. O retorno 

ao legado greco-romano ajuda a compreender a distância que separa a contemporaneidade e 

os exercícios espirituais como atividade filosófica. Motivados pela intenção moral, os 

exercícios espirituais têm o poder de conduzir a alma à verdade eterna, ao supremo bem, 

fazendo-a reconhecer sua semelhança com o que é divino, com o que nada falta e com o que é 

eterno. Ao aproximar-se dessas realidades eternas, o homem reflete sobre si, sobre o mundo e 

vai aos poucos alcançando o domínio de si em relação às coisas que lhe são exteriores. 

Esses exercícios são caminhos que a alma percorre para alcançar a vida virtuosa, a 

confirmação de sua humanidade que encontra sentido no supremo bem que lhe é ao mesmo 

tempo constitutivo e exterior. A condição humana de finitude inspira a busca pela 

proximidade e imitação com o supremo Bem, certo de que esse movimento de elevação lhe 

traga a felicidade ameaçada pela sentença a qual ele não pode escapar: a morte, quer dizer, a 

interrupção do exercício do pensamento. Não se pode ignorar, que a filosofia é também 

exortação sobre a brevidade da vida e a natureza irrelevante das coisas humanas, se 

comparadas aos bens eternos. A brevidade da existência humana, a dinâmica que a envolve e 

de que o homem se perca no ávido exige a cada momento uma atitude aumenta o risco 

movimento do cotidiano, sempre a requerer para si respostas imediatas. Esse movimento que 

reveste o cotidiano faz com que o homem comum viva no mundo, nas sombras, sem tomar 

consciência de sua existência. O homem, enredado pelas coisas humanas e consumido pela 

agitação que elas geram, depende do esplendor do supremo bem para despertar-se desse 

estado de inconsciência. Somente quem tem consciência de que existe é capaz de avançar para 

além das sombras que turvam o olhar da alma fazendo-a sentir-se infeliz, perdida em 

dispersão. O homem se move entre duas verdades inexoráveis: a certeza de sua finitude ou o 

cessar da sua capacidade pensar e a convicção de que a observância dos princípios filosóficos 

e a persistência na aplicação dos mesmos pode tornar-se cada vez melhor.  No entanto, estas 

verdades não são alcançadas igualmente por todos os homens; alguns nem chegam a 

desconfiar que exista algo para além da determinação que se apresenta travestida de verdade 

absoluta. A "imagem e semelhança" do supremo bem, confere ao homem condições de 

reconhecer em si mesmo atributos que podem levá-lo à transformação do seu eu bem como a 

efetivação da sua mudança para ser melhor. O reconhecimento das possibilidades presentes no 

homem por natureza é, de certo modo, um acontecimento espiritual singular pois dele decorre 

a compreensão do sentido da exigência filosófica de coerência entre pensamento e ação, 
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fazendo com que o influxo dessa compreensão seja mais profundo na alma. A leitura, a 

rememoração, a meditação, o jejum e a disciplina de vida "reconduzem finalmente a dois 

movimentos de tomada de consciência de si, opostos e complementares: concentração e 

dilatação do eu" em função da tranquilidade e equilíbrio da alma afim de que ela se eleve a 

partir da "ação do homem sobre si" ou do "domínio de si. A permanente busca desse estado de 

alma faz com que os exercícios espirituais e os movimentos de concentração e de dilatação do 

eu estejam presentes na maioria das escolas filosóficas da Antiguidade clássica. 

 

Todas elas supõem um desdobramento, pelo qual o eu recusa confundir-se com seus 

desejos e apetites, distancia-se dos objetos de sua cobiça e toma consciência de seu 

poder de desligar-se deles. Ele se eleva, com isso, de um ponto de vista injusto e 

parcial a uma perspectiva universal, seja ela da natureza ou do espírito. [...] Os 

exercícios espirituais correspondem quase sempre ao movimento pelo qual o eu se 

concentra em si mesmo, descobrindo que não é o que acreditava ser, que não se 

confunde com os objetos aos quais se prendia (Hadot, 1999, p. 273-274). 

 

 

A vida filosófica se realiza como exercício espiritual por excelência, pondo questões 

como a certeza da unicidade e finitude da vida e buscando a confirmação do ser que se 

oculta na bruma que encobre a visão da maioria dos homens. O desejo e a busca de um 

modo de vida melhor, no sentido moral e espiritual, têm diante de si não só a morte, o cessar 

do pensamento, mas também o passado, o presente e o futuro do homem que deseja algo 

mais que simplesmente passar pela vida. Em Platão e Plotino a descoberta do eu e a morte 

têm importância capital no que se refere às práticas filosóficas, à medida que "a tomada de 

consciência é um ato de ascese e de desligamento [...] do que lhe é estranho" (Hadot, 1999, 

p. 274). Alcançar esse estado de alma exige esforço e disciplina e, como diz Plotino (2002) é 

um trabalho semelhante ao do escultor até que chegue à beleza que o satisfaça. O trabalho de 

esculpir a alma decorre do desejo e decisão de ser virtuoso, da disposição da própria da 

alma em buscar as coisas que, do ponto de vista moral e espiritual, possam deslocá-la da 

cegueira à lucidez. Esse é um movimento que diz respeito, às exigências filosóficas 

necessárias para tornar essa elevação uma realidade em sua vida no momento presente. O 

que convém reter, acima de tudo, é que, segundo a filosofia na Antiguidade clássica, a 

elevação espiritual se efetiva a cada acontecimento que a alma é capaz de realizar o bem, "é, 

portanto, a escolha, a decisão, a própria ação que delimita a densidade do presente", uma vez 
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que "a consciência de si não passa da consciência de um eu que age e vive no momento 

presente". Esse é o pensamento dominante no estoico Marco Aurélio (Hadot, 1999, p. 276), 

exemplo de vida filosófica que busca a justa media entre discurso e maneira de viver.   

Ser consciente do que é e do que faz supõe reconhecer o quanto a alma se moveu em 

direção ao supremo bem e que esse movimento espiritual deve se manter, até que 

pensamento e ação sejam uma mesma e única coisa, em cada situação da vida. "À diferença 

do espetáculo de dança ou da peça de teatro, inacabados caso sejam interrompidos, a ação 

moral é inteiramente perfeita a cada momento. Esse momento presente equivale a toda uma 

vida" (Hadot, 1999, p. 278) Sêneca, põe em relevo a necessidade de reflexão em torno da 

gravidade e finitude da vida e sobre a importância da ação moral na transformação interior.  

 

No momento de ir dormir, falamos da alegria e do regozijo: "Eu vivi, cumpri a 

carreira que me assinalou a fortuna". Se um deus nos dá o dia seguinte a mais, 

recebemo-lo com regozijo. É plenamente feliz, tem a tranquila possessão de si 

mesmo, quem espera o dia seguinte sem inquietude. Todo aquele que se diz "Eu 

vivi" vive cada dia como um benefício inesperado. Apressa-te para viver e considera 

cada dia uma vida acabada [...] Aquele para o qual cada dia a sua vida foi completa 

possui a paz da alma (Sêneca. Apud Hadot, 1999, p. 279). 

 

 

A densidade e rigor dessa compreensão têm estreita relação com a maneira própria dos 

antigos clássicos de "olhar o tempo e a vida" (Hadot, 1999, p. 279). É justamente esse olhar 

que influi sobre o pensamento e o modo de agir no momento presente, tornando-os completos 

em si mesmos de modo a fazer com que cada pensamento elaborado e cada ação executada 

seja expressão daquilo que habita a alma e faz com que ela se mova guiada pelo bem, à luz da 

"sabedoria como a arte de bem raciocinar, de bem falar e de fazer o que é necessário fazer 

(Demócrito. Apud Hadot, 1999, p. 269-270).  

A preocupação que permeia o pensamento filosófico na Antiguidade clássica é, 

sobretudo, a questão da escolha do modo de vida em vista do governo de si nas dimensões 

particular e pública da existência humana de maneira a submeter esse governo às leis 

prevalentes na pólis. No fundo, a questão da filosofia como orientação e guia da convivência 

do homem com os outros em virtude do bem comum é o aspecto central sobre o qual a 

filosofia clássica se dedicou, pois, a vida filosófica "tanto em vida como depois da morte é a 

melhor escolha que alguém pode fazer" (A República, 618 b-e) submetendo, continuamente a 



83 
 

 
 

vida ao exame. O homem que escolhe viver segundo à virtude, é também aquele que verá, em 

cada acontecimento presente, não apenas a oportunidade de confirmar sua humanidade, em 

pensamentos e atitudes e de reconhecer que cada acontecimento contém em si algo à ser 

retido e incorporado à sua formação. A formação filosófica entre na Antiguidade clássica, é a 

expressão mais forte do esforço de fazer avançar e prosperar a palavra, a escrita e, sobretudo, 

a atividade filosófica num mundo que tende a se dobrar às paixões e desejos. O sentido e o 

significado da filosofia, da educação, da formação, da cultura, enfim, da paideía, testemunha 

a riqueza e o valor da experiência do exercício do pensamento que formulado pelos gregos 

clássicos. Eles viveram e ensinaram a verdade de que "só é possível filosofar filosofando 

porque filosofia é experiência do pensamento" e, "não é possível filosofar abandonando a 

situação humana: é, pelo contrário, preciso assumi-la", pois, a situação humana é a de 

"desordem interior", mas é necessário reconhecer que "a desordem está em nós e não estão 

nunca nas coisas"  (Merleau-Ponty, 1998, p. 24 e 28) porque o ser é. A desordem é a causa da 

busca do homem pelo conhecimento das coisas e do ser. O trabalho da filosofia, pela via dos 

exercícios espirituais, consiste justamente em capacitar o homem na difícil tarefa de decifrar a 

vida e não de explicá-la. O homem que se põe a fazer-se homem é também aquele que se 

encontra numa posição intermédia entre o supremo bem, o Absoluto e os animais. Talvez por 

ter consciência da condição humana e clareza de que os atos decorrem dos pensamentos que 

habitam a alma sempre implicando a outrem, Epicuro reconhecia o valor e a importância da 

formação no processo filosófico de realização de si. 

 

Durante as minhas doenças, escreve ele, "não falava a ninguém do que sofria no meu 

miserável corpo; não tinha essa espécie de conversação com aqueles que me vinham 

visitar: não falava com eles senão daquilo que desempenha na natureza o primeiro 

papel. Procurava sobretudo fazer-lhes ver que a nossa alma, sem ser insensível às 

perturbações da carne, podia no entanto manter-se isenta de cuidados e no gozo 

pacífico dos bens que lhe são próprios. As chamar os médicos, não contribuía com a 

minha fraqueza para lhes fazer tomar ares importantes, como se a vida que eles 

procuravam conservar-me fosse para mim um grande bem. Mesmo nesse tempo 

vivia eu tranquilo e feliz." [...] Epicuro é um dos escritores mais fecundos da 

Antiguidade: tinha composto mais de trezentos tratados e estas obras eram realmente 

dele, não as aumentava por meio de citações tiradas aos seus antecessores (Epicuro. 

1973, p. 12-17).  

 

 

O homem deve ocupar-se da vida prática e cuidar para que esta seja a única 

preocupação de sua alma, pois, é somente sobre ela que tem o poder de deliberar, de alimentar 
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seja a virtude ou o vício. A vida prática, o fruto que se pode colher ao final de cada dia resulta 

do que foi semeado ao longo do dia. Nisso consiste a necessidade de alcançar a consciência de 

si e o domínio sobre pensamentos e ações. Epicuro diz que a filosofia leva o homem à 

"verdadeira liberdade" de não se deixar enredar pela riqueza, nem pelos desejos. Viver 

filosoficamente implica não se perder em meio a desejos de coisas que não se não se têm, mas 

"considerar também que aquilo que agora possuis se encontrava no número dos teus desejos" 

e, 

 

Quem menos sente a necessidade do amanhã mais alegremente se prepara para o 

amanhã.  

A vida do insensato é ingrata, encontra-se em constante agitação e está sempre 

dirigida para o futuro. [...]  

Não são os convites e as festas contínuas, nem a posse de meninos ou de mulheres, 

nem de peixes, nem de toda as outras coisas que pode oferecer uma suntuosa mesa, 

que torna agradável a vida, mas sim o sóbrio raciocínio que procura as causas de 

toda a escolha e de toda a repulsa e põe de lado as opiniões que motivam que a 

maior perturbação se apodere dos espíritos. De todas estas coisas, o princípio e o 

maior bem é a prudência, da qual nascem todas as outras virtudes; ela nos ensina que 

não é possível viver agradavelmente sem sabedoria, beleza e justiça, nem possuir 

sabedoria, beleza e justiça sem doçura. As virtudes encontram-se por sua natureza 

ligadas à vida feliz, e a vida feliz é inseparável delas.   A justiça não tem existência 

por si própria, mas sempre se encontra nas relações recíprocas, em qualquer tempo e 

lugar em que exista um pacto de não produzir nem sofrer dano. [...] 

 Não realizes na tua vida nada que, se for conhecido por teu próximo, te possa 

acarretar temor. [...]  

A serenidade espiritual é o fruto máximo da justiça. (Epicuro, Ética, IV, 1973).  

 

 

O que está em nosso espírito, quer dizer, o que é, se revela em pensamentos e ações. 

Se o espírito permanece firme no processo de elevação, pensamentos e ações exalarão o doce 

aroma da virtude. "A natureza, única para todos os seres, não fez os homens nobres ou 

ignóbeis, mas sim as suas ações e as disposições de espírito", portanto, viver segundo a 

virtude depende de cada homem individualmente, de sua disposição interna em assumir a 

tarefa espiritual de esculpir a si mesmo, pois, esse é um bem faz à si e à humanidade. Ao 

decidirmos pela vida virtuosa, "devemos escolher um homem bom e tê-lo sempre diante dos 

olhos, para vivermos como se ele nos observasse e para fazermos tudo como se ele nos visse" 
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(Epicuro, Ética IV, 1073). O homem que se põe a caminhar em busca do saber, da virtude e 

deseja, de fato, sua transformação interior, jamais será órfão de exemplos ou de experiências 

segundo à virtude. Ele encontrará sempre alguém que o inspire e o encoraja a mirar tal 

exemplos e seguir sua formação se exercitando numa vida de retidão. Mas não se pode deixar 

enganar, pois a realidade, muitas vezes, se apresenta como permanente ameaça à manifestação 

dessa retidão, fazendo com que seja comum testemunhar um vívido ascender do vício e das 

paixões. Esta realidade faz com que a vida prática, quase sempre, seja uma sucessão de atos 

irrefletidos desprovidos de virtude.  

Sêneca, filósofo que viveu sob os reinados de Calígula, Claudio e Nero, preocupou-se 

com a necessidade e importância de preparar a alma para que ela não se dobre às paixões e 

preocupações advindas das coisas humanas. Esse representante do Estoicismo, escola 

filosófica de maior proeminência no período helenístico, ocupa-se do aspecto moral da 

formação do homem  dever, autodisciplina e, acima de tudo, reconhecimento e sujeição à 

ordem natural das coisas , e pôs em relevo a verdade de que a responsabilidade da formação 

é tarefa daquele que reconhece sua condição de incompletude e de inacabamento e 

compreende que essa tarefa se realiza pela sujeição da vontade individual à razão. Sêneca 

exorta quanto aos perigos que os excessos e a tirania das paixões representam à tranquilidade 

da alma e põe em evidência o fato de que o homem que põe seu coração nas riquezas se torna 

escravo delas. Sua concepção de filosofia como maneira de viver supõe o reconhecimento da 

importância e do valor dos exercícios espirituais como via de acesso e permanência à 

elevação espiritual. Sêneca deixa claro que "as virtudes precisam de tempo para amadurecer, e 

as qualidades que nos permitem seduzir graças a um simples verniz esperam que o correr dos 

anos lhes acentue gradualmente as cores. Mas temo que o hábito que fortalece todas as coisas 

possa consolidar em mim esta fraqueza: tanto no mal como no bem, um contato prolongado 

nos faz tomar o gosto", daí a insistência na prática do autoexame de consciência ou na 

vigilância constante sobre pensamentos e ações. As formulações de Epicuro sobre sua conduta 

mostram alguns dos frutos da disciplina que impunha a si no processo de obtenção da 

transformação interior, mas para alcançar o sentido e o significado de suas palavras, elas 

precisam ser pensadas a partir do contexto em que foram escritas. 

 

Tenho um profundo amor à simplicidade, [...]. 
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O que eu amo é um servo simplesmente vestido, um pequeno escravo desajeitado, é 

a maciça baixela de meu pai, [...] temos os olhos indulgentes quando se trata de 

nossa pessoa e o amor-próprio obscurece sempre nossos julgamentos. [...]  

Assim como as viagens se sucedem, um espetáculo substitui o outro, e como diz 

Lucrécio: Assim cada um foge sempre de si mesmo. Mas para que fugir se não nos 

podemos evitar? Seguimo-nos sempre, sem nos desembaraçarmos desta intolerável 

companhia.  

Assim, convençamo-nos bem de que o mal do qual sofremos não vem dos lugares, 

mas de nós mesmos, que não temos força para nada suportar: trabalho, prazer, nós 

mesmos; qualquer coisa do mundo nos parece uma carga. Isto conduziu muitas 

pessoas ao suicídio; porque suas perpétuas variações as faziam dar voltas, 

indefinidamente, no mesmo círculo, e elas consideravam impossível toda novidade. 

Assim, tomaram desgosto pela vida e pelo mundo e sentiram aumentar em si o 

clamor furioso dos corações: "Mas como, sempre a mesma coisa?”. (Sêneca. Da 

tranquilidade da alma, I, 5,7, 14, 15).  

 

Em suas exortações Sêneca traz à luz velhas verdades que atuam sobre seus leitores 

ora como descobertas, ora como recordação de algo retido pela alma. Ele argumenta que "uma 

alma elevada encontra mesmo na vida particular abundantes ocasiões para desenvolver seu 

zelo, e se a fúria do leão e dos outros animais diminui quando são colocados na jaula, não é da 

mesma maneira com o ardor dos homens, cujas grandes ações se tornam maiores quando 

realizadas em segredo" e afirma "farás inúmeros amigos e todo homem de bem virá 

espontaneamente ao teu encontro: pois jamais, por mais obcura que seja, a virtude vive 

ignorada; existem sinais que revelam sua presença, e todo aquele que for digno sempre a 

descobrirá" (Sêneca, Da tranquilidade  da alma, III, 2 e 6). As coisas sucedem desse modo 

porque a virtude é sempre um bem para si e para outrem, principalmente se realizada 

discretamente. A consciência de si, a lembrança e a presença do supremo bem não devem ser 

vistas como uma espécie mecânica de controle, mas como condição que permite à alma 

perscrutar a si mesmo, refletir sobre seus pensamentos e ações diárias. O exame diário põe a 

alma a par da distância entre ela e o esplendor do supremo bem. A consciência da existência 

de que somente o momento presente depende de nós, implica sempre movimento da alma  

retroceder ou de avançar no processo de elevação espiritual , daí a importância da 

concentração em si, da atenção sobre pensamentos e ações.  O fato de o homem estar sozinho, 

no particular de sua vida, não o autoriza a ceder ao vício, pelo contrário, cabe a ele 

compreender que toda ação justa que se efetiva no particular ou no anonimato anuncia a 

virtude de modo mais poderoso para si e para os outros. No particular os "deveres de homem" 

devem ser melhor efetivados, mas e se "ele não pode mais cumprir com seus deveres de 
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cidadão? Restam-lhe os deveres de homem". Mesmo quando "excluem-te do tribunal, 

expulsam-te da tribuna e dos comícios? Volta-te e olha: quantas extensões imensas, quantas 

nações se abrem para ti! Por mais vasta que seja a parte do mundo que te é vedada, aquela que 

te é permitida será sempre maior",  "jamais um bom cidadão perde seu trabalho: este é ouvido 

e é visto. Sua fisionomia, seus gestos, sua muda obstinação e seu modo de andar, tudo 

auxilia." Sêneca mostra que a prática da virtude é algo que não cabe anunciar, mas apenas 

realizar com a serenidade e doçura de quem embala o sono de uma criança pequena. Daí 

afirmar que a virtude, sua "benfazeja influência se exerce mesmo a distância e sem que ela 

seja visível. Que ela dê expansão e seja livre em seus impulsos, ou que ela tenha dificuldade 

em se desfraldar e seja reduzida a recolher suas velas; que ela seja ociosa, muda, estreitamente 

aprisionada, ou que se abra com facilidade, em todas as situações possíveis ela é útil" (Sêneca, 

Da tranquilidade da alma, IV, 7).  

Sêneca traz à memória que Sócrates foi exemplo de vida virtuosa. Sua presença 

espiritual podia ser melhor, mas sobretudo nas ações, pois agia virtuosamente. "Oferecia o 

grande exemplo de um cidadão que marcha livre, com trinta déspotas ao seu redor. Não 

obstante, eis que Atenas, ela mesma, fez morrer este homem numa prisão: ele desafiou 

impunemente todo um bando de tiranos, e um governo livre não pôde tolerar sua liberdade". 

Sócrates, exemplo de "que mesmo numa República oprimida o honesto encontra ocasião para 

mostrar quem ele é, e que numa República próspera e feliz reinam ao mesmo tempo a 

crueldade, a inveja e mil outros vícios dissimulados" (Sêneca, Da Tranquilidade da Alma, V, 

2). Sócrates, exemplo de fidelidade às leis constitutivas de seu discurso e a sua maneira de 

viver. Ao aproximar-se da morte, pensou no bem, manter a coerência entre o dito e o feito e a 

tranquilidade da alma, bem comum em Atenas, procurando despertá-la para a força e 

importância da Justiça e do bem. Sua morte, quer dizer, a interdição de um pensamento de 

grau muito elevado, despertou uma profusão de reflexões que ultrapassaram os limites de seu 

contexto e tempo. Não há tempo que apague ou ofusque o fulgor dessa vida virtuosa, bem 

como desse pensamento singular que galgou alturas que poucos pensadores conseguiram 

alcançar. A figura de Sócrates mostra que conhecer e dominar a si é o caminho mais seguro 

que o homem pode trilhar em sua existência e isto supõe um longo trabalho da alma em 

direção à elevação espiritual. Quem alcança domínio próprio evita males para si e para os 

outros, pois, esse é o escudo que melhor protege a alma contra os perigos advindos das 

paixões e dos desejos vãos e quando alcança um nível de maturidade espiritual esse domínio 

se torna uma das mais belas conquistas que a alma pode experimentar. São raros os que 
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experimentam esse estado de espírito, sejam reis ou camponeses, sábios ou ignóbeis, pouco 

importa a quem os vê, os admira, e os toma como sábios, exemplos a serem seguidos.  

 

Eis que isto nos leva a dizer que nada acontece ao sábio contra sua expectativa: não 

o subtraímos das desgraças humanas, mas sim dos vícios humanos; e todas as coisas 

lhe sucedem não conforme seus desejos, mas conforme suas previsões. Ora, o que 

ele prevê, antes de tudo, é que os obstáculos podem sempre opor-se aos seus 

projetos. Não é, pois, evidente que o pesar causado por uma decepção é bem menos 

sensível quando não se prometeu antecipadamente o sucesso com segurança? 

(Sêneca, Da tranquilidade da alma, XII, 3). 

 

Essa admiração pela figura do sábio é algo semelhante ao que ocorre no nascimento e 

florescer de uma amizade, pois a alma escolhe o que a alegra, o que a faz sair do comum e 

"nada agrada tanto à alma como uma amizade fiel e doce". Daí a figura do sábio ser a que 

melhor traduz a virtude do domínio de si, aquela que é acompanhada sempre pela 

tranquilidade da alma. "Quando lhe foi anunciado o naufrágio no qual tudo o que possuía foi 

tragado pelo mar, nosso Zenão disse: "A fortuna quer que eu filosofe mais 

desembaraçadamente", Teodoro, ameaçado de morte por um tirano, responde: "Tu podes", 

disse-lhe este, "dar-te este prazer: existe aí 2,7 decilitros de sangue, sobre os quais tens todos 

os direitos; quanto à sepultura, és estranhamente ingênuo, se crês que me aflijo por apodrecer 

sobre ou debaixo da terra" (Sêneca, Da tranquilidade da alma, VII, l; XIV, 3). Esses e outros 

exemplos mostram que, para se concretizar a maneira filosófica de viver exige 

desprendimento da alma em relação às coisas sensíveis, a tudo que lhe é exterior. Mostram 

também que a existência humana é constituída por misérias e tolices, "assim devemos aplicar-

nos a não considerar odiosos, mas ridículos, os vícios dos homens [...]. Aceitemos, pois, todas 

as coisas superficialmente e suportemo-las com bom humor: pois está mais em conformidade 

com a natureza humana rir-se da existência do que lamentar-se dela". Se a alma vive segundo 

à virtude e alcançou o domínio de si, pensamentos e ações que deles emanam já não 

dependem da opinião de outrem, mas da força da virtude e do supremo bem segundo o qual 

ela vive e age.  Em Hércules, Régulo, Catão, "todos estes heróis, pelo sacrifício de uma 

insignificante parte de sua existência, souberam tornar-se eternos e a morte foi para eles o 

caminho da imortalidade" (Sêneca, Da tranquilidade da alma, XVI,4). Os escritos de Sêneca 

têm sempre algo a dizer sobre a necessidade de buscar e de conservar a tranquilidade da alma 

e, dentre muitos aspectos, o modelo de vida é um convite às coisas simples. 
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Eis, mui querido Sereno, os meios de conservar a tranquilidade a alma ou de tornar a 

encontrá-la quando perdida, e de não sucumbir à pérfida insinuação dos vícios. 

Todavia, dize a ti mesmo que nenhum destes meios é suficientemente poderoso para 

salvaguardar um bem tão frágil, se não cercarmos com a mais ativa e a mais zelosa 

vigilância nossa alma, sempre pronta a se deixar desviar. [...]  

Tenho um profundo amor à simplicidade, e o confesso: o que amo não é nenhum 

leito faustosamente preparado, não são de modo algum roupas que se tiram do fundo 

de um baú, que se torturam debaixo de pesos e de inúmeros parafusos, para obrigá-

las a ficarem com lustro, mas um costume simples e grosseiro que se conserva sem 

cuidado e que se usa sem escrúpulo.  

O que eu amo não é uma alimentação que muitos escravos preparam e olham comer, 

que se encomenda não sei quantos dias antes e que é apresentada por não sei quantos 

braços: são pratos fáceis de achar e de preparar, que não têm nada de requintado, 

nem de raro; relativamente aos quais se tem certeza de que não faltarão em nenhuma 

parte, que não pesam nem à bolsa nem ao estômago e que não tornam a sair de 

nenhum modo por onde eles entrarem. 

O que eu amo é um servo simplesmente vestido, um pequeno escravo desajeitado, é 

a maciça baixela de meu pai, homem rústico, cuja argentaria não trazia nem 

gravações, nem mesmo o nome do artífice; é uma mesa que não deslumbra pelas 

suas cores marmóreas e que não seja conhecida de toda cidade por ter pertencido 

sucessivamente a toda uma série de amadores, mas que seja de uso cômodo e diante 

da qual não se vejam os olhos dos convivas nem arregalarem de prazer nem de 

ciúmes (Sêneca, Da tranquilidade da alma, XVII, 12;  I, 5-7). 

 

Muitas dessas exortações podem parecer irrealizáveis, descabidas, no entanto, 

procuramos pôr em relevo não exatamente a interpretações sobre elas, mas a força e o poder 

que elas têm de engendrar na alma a intenção moral capaz de pô-la à caminho de sua 

transformação interior. O exemplo dos antigos clássicos orienta a alma em seu movimento de 

elevação, por ter transcendido o tempo que tendia a limitá-lo como experiência humana.  

Em suas investigações Pierre Hadot mostra que o movimento espiritual na 

Antiguidade clássica confirma que a filosofia e a formação existem em comunhão e se 

realizam na fronteira entre as possibilidades e os limites do homem no que concerne ao seu 

processo formativo. Daí, para os gregos clássicos não haver separação entre filosofia e 

maneira de viver, para eles não faz sentido pensá-las e realizá-las isoladamente, pois filosofia 

é maneira de viver e de formar o homem, formação que realiza a mais extraordinária 

transformação de que se ouviu falar na história do homem: a transformação interior. Os 

pensadores clássicos se ergueram e demonstraram com "agudeza conceptual" o quanto é 

possível elevar-se espiritualmente sem sucumbir à irreflexão e à desumanização (Jaeger, 

2013, p. 493). "O indivíduo é assim posto em questão nos próprios fundamentos de sua ação: 
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ele toma consciência do problema vivo que ele mesmo é para si" (p. 104), trata-se de um 

embate intelectual e espiritual em vista da tranquilidade da alma, "valor central da tradição 

filosófica" (Hadot, 2014, p. 84). O reconhecimento da formação e da elevação do intelecto e 

do espírito orienta o pensamento em direção ao supremo bem. A alma que decide pela vida 

filosófica compreende que, para viver segundo a virtude, é necessário cultivá-la em seu 

interior de modo que a prática dos exercícios espirituais a faça desenvolver e frutificar em 

vista da elevação espiritual e da transformação de si. 
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Capítulo 3 

  Exercícios espirituais e bem comum  

 

Ao estudar a origem da filosofia na Antiguidade clássica compreendemos melhor seu 

modo prevalente de pensar as coisas, o homem e o mundo, e de retomar a tradição, aos 

pensadores que vieram antes dos que se arriscaram a assumir o trabalho de pensar, interrogar 

a si mesmos e as coisas divinas e humanas. Com Pierre Hadot, vimos que o pensamento 

avança a partir do preexistente que assegura a liberdade espiritual, despertando o desejo de 

compreender a si mesmo e a realidade. O movimento do pensamento pressupõe ruptura e 

conservação em relação ao que se busca compreender no pensamento clássico e na tradição 

que lhe é correspondente. Esse estudo chama nossa atenção para o fato de que a intenção 

formativa é constitutiva e central na filosofia e na tradição da Antiguidade clássica.  

Em Exercícios espirituais e filosofia antiga e A filosofia como maneira de viver: 

entrevistas de Jeannie Carlier e Arnold I. Davidson e O que é a filosofia antiga? é visível a 

preocupação, o zelo de Pierre Hadot com a formação espiritual de seus leitores,  com o 

esclarecimento da natureza e finalidade da filosofia, da força da figura do sábio na formação 

do homem. 

 

 Michelet disse-o com muita profundidade: A religião grega culminou com seu 

verdadeiro deus: o sábio". Pode-se interpretar essa fórmula, que Michelet não 

desenvolve, dizendo que a Grécia ultrapassa a representação mítica que tinha de seus 

deuses no momento em que os filósofos concebem Deus de maneira racional sobre o 

modelo do sábio. Sem dúvida, nessas descrições clássicas do sábio, certas 

circunstâncias da vida humana serão evocadas, ter-se-á prazer em dizer o que o 

sábio faria em tal ou tal situação, mas precisamente, a beatitude que ele conservará 

inabalável em tal ou tal dificuldade será a do próprio Deus (Hadot, 2012, p. 21-22). 

 

Conhecedora da natureza humana, a filosofia insiste que toda ação deve ser orientada 

pela Razão, principal via dessa prerrogativa do homem. Ao considerar a relação indissociável 

entre razão, teoria, natureza-viva, quer dizer, a relação entre vida, experiência e exercícios 

espirituais é que a filosofia clássica confere lugar privilegiado à prática dos exercícios 

espirituais que muito contribuem para a compreensão das complexas relações entre essas 

 



92 
 

 
 

realidades.  Aliás, "a teoria por ela mesma não é considerada como um fim em si. [...]. Como 

diz Porfírio, 'a contemplação beatífica não consiste em uma acumulação de raciocínios, nem 

em uma massa de conhecimentos apreendidos, mas é preciso que a teoria se torne em nós 

natureza e vida'" (Hadot, 2012, p. 25). Sendo maneira de viver, a filosofia forma no e pelo 

pensamento em vista da vida feliz para o homem e a humanidade. O sentido e a intenção da 

filosofia clássica coadunam com a busca do saber com vistas na vida segundo a virtude, que 

supõe cuidado e atenção ao momento presente. A filosofia antiga não diz respeito à instrução, 

ao domínio de técnicas, nem a uma preparação intelectual e espiritual para as incertezas do 

futuro. Como busca do saber sobre si, o mundo e o supremo bem, visando à realização das 

possibilidades humanas,  ao bem, à ação virtuosa em cada circunstância, essa atitude supõe a 

necessidade de "estar presente a si mesmo e aos outros" (Porfírio. Apud Hadot, 2016, p. 108), 

num movimento de elevação espiritual que leva a alma a olhar do alto as coisas como 

realmente são, realidades que se abrem ao acolhimento por parte do homem, cooperando para 

que ele seja capaz de "reconhecer nas realidades mais simples, mais humildes, mais 

cotidianas, a presença do indizível" (Hadot, 2016, p. 109).  

A vida filosófica supõe a decisão humana de buscar a sabedoria divina como 

referência às coisas humanas, busca que se efetiva pela prática regular dos exercícios 

espirituais no sentido de fazer com que o eu vá de um estado "parcial, partidarista, 

egocêntrico, egoísta, para alcançar o nível de um eu superior que vê todas as coisas segundo a 

perspectiva da universalidade e da totalidade, que toma consciência de si mesmo como parte 

do cosmos, que abraça então a totalidade das coisas" (Ibid., p. 114). Essa passagem do eu 

simples ao eu universal que transcende a todas as partes, possibilita ao homem a consciência 

de si mesmo, do mundo e do supremo bem, de modo que a sabedoria aí alcançada contribua 

para a realização do fim último do homem, a felicidade. No estado de consciência de si a alma 

experimenta serenidade e tranquilidade em relação às coisas que a circundam, pois, ao reter a 

verdade sobre seu raio de ação, compreende e aceita que algumas coisas dependem dela e 

outras não, tornando desnecessárias certas preocupações. O exercício espiritual é, também ele, 

"uma prática voluntária, pessoal, destinada a operar uma transformação do indivíduo, uma 

transformação de si".  

 

O que eu disse de uma maneira geral em meus livros sobre os exercícios espirituais 

poderia dar a impressão, embora eu tenha tentado evitá-la, de que os exercícios 

espirituais são algo que se acrescenta à teoria filosófica, ao discurso filosófico: seria 
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uma prática que apenas completaria a teoria e o discurso abstrato. Na realidade, é a 

filosofia em sua inteireza que é exercício, tanto o discurso de ensino quanto o 

discurso interior que orienta nossa ação. Evidentemente, os exercícios se realizam de 

preferência por meio do discurso interior e no âmbito desse discurso  existe 

inclusive uma fórmula consagrada para isso, um termo grego empregado com muita 

frequência por Epicteto em seu Manual: epilégein, isto é, "acrescentar à situação um 

discurso interior". Por exemplo, alguém repete para si mesmo uma máxima como 

esta: "Não se deve desejar que aquilo que acontece não aconteça, e sim desejar que o 

que acontece aconteça da maneira como acontece". São fórmulas interiores que são 

empregadas e que transformam a disposição do indivíduo. Mas existem também 

exercícios espirituais no discurso exterior, no discurso didático. E isso é muito 

importante, a meu ver, porque o que eu quis mostrar em especial foi justamente que 

aquilo que consideramos como pura teoria, como abstração , era prático tanto em 

seu modo de exposição quanto em sua finalidade (Hadot, 2016, p. 116).  

 

 

A intenção formativa da filosofia se sobrepõe a todo conhecimento que dela decorre, 

pois a formação consiste, a um só tempo, na interiorização e prática de um ideal de paideía. 

Com a filosofia ocorre algo semelhante, mestre e discípulo se ocupam de um saber que só faz 

sentido ao ser traduzido em ações ou em coerência entre discurso e maneira de viver. Nesse 

sentido é correto entender que os exercícios espirituais atuam na alma racional de modo que a 

verdade e a justiça se efetivem numa vida segundo a virtude. O sentido e a relevância da 

prática dos exercícios espirituais mostra que, ao contrário do que muitos imaginam, os 

filósofos clássicos não são incoerentes em seus discursos, o que escapa à compreensão de 

muitos historiadores e estudiosos de outras área é que a exposição dos sistemas filosóficos é 

uma questão paralela ao que é fundamental "ensinar a seus discípulos um método de 

orientação, tanto no pensamento quanto na vida" (Hadot, 2016, p. 118). Essa tarefa se realiza 

à medida que o mestre ou filósofo desperta a disposição interior de seus discípulos em relação 

à prática dos "exercícios dialéticos ou espirituais, [...] por exemplo, ao retomar a apresentação 

a partir de diferentes pontos de partida , como é o caso de Aristóteles , exercícios 

sucessivos que não são necessariamente de uma coerência rigorosa" (Ibid., p. 119). O esforço 

e a disciplina, próprios dos exercícios espirituais, atuam na alma de modo que a verdade e a 

justiça façam coincidir discurso e maneira de viver, num árduo trabalho de formação em 

sentido pleno. 

 

Naturalmente, o discurso filosófico também propõe informações sobre o ser ou a matéria ou 

os fenômenos celestes ou os elementos, mas visa ao mesmo tempo a formar o espírito, a 

ensiná-lo a reconhecer os problemas, os métodos de raciocínio, e permitir que a pessoa se 

oriente no pensamento e na vida (Hadot, 2016, p. 119).  
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Marco Aurélio (Huisman, 2001, p. 663-665) é exemplo desse esforço que se ocupa 

com a transformação de si mesmo. Enquanto o diálogo socrático expressa as dimensões do 

interlocutor, as Meditações do imperador romano expressam o eu que deseja conhecer pelo 

menos três questões fundamentais: a realidade humana, a morte e a brevidade presente 

momento, com vistas na realização do melhor de si. Para o exame de tais questões o 

imperador filósofo utiliza o método que consiste "em isolar pelo pensamento um momento de 

uma continuidade temporal, depois em passar da parte ao todo: um canto são apenas notas, 

uma vida, instantes fugidos" (Hadot, 2014, p. 139). Em sua busca a compreensão de que as 

coisas humanas são sempre as mesmas, não importa o tempo em que ocorrem, é uma 

constante. O imperador filósofo lança um olhar do alto sobre a realidade humana e a vê como 

banal e efêmera.  

 

Assim como te enfadam as funções no anfiteatro e lugares semelhantes, por se 

exibirem sempre as mesmas coisas e porque a uniformidade torna tedioso o 

espetáculo, assim deves sentir a respeito do curso todo da vida, pois tudo, de alto a 

baixo, são os mesmos efeitos das mesmas causas. Até quando? [...] Adverte amiúde 

como as coisas que ora acontecem já ocorreram antes tais e quais; e adverte que 

voltarão a ocorrer. Põe diante dos teus olhos os dramas inteiros e as cenas iguais, 

que conheces de experiência própria ou de narrativas mais antigas; por exemplo, 

toda a corte de Adriano, toda a corte de Antonio, toda a corte de Filipe, de 

Alexandre, de Creso; eram todas cenas tais quais estas; os atores apenas eram 

outros. (Marco Aurélio, Meditações, VI, 46; X, 27).  

 

Repetição e continuidade movem as coisas humanas vistas como vãs, instáveis, 

passageiras e banais. A  felicidade, a paz interior ou a serenidade são próprias dos que olham 

do alto e apreendem o movimento cíclico que perpassa os acontecimentos e eventos em todos 

os tempos e espaços. Pierre Hadot afasta por completo as acusações de pessimismo que 

frequentemente pesam sobre o imperador filósofo, pois seu aparente pessimismo não passa de 

uma profunda compreensão de que não se deve ocupar com as coisas sobre as quais não 

podemos decidir. Assim ele dedica-se detidamente à rememoração e aplicação da regra do 

estoicismo de identificar o que depende de nós em cada momento presente, esclarecendo a 

questão do valor e da importância do momento presente, pois o vê como o único sobre o qual 

o homem pode agir em favor do bem de si e dos demais homens. 

Na verdade, o esforço no sentido de dialogar consigo mesmo, de conhecer a si mesmo, 

essa mudança de direção que estreita a relação entre discurso e maneira de viver orientam a 
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vida, uma vez que, considerando a regularidade e a efemeridade das coisas humanas, e 

reconhece que elas não merecem o valor e a importância que geralmente lhes atribuímos. À 

medida que a ação, a práksis, implica sempre os demais homens, as dimensões social e 

política são constitutivas dessa existência e convivência. A ação é posterior ao pensamento, 

daí a importância do discurso, das obras espirituais na formação humana em geral e em sua 

elevação espiritual em particular. Nos livros IV e VI de sua Ética a Nicômaco Aristóteles 

examina o valor e a importância da convivência entre os homens, bem como a necessidade de 

que palavras e atos tenham significado e coerência para si e para os demais homens. O 

discurso pode orientar a ação, mas é justamente ela que faz o mundo ser o que é. Nas 

Meditações Marco Aurélio reflete sobre a complexidade constitutiva da ação que, apesar de 

residir no campo da incerteza ou da possibilidade, é uma das experiências constitutivas da 

realidade das coisas humanas. Ao ser praticada a ação torna-se uma realidade irreversível e 

cheia de consequências, o que supõe sensatez em sua efetivação, pondo-se sempre como 

desafio intelectual e espiritual para o homem que se encontra a caminho da tarefa de fazer-se 

homem.  

As Meditações de Marco Aurélio deixam clara sua intenção de autoformação em vista 

da elevação espiritual, testemunham sua busca de transformação interior e despertam a nos 

leitores a mesma disposição. O exercício de leitura dessa obra, de certo modo é uma 

experiência espiritual que floresce naquele que se detém no trabalho filosófico de elevação da 

alma na visão de um semelhante, o que sem dúvida exige esforço e acuidade intelectual e 

espiritual necessárias ao movimento de apreensão do sentido, da essência e finalidade do 

texto, pois, "as obras são vivas: são um ato, um movimento que carrega o autor e o leitor" 

(Hadot, 2016, p. 120) pois destinam-se a formá-los e não apenas a informá-los. 

 

Mais que todas as outras, as obras filosóficas estão ligadas à oralidade, porque a própria 

filosofia antiga é, antes de tudo, oral [...]. Com relação ao ensino filosófico, a escrita não é 

senão um pró-memória, um recurso que jamais substituirá o discurso vivo. [...]. A 

verdadeira formação é sempre oral, porque somente o discurso permite o diálogo, isto é, a 

possibilidade para o discípulo de ele próprio descobrir a verdade no jogo de questões e 

respostas e também a possibilidade para o mestre de adaptar seu ensino às necessidades do 

discípulo. Numerosos filósofos, e não dos menores, não quiseram escrever, considerando, 

como Platão e sem dúvida com razão, que o que se escreve nas almas pelo discurso é mais 

real e mais durável do que os caracteres traçados sobre o papiro ou pergaminho. [...] As 

produções literárias dos filósofos serão, pois, em sua maior parte, uma preparação, ou um 

prolongamento, ou um eco de seu ensino oral, e elas serão marcadas pelas limitações e 

pelas restrições que essa situação impõe (Hadot, 2012, p. 29-30). 
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 O exercício espiritual de leitura das Meditações provoca na alma o desejo e a 

curiosidade de identificação e compreensão das proposições teóricas e das figuras tomadas 

por Marco Aurélio como referência em sua reflexão, preparando a alma para fazer-se bela. As 

imprecisões iniciais do texto devem dar lugar à necessária acuidade de espírito para 

compreender as anotações do imperador filósofo como testemunho de sua transformação 

interior. No Prólogo de La ciudadela interior: introducción a las Meditaciones de Marco 

Aureleo, Arnold Davison põe em relevo a importância da escrita como exercício espiritual. 

Ao pôr a questão porque lemos e como lemos Davison provoca o leitor a refletir sobre esta e 

outras questões concernentes ao exercício da leitura e, à medida que nos pomos a ler as 

Meditações, aproximamo-nos de temas que muitas vezes não temos sabido reconhecer a 

verdadeira importância e valor. Daí a necessidade de empenho, esforço, disciplina e dedicação 

na leitura de obras clássicas, pois uma leitura bem-feita supõe orientação e atitudes 

intelectuais e espirituais específicas, entre elas compreender que não se lê um texto clássico 

do mesmo modo que um texto moderno ou contemporâneo. Com efeito, nas Meditações as 

frases e as fórmulas parecerem falar por si mesmas,  pois o texto clássico supõe determinado 

tipo de leitura que, se não observado, expõe o leitor ao risco de cair nas armadilhas da 

superficialidade de uma leitura aligeirada e malfeita, que se distancia do sentido do texto, 

aumenta o perigo dos contrassensos. A distância temporal que nos separa da maneira própria 

de pensar as Meditações exige esforço intelectual, espiritual e moral, requer um método capaz 

de apreender inicialmente o movimento do pensamento do autor e os exercícios intelectuais e 

espirituais por ele utilizados. 

A experiência do imperador filósofo no que diz respeito a realização da vida filosófica 

pela via dos exercícios espirituais, especialmente o de atenção a si e ao momento presente se 

efetivou nos intervalos das muitas lutas de que participou. Se apenas o presente está em 

nossas mãos, como o terreno em que o homem pode agir, cabe-lhe fazer sempre o melhor, 

numa palavra, praticar sempre o bem. 

 

Mesmo se houveres de viver três mil anos ou dez mil vezes esse tempo, lembra-te de 

que ninguém perde outra vida senão aquela que está vivendo, nem vive outra senão 

a que perde. Assim, a mais longa e a mais curta vêm a dar no mesmo. O presente, 

por sinal, é o mesmo para todos; o perdido, portanto, é igual e assim o que se está 

perdendo se revela infinitamente pequeno. De fato, não podemos perder o passado 

nem o futuro; como nos poderiam tirar o que não temo? Lembra-te, pois, sempre 

destas duas máximas: primeira, que tudo, desde todo o sempre, tem o mesmo 

aspecto e se renova em ciclos; nenhuma diferença faz verem-se os mesmos fatos por 

cem anos ou por duzentos, ou eternamente; segunda, que a perda é igual tanto para o 
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de vida mais longa como para quem morre cedo, porquanto o presente é a única 

coisa de que será desapossado, pois só tem este e não perde o que não tem (Marco 

Aurélio, Meditações, II, 14). 

 

A consciência da brevidade, é uma característica evidente das Meditações de Marco 

Aurélio, o que supõe uma alma preparada para acolher com sabedoria os acontecimentos ou 

eventos de maneira a cumprir "o dever do momento segundo a reta razão com zelo, com vigor 

e de boa vontade, sem intenções secundárias, conservando, porém, em permanente pureza o 

teu nume, como se estivesses em vias de restituí-lo", pois são justamente "os preceitos com 

que possas conhecer as coisas divinas e as humanas e proceder em tudo, mesmo nos atos 

mínimos, como quem não esquece os liames mútuos destas e daquelas; nada realizarias bem 

na área humana sem uma relação simultânea com a área divina e vice-versa" (Marco Aurélio, 

Meditações, III, 12-13). O sentido dos exercícios espirituais consiste nessa preparação da 

alma para se manifestar em relação ao presente momento sem se deixar surpreender pelas 

coisas exteriores a ela. Os preceitos, a reta razão é o guia que lhe assegura a constância da 

prática do bem seja qual for o acontecimento, pois somente quem aprende a distinguir o que 

depende e o que não depende dele é capaz de dedicar atenção ao presente. 

Marco Aurélio segue os passos dos estoicos Sêneca e Epicteto, que o precederam.. É 

clara sua atenção à ação humana no momento presente, à humanização, à possibilidade e à 

necessidade de realização do bem. Não se trata de suspensão da teoria, mas apenas de apelo à 

prática de tudo que foi retido na alma no que concerne ao bem e sua e sua efetivação nas 

dimensões social e política da realidade humana. O filósofo francês Montesquieu [1689-

1755], no elogio ao imperador filósofo, afirma que "sente-se um prazer secreto em si mesmo 

quando se fala desse imperador" (Os Pensadores, 1972, p. 102), fiel amigo da Justiça, do bem 

comum e das verdades filosóficas.  Aliás, o fato de Marco Aurélio ter vivido num tempo 

aparentemente inóspito à atividade filosófica, marcado por guerras, pela decadência do 

império romano e da cultura clássica greco-latina, que vivia o esgotamento de sua vitalidade, 

não o impediu de filosofar. À evocação dos exemplos de vida e de filósofos clássicos não se 

separa do desejo e a decisão de tê-los imitado.  Ele próprio torna-se em exemplo de dedicação 

à prática dos exercícios espirituais e à experiência do movimento de elevação espiritual que 

deles decorrem. Seu testemunho é a experiência mais próxima dos modernos e sua lembrança 

de que a filosofia é exercício espiritual que se traduz em maneira de viver vinculada a um 

determinado discurso filosófico. As Meditações acolhem verdades formuladas pelos gregos 
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clássicos que merecem ser rememoradas, como por exemplo, o fato de que o homem não 

basta a si mesmo e, por isso seu intelecto, seu espírito deseja e busca algo que transcenda sua 

condição de ser incompleto e finito. Na filosofia e na formação clássicas vemos o desejo de 

saber, a bela realidade ligada à formação filosófica que desperta a percepção da sua realidade 

interior, de ver o mundo para além do olhar habitual ao qual a maior parte dos homens está 

acostumada.  

A atitude filosófica de atenção ao presente momento consiste na efetivação da 

possibilidade de ruptura com a banalização e a naturalização das coisas e dos hábitos que, por 

vezes expressão de um olhar fragmentado e falso sobre a realidade e esvaziados de virtude, 

satisfazem as urgências do cotidiano. Esse olhar influi negativamente em pensamentos e 

ações, contribuindo para deter alma numa maneira de viver segundo as paixões, desejos e 

vícios. O hábito, que pode ser de acordo com a virtude, o segundo de acordo com o vício, ao 

ser interiorizado e assimilado, torna-se uma segunda natureza. O primeiro modo eleva a alma, 

e o segundo a mantém em estado de inconsciência sobre si mesma e sobre o mundo. Entregue 

aos vícios, a alma não vai além das sombras que se lhe apresentam como realidade e verdade 

absoluta, vê o mundo de forma distorcida que não correspondem a verdade. A filosofia se 

opõe a essa orientação limitada e distorcida, à medida que se constitui como ruptura com o 

cotidiano e influência sobre ele, e em especial como maneira de viver em situações 

específicas e de agir no momento presente de modo a promover as dimensões coletiva e 

universal, o homem e a humanidade. Em seu movimento espiritual a filosofia, "a reflexão 

teórica segue determinado sentido graças a uma orientação fundamental da vida interior, e 

essa tendência da vida interior se define e toma forma à reflexão teórica [...] "A reflexão 

teórica  já pressupõe certa escolha de vida, mas essa escolha só pode evoluir e se definir 

graças à reflexão teórica" (Hadot, 2016, p. 134), porque é justamente essa atividade espiritual 

que melhor caracteriza o homem e permite-lhe reconhecer e compreender a seriedade, a 

beleza e a fugacidade do momento presente. A alma é então despertada e, ao olhar do alto, vê 

quão bela e preciosa é a vida quando vivida segundo a excelência.  

A filosofia na Antiguidade clássica é a mais preciosa experiência espiritual de 

preparação consciente para a vida. Esse movimento espiritual manifesto no discurso e na 

maneira de viver de seus mestres, Marco Aurélio procurou reter e seguir diligentemente em 

sua vida, demonstrando ter compreendido a profundidade da exortação sobre o valor vida e 

fugacidade e banalidade da imediaticidade mundana. Daí a necessidade de vivê-la segundo o 
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bem em cada momento presente como busca da verdade. A seriedade manifesta ação em cada 

momento presente supõe um esforço no sentido de deixar aflorar a virtude em pensamentos e 

ações, consciente "de que o momento que ainda está sendo vivido tem um valor infinito, de 

que, como a morte talvez o interrompa, trata-se de vivê-lo de maneira extremamente intensa 

enquanto a morte não chegou". Essa atitude de atenção consciente em relação a "finitude deve 

levar o homem a assumir a existência como ela é" (Hadot, 2016, p. 135-136), isto é, 

fugacidade, superficialidade e banalidade, mas também oportunidade de fazer-se homem, de 

realizar e de confirmar a humanidade. 

Três aspectos são constitutivos das Meditações do imperador filósofo: trata-se de uma 

escrita para si mesmo; uso de forma literária refinada apesar de escrever sobre as coisas 

humanas e as repetições como meio para relembrar e reter os princípios estoicos que orientam 

sua vida filosófica. Daí compreender que se trata de uma reflexão sobre o movimento de 

elevação espiritual e de passagem do eu simples ao eu universal. As representações sobre as 

coisas que o homem retém em sua alma geralmente são, para os estoicos, o guia dos 

pensamentos e das ações deste homem. A mudança interior implica considerar que o objeto a 

ser mudado é o discurso interior ou o conjunto das representações retidas na alma, aquilo que 

anima e orienta o pensamento e as ações humanas. Nesse sentido, o exercício espiritual de 

escrita das Meditações destina-se a orientar o processo de transformação interior e a 

solidificar o discurso filosófico fazendo-o manifestar-se em maneira de viver. O exercício de 

reflexão e de escrita deve motivar o desejo de dizer a si mesmo princípios e valores que 

mantém vivo o discurso interior em vista do bem, de modo a traduzi-lo em pensamentos e 

ações, pois essa realização pressupõe interdependência, indissociabilidade e coerência entre 

discurso e maneira de viver, o que está claro no texto de Marco. 

Os exemplos que o imperador evoca nas primeiras páginas das Meditações são 

testemunhos de almas que se dispuseram a viver a coerência entre discurso e maneira de 

viver, sobretudo modelos de vida fortemente influenciados pela ideia de bem e de justiça, 

demonstrando que o eu simples não realiza suas potencialidades à margem do eu universal. A 

filosofia clássica valoriza o esforço do homem para passar do eu simples ao universal, que o 

envolve tenha uma atitude consciente em relação aos demais homens, entendido como 

humanidade, a intenção pura, guiada pela atenção e pelo dever em relação aos outros, própria 

da vontade de universalidade. "A partir do momento em que tentamos nos submeter à razão, 

somos necessariamente obrigados a renunciar ao egoísmo" (Hadot, 2016, pp. 137 e 139).   
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A Antiguidade clássica testemunhou de diferentes maneiras a atitude filosófica de 

escolher uma vida segundo a virtude. A experiência de transformação interior vivida por 

Marco Aurélio é um desses testemunhos de démarche filosófica que expressa o cuidado e a 

consciência de si e atenção ao presente momento; bem como de que a filosofia é um convite à 

participação na realização de si mesmo, consciente de que o movimento espiritual necessário 

a essa realização está sempre correlacionado aos outros homens, pois ninguém se faz sozinho, 

nem mesmo só para si. O homem confirma sua humanidade na relação que estabelece com os 

outros e na relação de todos com o universo. Para o imperador filósofo o eu simples e o eu 

universal são uma só coisa é uma possibilidade para homem e só se realiza conforme a 

natureza. Isto ocorre quando a ideia do bem é desperta e assimilada conscientemente pelo 

espírito, interiorizando-se como hábito, algo que não requer mais grande esforço para se 

realizar. A ação virtuosa se torna quase natural naquele que tem consciência do dever e do 

privilégio de praticar o bem. Esse homem deve considerar-se "digno de toda palavra e ação 

conformes com a natureza" não se deixa afetar pelos ruídos provocados pelos julgamentos de 

terceiros, nem de elogios, nem de reprovações, porque compreende que seu dever é tão 

somente praticar o bem que é, acima de tudo, decorrência da intenção pura esvaziada de 

pretensões. Aquele que age desse modo "nem sabe o que fez;" pois o que está em jogo é 

"alguma tarefa de interesse da comunidade" (Marco Aurélio, Meditações, V, 6). Pratica o bem 

porque sua alma reconhece que é o que deve ser feito ao longo da vida. A justiça e a bondade 

são livres, não dependem e não se curvam a interesses particulares, não precisam ser 

motivadas por terceiros, pois são atitudes próprias daqueles que nutrem a pureza em suas 

intenções e buscam viver a vida segundo a virtude.  

Exemplo de lucidez quanto à responsabilidade de um governante sobre a realidade da 

comunidade, Marco Aurélio sabia que a subsistência do bem depende fundamentalmente de 

que a justiça seja anunciada e feita em cada manhã, como aparece em suas exortações sobre as 

ações necessárias ao homem que deseja praticar o bem. O primeiro passo é reconhecer que a 

virtude é o bem a ser praticado em cada momento presente desviando-se ao mesmo tempo do 

mal, das paixões e dos desejos. As reflexões expressas nas Meditações demonstram que a 

atitude filosófica de seguir e de viver o bem decorre da prática dos exercícios espirituais que 

giram em torno dos princípios da vida virtuosa retidos pela alma, pois a decisão pela vida 

filosófica só tem sentido se confirmada em atos retos, de bondade e justiça. Um governante 

justo é, em si, estímulo à prática da justiça, pois a relação entre a atividade espiritual do 

governante ou de um herói épico influi na realidade espiritual e material do eu simples. O 



101 
 

 
 

exemplo não é senão a expressão da mais pura e sincera coerência e equilíbrio entre o dito e o 

vivido, o discurso e a vida, o bem e o mal, aliás, Marco Aurélio dedica-se a realizar essa justa 

medida que a tradição clássica estabelecia como um dos princípios fundamentais da filosofia.  

 

Que te bastem as ideias, adotadas como dogma. Lança de ti a sede de leituras, para 

não morres rezingando e sim com real contentamento, agradecendo de coração aos 

deuses. Lembra-te quanto tempo vens protelando e quantas prorrogações de prazo 

concedidas pelos deuses deixaste de aproveitar. Precisas compreender duma vez 

para sempre de que universo é parte, de que regedor do mundo emanaste e, bem 

assim, que foi circunscrito um limite à tua duração e, se a não usares para asserenar-

te, ela passará, passarás tu e não haverá outra ocasião. Pensa firmemente, a todo 

momento, como romano e como varão, em executar o mister que tens nas mãos com 

gravidade exata e desafetada, com afeto, independência e justiça, e proporcionar a ti 

mesmo uma folga de todas as demais cogitações. Consegui-lo-ás se desempenhares 

cada ação de tua vida como se fosse a última, isenta de toda leviandade, de aversão 

sentida ao arbítrio da razão, de fingimento, de egoísmo e inconformação com o 

destino. (Marco Aurélio, Meditações, II, 3-5). 

 

O filósofo é capaz de agir retamente no momento presente, impulsionado pelo 

discurso que interiorizou. É justamente dessa transposição do discurso em ação reta que o 

imperador filósofo se ocupa diligentemente, ao exortar a si mesmo sobre a necessidade e a 

importância de pôr em prática os dogmas retidos por sua alma. À consciência de que não é 

necessário muito saber para assumir uma vida segundo o bem  e a justiça é uma maneira de 

afirmar a si mesmo que enxergando esse caminho nada mais deve esperar para que se ponha a 

percorrê-lo e assim fazer-se homem. Embora os bens eternos e superiores lhe sirvam de guia e 

orientação no processo de confirmação de sua humanidade, o homem deve ter a clareza de 

que suas ações estarão sempre correlacionadas às coisas humanas. Na reflexão do imperador 

filósofo vê-se claramente que os exercícios espirituais de rememoração dos princípios 

filosóficos destinam-se à edificação e efetivação do que consta no discurso filosófico, num 

longo e lento movimento de transformação interior à luz da filosofia, da preocupação com a 

natureza e a qualidade da ação orientada pelo bem e pela justiça. Compreendendo a 

indissociabilidade e a coerência entre discurso e vida os filósofos clássicos valorizaram a 

prática consciente do bem e da justiça em cada momento presente. A questão é mais complexa 

do que aparenta ser, pois a filosofia se ocupa da esfera das coisas humanas e ali tudo está 

sempre em aberto, "tudo ainda está por fazer. A passagem do discurso à vida é um verdadeiro 

salto mortal, que dificilmente nos decidimos a ousar" (Hadot, 2016, p. 147-148) e a tensão 

entre discurso e maneira de viver permanece latente enquanto a tarefa de fazer-se homem 

estiver em aberto.  
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A coerência entre discurso e vida é uma manifestação espiritual marcante na 

Antiguidade clássica, em que a vida humana se abre ao cotidiano e à consciência da 

existência. "O homem vive normalmente  e necessariamente, poderíamos dizer  no 

cotidiano, mas sucede por vezes que ele vislumbre a existência a partir de uma perspectiva 

completamente distinta. E isso já é muito" (Ibid. p. 162), é o início da atividade filosófica. Os 

que procedem na vida apenas para satisfazer as necessidades cotidianas ignoram que a 

filosofia, em suas dimensões teórica e prática, atividade espiritual que, por meio dos 

exercícios espirituais, engendra na alma o exercício da liberdade de pensamento e a 

responsabilidade da ação no momento presente. Ao pôr a questão da filosofia, da educação e 

da formação, a presente reflexão rememora velhas verdades sobre a filosofia clássica, em 

especial a de que é possível filosofar em qualquer contexto, inclusive na contemporaneidade, 

que por vezes, julgamos ser um contexto miserável e precário do ponto de vista dos bens 

culturais e espirituais. A história social da Antiguidade clássica em geral e a obra Meditações 

em particular, testemunham que a filosofia floresce também em lugares e em circunstâncias 

inóspitas, desde que haja experiência da convivência entre homens, mesmo com restrições e 

resistências em relação a sua efetivação. "Tanto as ciências humanas quanto as ciências exatas 

deixam pairar sérias dúvidas sobre a liberdade de nossas ações, e uma teoria ou metafísica da 

liberdade não mudaria isso em nada, creio eu. É preciso levar em conta esses dados quando se 

tenta definir a responsabilidade de um indivíduo, ou sua capacidade para superar suas pulsões. 

Por outro lado, a experiência mostra que somos capazes de praticar exercícios espirituais, 

cada um à sua maneira e segundo seus limites psicológicos" (Ibid. p. 166). Em Marco Aurélio 

estão presentes a consciência da necessidade do controle de si, a disciplina e o esforço no 

sentido de mobilizar as capacidades naturais, sem se deixar afetar pelas coisas exteriores. 

 

A arte de viver é mais semelhante à luta que à dança em nos mantermos eretos e preparados 

para os acontecimentos imprevistos. [...] Toma cuidado para não sentires para com os 

misantropos o mesmo que os misantropos sentem para com a Humanidade. [...] A natureza 

não te fundiu na composição a ponto de não permitir que te estremes e possuas o que é teu. 

Ao homem é sumamente possível ser como um deus sem ser reconhecido de ninguém. 

Lembra-te sempre disso e igualmente que a vida feliz depende de mui pouco; por 

desesperares de ser competente na dialética e na física não é que hás de renunciar a ser 

livre, modesto, social e submisso à divindade. Passa a tua vida a salvo de violências, na 

mais completa alegria do coração, ainda que todos clamem o que quiserem e as feras 

espostejem os pobres membros dessa massa que nutres em torno de ti. Realmente, que 

impede que, em meio a tudo isso, a tua mente se conserve calma, com discernimento 

correto do que a circunda e pronta a tirar proveito do que se lhe oferece? Dessarte, dirá o 

discernimento ao que depara: Tu, por tua essência, és isto, embora a opinião te apresente 

como outro. O aproveitamento dirá ao que depara: Eu estava à tua procura, pois o que me 

está à mão é sempre matéria de virtude racional e social e, em geral, de arte humana ou 
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divina. Tudo quanto acontece à divindade ou ao homem se torna habitual e já não é novo 

nem difícil de manejar, mas conhecido e fácil de trabalhar. É da perfeição moral passar 

cada dia como se fosse o último, sem comoções, nem torpores, nem fingimento. [...] 

Lembra-te de que fica tão mal estranhar que a figueira dê figos, como que o mundo dê os 

frutos de que é produtor (Marco Aurélio, Meditações, VII, 61, 65, 67, 68, 69; VIII, 15). 

 

 

A exigência filosófica da consciência de si, do exercício espiritual da reflexão  e da 

transformação interior nunca foi acolhida por todos os homens igualmente em nenhum 

contexto histórico, pois é mais cômodo agir que pensar, aliás, esta é uma das razões pelas 

quais a maior parte dos homens assume a vida cotidiana como a única vida possível como por 

exemplo na contemporaneidade em que a formação tende a fortalecer a primazia do fazer. 

Sem acuidade do espírito, sem busca consciente de coerência entre discurso e vida que se 

vive, as verdades filosóficas sempre serão algo que escapa ao espírito humano.  

 

A alma do homem a si mesma desonra sobretudo quando se torna, tanto quanto dela 

depende, um apostema e um como tumor do mundo. Com efeito, agastar-se com um 

dos acontecimentos é desertar da natureza, que abrange como partes suas as 

naturezas individuais dos demais seres. Desonra-se, em segundo lugar, quando 

repele algum ser humano ou avança contra ele para causar-lhe dano, como as almas 

dos coléricos. Terceiro, desonra a si mesma quando se deixa subjugar pelo prazer ou 

pela dor. [...] quando dissimula, com fingimentos e mentiras, o que faz ou diz. 

Quarto, quando larga seus atos e impulsos sem nenhum propósito, executando à toa 

e inconsequentemente seja o que for, quando os mínimos atos cumpre se realizem de 

acordo com a finalidade. E a finalidade dos viventes racionais é obedecer à razão e 

às leis da mais venerável das cidades e repúblicas (Ibid. Meditações, II, 16). 

 

A  filosofia existe, principalmente, em favor das almas que não sabem, mas desejam 

distinguir entre o bem e o mal, e a conversão filosófica atua no sentido de despertar a alma 

para que ela veja a virtude e resista ao vício. O discurso filosófico vislumbra a virtude e a 

retidão, uma maneira de viver que traga tranquilidade e felicidade à alma. Para os estoicos, "o 

valor supremo é a intenção boa, a vontade boa", e a prática do bem depende, 

fundamentalmente, da atitude que o homem assume em relação aos acontecimentos 

constitutivos de sua existência. Argumentos dessa natureza mostram que "bem e mal só 

existem no pensamento e na vontade do homem, não nas coisas" (Hadot, 2016, p.193 e 197) 

mantendo a tese de que os desejos fundamentais do homem existirão enquanto existir homem. 

"Existe no epicurismo algo extraordinário: o reconhecimento do fato de que só existe um 

verdadeiro prazer, o prazer de existir, e que, para experimentá-lo, basta satisfazer os desejos 
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naturais e necessários à existência do corpo. A experiência epicurista é extremamente 

instrutiva; ela nos convida, como o estoicismo, a uma inversão total dos valores" (Ibid., 2016, 

p. 195).  

Em suas anotações o imperador filósofo mostra ter alcançado a consciência de si e ter 

experimentado o olhar elevado sobre as coisas humanas. A atenção que dedicou a si e ao 

momento presente fez com que fosse cuidadoso, reto, varão que anuncia e põe em prática os 

bens eternos, compreendendo que esse é um dever do qual não deve se esquivar. Filosofar, 

elevar-se espiritualmente é possibilidade humana que está ao alcance daquele que teve 

desperta na alma a disposição de se opor ao estado de inconsciência em relação à existência. 

O bem, a justiça, a virtude e a excelência são bens eternos, base e razão de ser da intenção 

formativa da filosofia clássica. A atividade filosófica que se levanta contra as paixões e os 

desejos constitutivos das coisas humanas, está circunscrita à compreensão daquilo que os 

estoicos consideram como vínculo entre moral e política e pressupõe consequentemente, 

estreita relação entre essas realidades e a efetivação da justa medida em cada momento 

presente. O fazer-se homem, a confirmação da humanidade, supõe que a moral e a política se 

façam presentes na orientação e na efetivação da ação humana, acima de partidarismos e 

desvios outros que em nada contribuem para o bem comum. Marco Aurélio exemplo de 

atenção às dimensões social e política, ao momento presente, exemplo de curador da justiça.  

 

Não há por que te admirarem a finura? Seja; mas há muitos outros predicados sobre 

os quais não podes dizer: "Não é de meu feitio". Procura, pois, mostrar os que 

dependem inteiramente de ti: sinceridade, circunspecção, laboriosidade, temperança, 

resignação, simplicidade, benevolência, liberdade, comedimento, seriedade, 

magnanimidade. Não percebes quantos predicados podes desde logo adquirir, para 

os quais não tens nenhuma desculpa de inaptidão natural, e insuficiência, entretanto 

ficas voluntariamente aquém? Porventura a razão de murmurares, de mesquinhares, 

de bajulares, de criminares o teu corpo, de lisonjeares, de futilizares, de tanto te 

agitares na alma, é uma inaptidão natural de tua constituição? Não, pelos deuses! Ao 

contrário, há muito te podias ter liberado desses defeitos e apenas, se tanto, ser 

acusado de um pouco de lento de espírito e distraído. E nisso deves exercitar-te, em 

vez de tolerar essa preguiça mental ou comprazer-te nela (Marco Aurélio, 

Meditações, V, 1, 3, 5). 

 

As Meditações são testemunho da consciência do valor e do poder do momento 

presente e da visão elevada que a filosofia desperta na alma, possibilitando que o 

extraordinário do momento presente seja vivido sem que algo se perca, pois, além de único 

pode ser o último na existência de cada alma em particular. A visão do alto capacita a alma a 
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"se desprender da visão convencional e rotineira que temos das coisas [...] é "perceber então o 

esplendor do mundo, que habitualmente nos escapa" (Hadot, 2016, p. 213). A filosofia 

clássica, enquanto obra espiritual, é lembrança constante de que a Natureza é um dos mais 

maravilhosos mistérios que o homem tem o privilégio de contemplar, decifrar e usufruir, 

ainda que de modo incompleto.  

 

E mesmo Aristóteles já se espantava ao indagar por que ficamos chocados com as 

coisas aterradoras ou monstruosas que vemos na natureza, ao passo que as 

admiramos nas obras de arte. Um verdadeiro conhecedor da Natureza deve amar 

mesmo seus aspectos repugnantes. Em todas as obras da Natureza, dizia ele, existe 

algo de maravilhoso. 

 No entanto, para  milhões de homens que sofrem e estão na miséria, a existência no 

mundo realmente não pode se parecer com algo de maravilhoso. Essas coisas são 

belas de ver, dizia Schopenhauer, mas ser uma delas é outra história. A vida 

filosófica consiste na coragem de assumir conscientemente o fato de ser 

precisamente uma delas. Certos seres humanos, por vezes muito simples e muito 

"comuns", como observa Montaigne, têm essa coragem e alcançam assim, aliás, a 

vida filosófica. Mesmo quando sofrem e se encontram em situação desesperadora, 

são por vezes capazes de considerar a existência no mundo como algo de 

esplêndido. [...]. 

 No fim das contas, o mundo talvez seja esplêndido, com frequência é atroz, mas 

acima de tudo é enigmático. A admiração pode se tornar espanto, estupefação, até 

terror. Lucrécio, ao falar da visão da natureza que lhe foi revelada por Epicuro, 

exclama: "Diante desse espetáculo, sou tomado por uma espécie de prazer divino e 

de estremecimento de pavor". São esses, de fato, os componentes da nossa relação 

com o mundo: a um só tempo prazer divino e terror (Ibid., 2016, p. 214-215). 

 

A leitura do filósofo francês Henri Bergson [1859-1941] fez Pierre Hadot compreender 

que filosofia é tudo uma escolha, de um modo de vida expresso num determinado discurso, 

"uma decisão, uma atitude, um comportamento, uma maneira de ver o mundo" (Ibid. p. 158),  

uma forma de conhecer a si mesmo, ao mundo e às coisas invisíveis, oscilar entre o 

maravilhamento e o espanto. Afinal, "o essencial do bersonismo não está nesse destaque que a 

ciência pode contradizer. O essencial do bergsonismo será sempre, a meu ver, a ideia da 

filosofia como transformação da percepção" (Hadot, 2016, p. 159). Decidido a vivenciar o 

exercício espiritual no sentido proclamado por Santo Agostinho [354 - 430 d. C), que consiste 

em "noli foras ire,[...] in te redi, in interiore homine habitat veritas. [...] Não te extravies no 

exterior, entra em ti mesmo, é no homem interior que habita a verdade" (Apud Hadot, 2012, p. 

34), confirma que o movimento de elevação espiritual tem a alma como ponto de partida, 



106 
 

 
 

nesse sentido, a "frase de Agostinho resume admiravelmente todo o espírito da filosofia 

greco-romana" (Hadot, 2012, p. 34). A exortação de Agostinho evidencia que o espírito 

humano se move num corpo de ideias sobre o bem e o mal. O reconhecimento desse fato é 

capital à efetivação da consciência de si e da transformação interior. Na caminhada espiritual 

de busca da concentração em si mesmo, o uso de modelos preexistentes não deve ser visto 

apenas como forma de acesso ao conhecimento, mas como forma e conteúdo pertinente, 

condição indispensável à prática do exercício espiritual de leitura e de reflexão sobre a 

formação do homem. Daí nasce a familiaridade da alma com o saber e a prática do discurso 

filosófico sobre a liberdade e a natureza das coisas, pois o interesse da filosofia consiste 

principalmente em despertar e efetivar na alma a atitude de reconhecimento do que se sabe e 

que se traduz numa maneira de viver segundo a razão e a virtude.   

O conhecimento, a presença e a observância da regra de vida, Kanón,  afasta o homem 

dos vícios e o aproxima da virtude. Quanto mais forte essa presença se torna, mais segura a 

alma estará em relação aos perigos que representam as perturbações provenientes das paixões 

e de tudo que lhe é externo. Cada exercício espiritual realizado, cada passo, por menor que 

seja, em direção a virtude, enfim, significa avanço no processo de elevação espiritual e de 

confirmação da humanidade. Entre os vários exercícios espirituais praticados na Antiguidade 

clássica, o exercício do autoexame em relação ao progresso e dificuldades da alma apresenta-

se como uma necessidade, uma experiência de que o homem não pode privar-se. Para o 

imperador filósofo os exercícios espirituais é uma necessidade do universo filosófico, sendo a 

vida filosófica a decisão de viver segundo a virtude aspectos importantes da preparação 

espiritual para o momento presente e não para o futuro e suas incertezas. O fundamental dessa 

preparação não é o quanto se apreende, mas o quanto se pode alcançar em relação à 

manifestação da virtude em cada circunstância da vida no sentido de "estar presente a si 

mesmo e aos outros" (Porfírio. Apud Hadot, 2016, p. 108). Em seu movimento em direção ao 

bem a alma vivencia a experiência de poder olhar as coisas como múltiplas possibilidades que 

se abrem no sentido de buscar a verdade, o supremo bem, tornando-se capaz de "reconhecer 

nas realidades mais simples, mais humildes, mais cotidianas, a presença do indizível" (Ibid. 

p.109).  

Pierre Hadot nos conta sobre um "abismo aberto entre Plotino e nós", mas reconhece 

que "certos pensamentos epicuristas, certos aforismos de Marco Aurélio, certas páginas de 

Sêneca sugerem atitudes que ainda hoje podem ser tomadas. Ao contrário, é quase impossível 
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para nós compreender o que Plotino quer dizer sem que seu texto seja esclarecido por longos 

comentários" (Hadot, 2016, p. 111). Considerando a distância sobre o texto de Plotino, não se 

chega sozinho à esplendorosa obra deixada pela Antiguidade clássica, é necessário recorrer a 

pensadores que trilharam esta aridez bem antes de nós. Aquele que lê as Meditações de Marco 

Aurélio, as sentenças de Porfírio e de outros pensadores clássicos, certamente reconhece essa 

necessidade que se efetiva por meio dos exercícios espirituais. A atenção a si em vista do 

momento presente, exercício espiritual sobremodo excelente, se efetiva na solidão e em 

silêncio, de maneira que a alma desça o mais profundo possível em sua realidade espiritual. O 

pensamento e a ação têm valor superior a fala.  

 

As palavras só valem se forem mediadoras entre a virtualidade do pensamento e a 

realização da ação. [...] 

As palavras põem a descoberto nosso pensamento e lhe dá um rosto que elas 

começas a nos ligar. Mas não se pode confundi-las com o ato verdadeiro; elas o 

convocam e o prefiguram, e nos tornam infiéis se não o efetuamos. Assim, as 

palavras estendem cadeias em torno da nossa liberdade; e devemos ser econômicos 

com as palavras se quisermos que elas não a prejudiquem, se quisermos que a 

liberdade continue sendo um primeiro começo, uma relação sempre nova entre um 

querer sempre nascente e uma situação sempre imprevisível. [...] 

 Há uma força misteriosa no silêncio que é a força do sou, sempre maior que a força 

do que digo (Lavelle, 2012, p. 88-89).  

 

À medida que se presta atenção a si a alma recebe, a fecunda influência do exercício 

espiritual em seus pensamentos e ações. Quem presta atenção a si compreende a necessidade 

da ausência de pausa na busca da capacidade de distinguir o que depende dele em cada 

momento presente e que pensamentos e ações devem orientar-se na virtude com vistas nos 

acontecimentos que dependem dele. A atenção a si e ao momento presente cria a condição 

espiritual favorável e indispensável ao exame de consciência que a elevação espiritual requer, 

pois ilumina "o acesso do eu a um modo de ser superior. Seria possível dizer que o ponto mais 

elevado que o eu pode alcançar é o ponto em que ele tem a impressão de se perder em algo 

que o ultrapassa por completo" (Hadot, 2016, p. 111- 112). Essa elevação pressupõe a 

compreensão do eu simples como parte do Todo absoluto. O "conhece-te a ti mesmo" se 

realiza à medida que a alma se perscruta com o propósito de conhecer as possibilidades 

constitutivas de sua natureza. O movimento da alma que dispensa atenção a si, possibilita 

identificar em que estado espiritual ela se encontra ela realiza são fruto dos pensamentos, 

sentimentos, sonhos e desejos que a habitam e para os quais ela se inclina. Considerar essas 
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realidades como separadas abre o caminho para a incoerência entre o dito e o vivido, atitude 

combatida pelos filósofos clássicos.  Em suas exortações a si mesmo o imperador filósofo 

mostra que a prática do bem, a atitude filosófica de atenção a si e ao momento presente 

corresponde à necessidade do uso da razão. 

 

Não haja nos teus atos má vontade, nem egoísmo, nem falta de exame, nem 

contrariedade. [...] Se encontras na vida humana um bem mais valiosos do que a 

justiça, a verdade, a temperança, a coragem, em suma, a satisfação de tua 

inteligência, de um lado consigo mesma, por prover a que sigas em teus atos a razão 

reta, e de outro com o teu destino, nos quinhões independentes de teu arbítrio  se 

divisas, digo, um bem mais valioso, entrega-te a ele de todo coração e desfruta essa 

ventura suprema que descobriste. [...] Jamais aprecies como proveitoso pra ti o que 

algum dia te obrigue a trair a tua fé, a renunciar ao teu pudor, a odiar, suspeitar, 

maldizer alguém, a fingir, a apetecer o que haja mister de paredes e reposteiros. 

Quem preferiu a sua própria inteligência, o seu nume e o culto da dignidade deste, 

não encena dramas, não dá gemidos, prescindirá do isolamento e da multidão; o que 

é mais, viverá sem perseguir nem fugir. Absolutamente não lhe importa seja maior 

ou menor o lapso de tempo em que há de usufruir da alma que seu corpo reveste. Se 

houver de retirar-se já, partirá com o mesmo desembaraço com que iria a qualquer 

das outras operações que se podem realizar com discrição e decoro. Durante a vida 

toda não terá outra cautela senão a de preservar sua inteligência de toda alteração 

imprópria do animal racional e social. [...] Venera o poder de opinar. Dele depende 

inteiramente que não haja nunca em teu guia uma opinião discrepante da natureza e 

da constituição do vivente racional. Ele assegura a ponderação, as boas relações com 

os homens e a obediência aos deuses.  [...] Nada concorre tanto para sentimentos 

elevados como a capacidade de inquirir, com método a veracidade, cada um dos 

eventos da vida e sempre os olhar de modo que se considere a que mundo trazem 

proveito, qual o proveito e, dado o proveito, que valor tem, dum lado, em relação ao 

conjunto e, de outro, em relação ao homem como cidadão da cidade suprema, da 

qual as demais cidades são, por assim dizer, as casas; o que é, de que elementos se 

compõe, quanto tempo, por sua natureza, deverá perdurar o efeito em mim 

produzido no momento por essa imagem e que virtude exige de mim, se 

mansuetude, coragem, lealdade, lhanura, autossuficiência, etc (Marco Aurélio, 

Meditações, III, 5, 6, 7, 9 e 11). 

 

Essas reflexões confirmam o lugar do hábito no processo de transformação interior e 

na formação do homem. O hábito apesar de nos deixar "cegos e indiferentes em relação a 

todas as coisas extraordinárias que enchem o mundo" é também meio de vermos a "a 

realidade [...] de uma maneira tão direta e viva que não suportaríamos sua visão".  Ele traz 

segurança à tarefa de fazer-se homem, pois permite uma espécie de aproximação e 

familiaridade entre o eu simples e os acontecimentos que chegam a ele durante sua existência, 

diminuindo o estranhamento e o temor. No que diz respeito à transformação interior, os 

exercícios espirituais possibilitam a criação e a consolidação de hábitos que confirmam a 

elevação da alma em direção aos bens espirituais. Nesse movimento, o domínio das paixões 
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corresponde também ao domínio de si mesmo, à prudência reivindicada e exaltada por 

Aristóteles na Ética a Nicômaco. O estado espiritual de degeneração decorre da formação que 

se realiza guiada pelo imediatismo e pelos interesses do tempo presente sem considerar as 

demais dimensões da existência. É, portanto, uma formação para a adequação ao existente. Os 

hábitos que anuncia e pratica tendem a afastar o homem da tarefa de fazer-se homem, de 

confirmar sua humanidade. Mergulhado no imediatismo e treinado para se satisfazer com a 

superficialidade e aparência das coisas o homem experimenta o estado espiritual da perda de 

si. Todo hábito que afasta o homem da tarefa de fazer-se homem o conduz à degeneração e à 

desumanização. Além de precisarem ser cultivadas, "as virtudes precisam de tempo para 

amadurecer, e as qualidades que nos permitem seduzir graças a um simples verniz esperam 

que o correr dos anos lhes acentue gradualmente as cores" (Sêneca, Da tranquilidade da 

alma, I, 3).  

Para o imperador filósofo o homem que vive segundo a virtude, considera o 

semelhante como um igual, pois nascemos uns pelos outros. Com efeito, o pensamento 

nutrido pelas coisas elevadas que transcendem o aqui e o agora, bem como a urgência de 

respostas que o cotidiano e as coisas humanas demandam incessantemente prepara a ação reta 

e justa. Ao transcender essas realidades o homem se aproxima dos bens divinos e eternos, 

criando condições para manter-se elevado.  

No Livro II das Meditações, o imperador filósofo exorta a si mesmo de que tudo 

quanto a alma necessita repousa nos bens eternos. Cabe a ela buscar aquilo de que carece para 

ter tranquilidade, ser feliz e elevar-se. Para ele é fundamental a atitude de gratidão, de "real 

contentamento, agradecendo de coração aos deuses" por tudo, pela oportunidade única de 

existir, por cada dia, cada acontecimento que, na verdade é uma possibilidade de exercitar-se 

na tarefa de fazer-se homem e de manter tranquila a alma no que concerne às possibilidades e 

limites dessa busca. Não importam os obstáculos nem a inexorável realidade da brevidade e 

fugacidade constitutiva do momento presente sob o que lhe é permitido agir. 

 

Lembra-te quanto tempo vens protelando e quantas prorrogações de prazo 

concedidas pelos deuses deixaste de aproveitar. Precisas compreender duma vez 

para sempre de que universo és parte, de que regedor do mundo emanaste e, bem 

assim, que foi circunscrito um limite à tua duração e, se a não usares para asserenar-

te, ela passará, passarás tu e não haverá outra ocasião.  Pensa firmemente, a todo 

momento, como romano e como varão, em executar o mister que tens nas mãos com 

gravidade exata e desafetada, com afeto, independência e justiça, e proporcionar a ti 
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mesmo uma folga de todas as demais cogitações. Consegui-lo-ás se desempenhares 

cada ação de tua vida como se fosse a última, isenta de toda leviandade, de aversão 

sentida ao arbítrio da razão, de fingimento, de egoísmo e inconformação com o 

destino. Já vês quão pouco domínio temos de exercer para que nossa vida flua fácil, 

no temor dos deuses; porque os deuses não exigirão mais de quem observa esses 

preceitos (Marco Aurélio, Meditações, II, 4- 5).  

 

Marco Aurélio exorta a si quanto a necessidade de atribuir conscientemente valor a 

cada acontecimento, empenhando-se por completo, para agir bem, com o intuito de alcançar a 

excelência em cada momento que, além de único, pode ser o último. A ação excelente 

pressupõe entrega total e sincera por parte de quem a realiza e indiferença completa quanto ao 

julgamento dos outros sobre sua ação, pois a felicidade consiste justamente na realização 

desinteressada do bem. Procura "nas almas dos outros a tua felicidade" é fadá-la ao fracasso, 

já que a dor e o sofrimento advêm de julgamentos equivocados a respeito das coisas, dos 

eventos que chegam à alma. Daí a necessidade de manter-se alerta em relação a tudo que é 

exterior, evitando que a alma seja enredada pela dispersão e pela intranquilidade. A prudência 

frente à sedução que as muitas realizações representam é o caminho seguro para guardar a 

alma dos perigos decorrentes da exacerbação do ativismo cego e irrefletido, próprio dos que 

agem segundo as necessidades e exigências do cotidiano. "Guarda-te também, doravante, de 

outro desvario; desvairam, com efeito, aqueles que, ao cabo de tantas ações, se enfastiam da 

vida e carecem de um alvo para onde orientar todos os seus impulsos e, numa palavra, as suas 

cogitações" (Meditações, II, 6 e 7). O reconhecimento consciente de uma falta em si mesmo 

tem muito valor se quem examina a si mesmo está disposto a corrigir-se nos pontos em que 

sua alma se engana. Julgar a si mesmo pertence ao âmbito do exercício espiritual de cuidar de 

si mesmo, ao passo que julgar os semelhantes está no âmbito do irrefletido porque geralmente 

julgamos o que não conhecemos. 

No movimento de elevação espiritual a lembrança de um homem bom e justo auxilia 

na atitude de atenção a si e na realização das ações diárias, sendo essa lembrança evocada 

como oportunidade de avaliar a intenção moral por trás de cada ação que se efetiva, mas a 

beleza da elevação espiritual se concretiza de fato quando o homem, sozinho em seu caminho 

e fora do alcance dos olhares alheiros, age retamente e de maneira desinteressada, à 

semelhança de uma pequenina e frágil flor que se deixa mostrar por entre as fendas de uma 

rocha qualquer. Ela vive, exala seu perfume e exibe sua beleza de forma plena, indiferente à 

censura ou glória que recaia sobre si, sem perder tempo pois a existência é única, breve e, 
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portanto, "em todos os teus atos, ditos e pensamentos, procede como se houvesses de deixar a 

vida dentro de pouco" (Ibid., II, 11). O homem age retamente se compreender que "na 

solidão, é preciso agir como se fôssemos vistos pelo mundo inteiro e, quando somos vistos 

pelo mundo inteiro, agir como se estivéssemos sozinhos". Assim, a ação segundo a justiça 

manifesta sempre a presença do bem na alma que o pratica. 

O exame de consciência gera conhecimento sobre o estado em que a alma se encontra 

e necessitando submeter-se a uma orientação capaz de pô-la no caminho da elevação 

espiritual:  aquele que não se examina tem mais possibilidades de o sofrimento esteja sempre 

à porta. "Não sejam tuas opiniões aquelas que o insolente adota ou quer que tu adotes, mas 

verifica se, em si mesmas, se conformam com a verdade" (Ibid., IV, 11). Nenhuma alma que 

se achegue ao esplendor do movimento espiritual ou às obras que o descreve mantêm-se 

indiferente ao espírito que se move de modo belo em direção ao supremo bem. Assim, os 

textos antigos são abertura à reflexão, experiência formativa preciosa e elevação espiritual. A 

leitura do texto de Epicuro (2012) a Meneceu, Carta sobre a felicidade, por exemplo, é uma 

espécie de rememoração da qual se pode lançar mão como objeto para longas e profícuas 

reflexões. A cada leitura, certamente uma descoberta, seja nas palavras ditas ou nos silêncios 

que o texto abriga, o que se estende às obras espirituais como um todo, pois a riqueza que lhes 

é própria mostra que são necessárias muitas voltas a essas fontes até que nos sintamos seguros 

para afirmar que lemos e compreendemos o sentido das palavras. Daí a exortação para lermos 

as obras espirituais devagar, sem esquecer que "ninguém hesite em se dedicar à filosofia 

enquanto jovem, nem se canse de fazê-lo depois de velho, porque ninguém jamais é 

demasiado jovem ou demasiado velho para alcançar a saúde do espírito. Quem afirma que a 

hora de dedicar-se à filosofia ainda não chegou, ou que ela já passou, é como se dissesse que 

ainda não chegou ou que já passou a hora de ser feliz" (Ibid. p. 21). 

A forma, o método e o conteúdo da filosofia clássica atuam no sentido de conferir 

valor e importância à caminhada que o homem experimenta em sua existência, com 

consciência e aceitação da finitude, banalidade e fugacidade do momento presente. Para os 

epicuristas, essa realidade é oportunidade admirável para alcançar o entendimento de que o 

aspecto mais valioso da existência é o como se vive e não o quanto se vive, compreensão essa 

que perpassa as reflexões do imperador filósofo.  
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Se cumprires o dever do momento seguindo a reta razão com zelo, com vigor e de 

boa vontade, sem intenções secundárias, conservando, porém, em permanente 

pureza o teu nume, como se estivesses em vias de restituí-lo; se a isso ligares a 

observância do preceito de nada esperar nem evitar, e sim contentar-te da presente 

atividade conforme com a natureza e da veracidade dos tempos heroicos em tudo 

quanto disseres e falares, terás vivido feliz. E não há ninguém capaz de impedi-lo 

(Marco Aurélio, Meditações, III, 12). 

 

Acolher, aceitar os acontecimentos é fundamental à vida filosófica, pois assim a alma 

afugenta a tristeza e a insatisfação, regozijando-se ao reconhecer que tudo em si, está ligado 

ao supremo bem. A consciência de si capacita a alma a trabalhar em comunhão com o corpo e 

a mente, buscando a justa medida entre sensações, instintos e princípios, acolhendo e 

aceitando os eventos e submetendo-se à razão e às leis.   

 

Se, pois, tudo o mais temos em comum com os seres sobreditos, ao bom resta a 

prerrogativa de amar e de bem acolher os eventos urdidos na trama do destino; não 

envolver nem perturbar na multidão de ideias o nume alojado dentro do peito, mas 

preservá-lo propício, na obediência disciplinada à divindade, sem proferir palavra 

contrária à verdade, sem praticar ato contrário à justiça. Mesmo se toda a 

Humanidade duvidar que ele viva com singeleza, modéstia e bons sentimentos, com 

ninguém se zangará, nem se desviará da estrada que leva ao termo na vida, aonde 

cumpre chegar puro, sereno, solto, ajustado, sem constrangimento, ao seu destino 

(Ibid., III, 16). 

 

A escolha e a decisão de recorrer sempre à sabedoria e à prudência, torna a vida feliz e 

valorosa. É "necessário, portanto, cuidar das coisas que trazem a felicidade, já que, estando 

esta presente, tudo temos, e, sem ela, tudo fazemos para alcançá-la" (Epicuro, 2002, p. 23). As 

ações orientadas pelo bem geram felicidade, e a capacidade de distinguir as possibilidades e 

situações em cada momento depende de formação filosófica. Como virtude das virtudes, a 

prudência é o princípio da vida boa, da beleza, da justiça, da vida feliz, do sumo bem.  

  

Na tua opinião, será que pode existir alguém mais feliz do que o sábio, que tem um 

juízo reverente acerca dos deuses, que se comporta de modo absolutamente 

indiferente perante a morte, que bem compreende a finalidade da natureza, que 

discerne que o bem supremo está nas coisas simples e fáceis de obter, e que o mal 

supremo ou dura pouco, ou só nos causa sofrimentos leves? Que nega o destino, 

apresentado por alguns como o senhor de tudo, já que as coisas acontecem ou por 

necessidade, ou por acaso, ou por vontade nossa; e que a necessidade é incoercível, 
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o acaso, instável, enquanto nossa vontade é livre, razão pela qual nos acompanham a 

censura e o louvor? (Epicuro, 2002, p. 45-49).  

 

Daí que na Antiguidade grega e, em parte, romana, a filosofia é inseparável da 

paideía, de um ideal de formação, irrealizável em sentido pleno e definitivo, mas que não 

priva de alegria aquele que se põe decididamente a atualizá-la, pois a alegria e felicidade 

residem no decurso de sua busca e não num ponto fixo determinado. O esforço deliberado que 

o filósofo, o mestre, dedica à formação moral e espiritual do homem traduz-se em alegria e 

contentamento e, mesmo "que um bom projeto não chegue a bom termo" a intenção pura de 

realizá-lo, em si mesma, é formativa e se abre a tantas outras possibilidades nessa mesma 

direção (Epicuro, 2002, p. 51). As dificuldades inerentes à formação humana não fazem a 

filosofia se retrair, pois, o trabalho do mestre, do filósofo, "depende primeiro de uma presença 

pura, sempre ativa e sempre oferecida, e que é assim por não ter necessidade de solicitação 

alguma para atrair o olhar, nem de pedido algum para que se lhe responda" (Lavelle, 2012, p. 

89). Aliás, a queixa de que não se pode filosofar, voltar para si mesmo devido à inquietude de 

tudo que está à volta, é enganosa, maléfica e faz adiar ou interromper o movimento de busca 

da tranquilidade e da elevação da alma. Mas, em que consiste a tranquilidade da alma? O que 

faz com que seja tão desejada? O que há nela de tão precioso que vale o esforço e disciplina 

de toda uma existência?  

 

Há uma paz da alma que consiste em evitar todo burburinho e toda violência, mas 

que é uma paz ativa pela qual aprendemos a suportar as provações que nos são 

enviadas e a amá-las como parte do nosso destino. Ela nunca é um resultado da 

inércia interior, nem de um dom que nos contentamos em receber. Ela exige ser 

realizada por uma operação espiritual muito pura que sobrevoa o tempo e nunca se 

deixa atingir pelos acontecimentos, que imprime à sensibilidade uma delicadeza sem 

complacência e converte todo abalo em luz, toda espera em ação e toda emoção em 

amor. [...] É preciso abolir todas as preocupações, não para se esquivar da seriedade 

da vida, mas para fazê-la aparecer. Pois todas as preocupações particulares nos 

distraem, e isso significa que somente uma merece reter nossa atenção, que é a de 

responder a todo instante às exigências do acontecimento. [...]. Os homens maiores e 

mais fortes estão por inteiro naquilo que fazem. Os outros estão sempre ocupados. 

[...] A verdadeira paz interior reside naquela perfeita liberdade do espírito que lhe 

permite executar todos os movimentos de que é capaz e lhe dá uma soberana 

agilidade. O que só é possível pelo aniquilamento de todas as preocupações, pela 

pureza do coração, pela moderação do amor-próprio (Lavelle, 2012, p. 163-164).  
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A maldade presente no mundo das coisas humanas manifesta-se de inúmeras formas, 

dificultando ou retardando o processo de formação do homem, mas o filósofo, o mestre, é 

indiferente a essa maldade e a qualquer outra coisa que ameace a realização de sua tarefa. Ele 

sabe que "a paciência é uma parte da justiça" e "que a inteligência não se imiscui nas 

agitações, suaves ou violentas, do alento, uma vez que, recolhida, haja compreendido o seu 

poder próprio; recorda, enfim, tudo quanto ouviste e admitiste sobre a dor e prazer "(Marco 

Aurélio, Meditações, IV, 3).  Pierre Hadot (20l6, 2013) põe em relevo a formação filosófica 

do imperador filósofo e não deixa dúvidas quanto às condições inóspitas em que essa 

formação se desenvolveu, pois o reinado de Marco Aurélio, como o de outros imperadores à 

época, foi marcado por problemas familiares, preocupações diárias, catástrofes naturais, 

guerras, conflitos militares e políticos, dentre outros aspectos, o que não impediu que o 

imperador filósofo conservasse por quase trinta anos a amizade com seu mestre Frontão. As 

Cartas trocadas com ele e mesmo as Meditações são uma prova de que o imperador tudo fez 

para levar uma vida filosófica, em suas dimensões prática, teórica e contemplativa. São   

sobretudo a reflexão de um homem que, ao experimentar a conversão filosófica, assume um 

modo de vida diferente dos outros homens. Essa decisão é traduzida na maneira de viver 

segundo a filosofia. 

A intenção formativa da filosofia não se curva às vicissitudes desfavoráveis à 

formação e elevação espiritual, pois o ofício do filósofo, do mestre, é buscar a excelência em 

tudo que faz, sem considerar os acontecimentos à sua volta como impedimentos determinados 

e definitivos à realização da formação que ele almeja efetivar. Faz parte do trabalho do 

filósofo, do mestre, despertar as almas, cultivar a consciência da existência e reconhecer que 

há uma lógica e razão em tudo que acontece na parte e no Todo absoluto. O filósofo, o mestre 

pode despertar no discípulo o desejo de viver como filósofo, como aconteceu com Marco 

Aurélio. O que desperta na alma o desejo de viver segundo a filosofia é justamente um 

exemplo que testemunhe a coerência entre discurso e vida. A consciência da existência de 

comunhão e de participação recíproca entre todas as coisas atua no sentido de manter a 

disposição espiritual de acolher com seriedade todos os acontecimentos, ciente que o bem e a 

justiça estão manifestos. A intenção formativa da filosofia não se curva às vicissitudes 

desfavoráveis à formação e elevação espiritual, pois a prerrogativa do filósofo, do mestre, é 

buscar a excelência em tudo que faz, sem considerar os acontecimentos à sua volta como 

impedimentos determinados e definitivos à realização da formação que ele almeja efetivar. A 

compreensão de que a tarefa de despertar as almas que se encontram inconscientes de sua 
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existência, é, de fato, o que coroa a tarefa do filósofo, do mestre, pois coaduna com o desejo 

de que seus semelhantes sejam habilitados a ter consciência da existência, que sejam capazes 

de se abrir à possibilidade de conhecer e de reconhecer o que constitui o mundo e o que nele 

acontece, saber que há uma lógica e razão em tudo que acontece na parte e no Todo absoluto. 

O filósofo, o mestre pode despertar no discípulo o desejo de viver como filósofo, como 

aconteceu com Marco Aurélio. O que desperta na alma o desejo de viver segundo a filosofia é 

justamente um exemplo que testemunhe a coerência entre discurso e vida. A consciência da 

existência de comunhão e de participação recíproca entre todas as coisas atua no sentido de 

manter a disposição espiritual de acolher com seriedade todos os acontecimentos, ciente que o 

bem e a justiça estão manifestos em todos eles. A vida do filósofo, do mestre, repousa na 

sabedoria. Ele é "livre e encara as coisas como um varão, como um ser humano, como um 

cidadão, como um vivente mortal". Se compraz na prática do bem que se destina a fazer o 

melhor para si e para seu semelhante. Desse modo, sua vida, que é segundo a virtude e a 

excelência, resplandece o Bem alcançando o discípulo e, de certo modo a humanidade. Nas 

palavras do imperador filósofo: "Todo ser é de certa forma a semente do que dele há de vir a 

ser". Isso se aplica ao filósofo, ao mestre, mais que à qualquer outro homem. (Ibid., IV, 3 e 

36)23. 

Os acontecimentos externos acolhidos com indiferença, não afetam a alma, pois "os 

embaraços vêm exclusivamente dos pensamentos de dentro", por isso a importância do 

exercício espiritual de exame de consciência e das providências dele decorrentes, de modo 

que "em tudo quanto fizeres seja o teu propósito seres bom na acepção da palavra. (Marco 

Aurélio, Meditações, IV, 3 e 10). Marco Aurélio tinha autoridade moral para exprimir tais 

palavras a si mesmo, pois ocupou-se decididamente a fazer justiça de modo minucioso. O 

imperativo que todo homem é chamado a cumprir sem hesitação no momento presente, 

depende da compreensão e do reconhecimento que os acontecimentos são possibilidades de 

rememoração e de confirmação dos princípios filosóficos e do uso da razão. A observância 

contínua dos princípios é, num certo sentido, o uso da razão, a forma filosófica de exortar o 

homem a ser justo e bom, acima do louvor e da censura. Acaso "Desmerece a esmeralda se 

lhe faltam os gabos? E o ouro? E o marfim? A púrpura? Uma lira? Uma espada? Uma 

florinha? Uma planta?".  O homem justo e bom vigia para que julgamentos como o louvor e a 

censura não afetem sua alma, pois sabe que são a origem da intranquilidade. Acolhe 

amorosamente cada acontecimento e, com a mesma atitude, resguarda o intelecto para que 

                                                           
23  Cf. Ibid., IV, 29 e V 45. 
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não se desvie do bem e da justiça. Ser justo bom implica, necessariamente, ser capaz de 

"eliminar não só os atos, mas também os pensamentos desnecessários, pois assim tampouco 

os seguirão os atos que acarretam". Vive "comprazendo-se com o seu quinhão no conjunto, 

contenta-se com ser justo nas ações e benévolo nos sentimentos" (Meditações, IV, 12,17, 20, 

24 e 25). O homem justo e bom ama a simplicidade, reconhece a brevidade da vida, o valor e 

a importância do momento presente, por isso sabe que a prática do bem, da justiça, da 

prudência, do respeito ao semelhante, a piedade, enfim, tudo que é virtuoso, belo e eterno 

supõe o reconhecimento de que a existência e o funcionamento do universo obedecem a uma 

ordem transcendente que o governa e serve de modelo para a realização das coisas humanas. 

Ao evocar o amor à simplicidade, Sêneca (Da tranquilidade da alma, I) nos exorta que a 

felicidade e a tranquilidade da alma se alcança com muito pouco e facilmente, desde que a 

alma ame a simplicidade, se desprenda do luxo, da opulência e se atenha firmemente à 

experiência de atenção às coisas simples.  

 

Não gastes a parte restante da vida a cogitar nos outros, salvo quando estiveres 

promovendo o bem público; ou então ficará privado de outra atividade, isto é, 

entregue a cismas sobre o que fulano estará fazendo e por que, o que ele diz, o que 

ele cogita, o que ele maquina e todas as indagações dessa espécie, que te 

desnorteiam e distraem da vigilância sobre teu guia. Assim, pois, cumpre obstar a 

entrada, no encadeamento das ideias, da aventura e vaidade, e muito especialmente 

da futilidade e malícia. [...]. O homem que assim procede, não mais adiando sua 

entrada definitiva para o número dos melhores, é um sacerdote, um ministro dos 

deuses, servidor daquele nume estabelecido em seu âmago; isso o põe a salvo da 

mácula dos prazeres, incólume a todo sofrimento, imune de todo excesso, inatingível 

a toda maldade, atleta da luta mais excelsa, para não ser derrubado nenhuma paixão, 

profundamente impregnado de justiça, saudando do fundo da alma todos os 

acontecimentos que constituem o seu quinhão, sem imaginar amiúde, salvo por força 

maior e no interesse do bem público, o que outrem estará dizendo, fazendo ou 

cogitando, desempenhará o mister e terá incessantemente no pensamento a parte do 

todo que para ele foi tecida; de seu mister se desincumbirá nobremente e estará 

convencido de que seu destino é bom (Meditações, III, 4). 

 

Os exercícios espirituais contribuem para a elevação da alma, ao habituá-la a ser 

simples, tranquila, protetora do intelecto, generosa consigo e com seus semelhantes e sábia o 

bastante para anunciar em palavras e em ações a justiça que nela habita, culminando na 

prática do bem comum e na felicidade. Para Marco Aurélio essas são atitudes de quem assume 

no cumprimento do seu destino viver desse modo, e então viver poucos anos ou alcançar 

longevidade lhe é indiferente, pois o que realmente tem valor é, de maneira justa o hoje, o 
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momento presente a oportunidade de viver a sabedoria que teve o privilégio de abrigar em 

seus pensamentos e atos. Sua alma é plenamente satisfeita em cada dia, ou melhor, em cada 

momento presente vivido segundo à virtude. O homem justo e bom não tem desejo de 

eternidade, o que é próprio dos tiranos, dos que vivem entregues ao vício e têm pensamentos e 

ações ancorados no mal. "Depois de abusarem com tremenda arrogância, como se fossem 

imortais, do poder de vida e de morte" (Ibid., IV, 48), ao fim e ao cabo, não podem fugir de 

seu destino porque as coisas humanas permanecem como são: efêmeras, comuns, soberanas 

em seu modo de ser. No entanto, nenhum homem em seu perfeito juízo, permanece 

indiferente ao toque irresistível da doçura e beleza de atos virtuosos, como pureza de alma, 

ponderação, diligência, renúncia espontânea em favor do semelhante, benevolência, liberdade, 

comedimento, integridade, generosidade. Muitas são as almas que se despertam da condição 

espiritual de inconsciência a partir do exemplo e de atos virtuosos, vivem a experiência desse 

despertar, dessa conversão filosófica. 

A reflexão sobre a intranquilidade da alma, os danos causados pelo que ela deseja ou 

pelos julgamentos falsos que formula ou acolhe está presente nas Meditações de Marco 

Aurélio.  É possível reconhecê-la na abertura do eu simples, que se dispõe a obedecer à razão 

e às leis em vista do bem comum e na preocupação em relação a ordem e harmonia das coisas 

humanas. Em seu discurso e na maneira de viver não há demonstração de má vontade quanto 

aos atos efetivados, firmeza no sentido de manter o esforço e a disciplina necessários à 

aproximação do bem e da justiça. Na vida do imperador os bens eternos são traduzidos em 

exercícios espirituais de leitura, anotações sobre o cotidiano, releitura das próprias anotações, 

rememorações do modo de vida daqueles que, de alguma maneira contribuíram com sua 

formação bem como a presença fragmentos de obras que considerava constitutivos do seu 

processo de elevação espiritual. A Antiguidade clássica abrigou exemplos de vida que se 

ocuparam da transformação interior, almas dignas de "deixar a vida, sem precisão nem de 

juramentos nem de testemunho humano", exemplos de observância e de prática do bem. Os 

exemplos são também objetos de alento e estímulo às almas que se encontram no início de sua 

elevação espiritual e dos que encontram dificuldade de se manterem firmes na decisão pela 

vida filosófica. Os exemplos de vida virtuosa que tive o privilégio e o prazer de ver, traduzem 

o exercício vivo de atenção e cuidado com os semelhantes, numa demonstração de que a 

inteligência se satisfaz na prática da justiça, da verdade, da temperança e da coragem que a 

nenhum outro se compara em valor.  
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Os que desejam manter em movimento a satisfação de sua inteligência buscam a 

definição das coisas divinas e humanas, pois o conhecimento diz respeito à essência, às partes 

e o Todo do objeto que se deseja conhecer e, "nada concorre tanto para sentimentos elevados 

como a capacidade de inquirir, com método e veracidade, cada um dos eventos da vida" 

(Ibid., III, 11). A atitude de inquirir sobre a essência das coisas é própria do modo de viver de 

quem vivencia a elevação espiritual. As virtudes que rememora estão presente nele, à medida 

que seu espírito fora formado para exercer acuidade sobre as coisas que desejava conhecer. 

Cada virtude evocada está direta ou indiretamente ligada ao seu ser. Aliás, o exercício 

espiritual de rememoração diz muito sobre as coisas às quais confere valor e importância: 

lembranças vividas com o avô, os pais, o bisavô, seu aio, artista, conselheiro real, mestres de 

filosofia, amigos, entre outros. Entre as virtudes sobressaem a honra, a serenidade, a 

reputação, a memória, a descrição, a varonilidade, a religiosidade, a generosidade, a singeleza, 

a boa educação particular, o aturar fadigas, o precisar de pouco, o não ser intrometido, o ter 

repulsa a intrigas, o descanso das finalidades, o suportar fraquezas, a amizade à filosofia, o 

desejo de simplicidade da educação helênica, a compreensão, o ler acuradamente e, em 

especial a força e a fecundidade que o exemplo representou em sua formação.  

Para o imperador filósofo, as virtudes florescem no homem justo e bom, pois nos que 

vivem sob a orientação do mal e dos vícios elas são pouco ou nada exercitadas. Os exemplos e 

as lições em que ele mais se detém são as de seu pai adotivo, Antonio Pio, e as dos deuses. No 

que diz respeito a divindade, é visível a atenção consciente, reconhecimento e aceitação de 

tudo que recebe dos deuses, da família, dos amigos, dos servos, dos mestres, enfim, de tudo 

que constituiu sua formação. A Pio, pelas virtudes descritas, o mais sincero reconhecimento 

de que era, de fato um homem bom que procurava manter um olhar elevado, fito no Bem e na 

Justiça, uma alma que se aproxima da figura de Sócrates: "podia tanto abster-se como gozar 

daqueles bens que a maioria, se lhe faltam, debilita-se, se os tem, a eles se rende" (Marco 

Aurélio, Meditações, I,16). Na esteira dessa descrição das virtudes, Lavelle  (2012) descreve a 

imagem do homem bom e corajoso frente à existência, aquele que testemunha sua coragem, 

decido pela transformação interior. 

 

Sempre atribui a si mesmo a responsabilidade do fracasso, que pensa não ter 

empregado os meios que devia empregar, que careceu de decisão ou de constância, 

sabe reconhecer também que a aparência do fracasso nem sempre é um fracasso 

verdadeiro, que não se deve julgá-lo a partir da dor, ou da relação entre propósito e 
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acontecimento, mas a partir do fruto espiritual que o ato pôde produzir. Ele sabe que 

tudo que acontece no mundo é o efeito de uma justiça secreta cuja balança é 

infinitamente mais precisa que a da nossa sensibilidade, e que obedece a leis de uma 

flexibilidade infinita, mas tão rigorosa quanto as da queda dos corpos (Lavelle, 

2012, p. 81). 

 

O sentido e o significado da palavra bom abriga uma profundidade que nós modernos 

temos dificuldade de apreender. Para a filosofia a significação e o sentido dos termos é um 

aspecto capital que diz respeito a maneira que se realiza e se exprime. Talvez por essa razão 

Piere Hadot insiste na necessidade de recorrer ao auxílio de comentários sobre os textos 

clássicos como exercício espiritual que auxilia o pensamento para que não se confunda ou se 

perca na tendência de se contentar com a superficialidade que tende a restringi-lo ao usar a 

palavra como fonte na busca do saber. A leitura das Meditações se abre à possibilidade de 

aproximação de um homem que exprime com palavras o quanto valoriza sua existência e de 

que modo se entrega detidamente a receber de cada acontecimento o de melhor que esse tem a 

oferecer, inclusive às pessoas que fizeram parte de sua história. Marco Aurélio se demora nos 

exemplos, compreende que a natureza da Justiça e do Bem é o belo. A manifestação desses 

bens eternos e invisíveis se confirma por meio da inteligência e do espírito constitutivo da 

natureza humana. Por evocar uma obra espiritual e as ações de quem a realiza, o exemplo é 

presença espiritual que possibilita à alma a ele voltar sempre que desejar. Os homens bons 

"não levam em conta o que fizeram e sempre encontram no que os outros fazem uma 

capacidade que admiram e da qual se julgam desprovidos: aqueles sabem ser exigentes apenas 

em relação aos outros, estes apenas em relação a si mesmos"(Lavelle, 2012, p. 140).  

O exemplo é presença espiritual que auxilia o homem na tarefa de manter o espírito 

permanentemente preparado para agir e proceder em todos os acontecimentos, especialmente 

naqueles que dizem respeito aos semelhantes que se dobram facilmente à tirania das paixões. 

O homem luta não apenas para resistir às paixões que estão à espreita, mas também contra 

seus efeitos e danos que habitam as almas de seus semelhantes. Reconhecer num homem o 

império das paixões é um ato que se abre à prática das virtudes já alcançadas e das que 

precisam ser aperfeiçoadas por meio do exercício espiritual. A resposta branda que se levanta 

contra as atitudes de uma alma dirigida pelo mal é oportunidade fecunda para que possa 

vivenciar o esplendor do supremo bem, quiçá, se converter à virtude. A conversão pelo 

exemplo situa-se no eterno evento espiritual de oposição entre a virtude e o vício, e o êxito 

nesse terreno supõe a compreensão que, a maior parte dos homens vive segundo o vício, 
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enredado pela inquietação, pelo egoísmo, pela insolência, pela astúcia, pela inveja, pela 

avareza e, por toda sorte de paixões que emanam do mal. Como argumenta Lavelle (2012), é 

preciso reconhecer que o mal têm raízes profundas, difíceis de serem vencidas. Sabendo que o 

mal prevalece entre a maior parte dos homens, àquele que decidiu viver virtuosamente cabe 

não se irritar com seu semelhante, "nem odiá-lo porque nascemos para a ação conjunta, como 

os pés, como as mãos, como as pálpebras, como as filas de dentes superiores e inferiores". 

Tenha em mente que "é contra a natureza agir em sentido contrário; agastar-se é agir em 

sentido contrário", (Marco Aurélio, Meditações, II, 1). O eu simples se realiza à medida que 

reconhece o semelhante como possibilidade e condição dessa realização e sem que se tenha 

essa compreensão não se alcança o eu universal. Aos de consciência pura, o futuro, a velhice 

ou qualquer outra incerteza não têm efeito, neles não há murmurações, nem lamentos. Antes, 

"real contentamento, agradecendo de coração aos deuses" em tudo e por tudo que influi na 

realização de si mesmos (Marco Aurélio, Meditações, II, 3). É na relação com o semelhante 

que a alma realiza a possibilidade de frutificar, de produzir atos de justiça, pois é 

possibilidade de dádivas ou feridas e será justamente a maturidade espiritual que decidirá qual 

dessas experiências prosperará na alma. A convivência produz sempre "uma emoção cheia de 

ambiguidade, misto de temor e esperança" (Lavelle, 2012, p. 55). Sobre essa realidade das 

coisas humanas, apreendida pelos filósofos clássicos a razão, as leis, a filosofia e os exercícios 

espirituais erigem como forma de oposição à tirania das paixões, forças que atuam 

efetivamente nessa batalha imaterial que se situa no âmbito da ética, da moral, da política, da 

justiça e do bem.   

A exemplo de pensadores da Antiguidade clássica que abraçaram os bens eternos, 

mesmo estando sob governos tiranos, cabe ao homem estar atento às possibilidades de 

realização da liberdade de pensamento e elevação espiritual, pois nenhuma tirania prevalece 

contra a atividade do espírito que lhe é constitutiva. O que ocorreu com Sócrates e outros 

exemplos de retidão, é que a matéria pode perecer, mas o espírito conserva seu fulgor e segue 

seu caminho como exemplo de efetivação consciente da coerência entre discurso e maneira de 

viver. Os gregos antigos foram os primeiros a alcançar o conhecimento de que a vida 

filosófica é irreconciliável com a vida sob o domínio das paixões e desejos vãos, sendo 

impossível que a alma que diga sim às paixões e nutre no fogo do mal seja a mesma que 

acolha a filosofia e se ocupe com o bem. Com efeito, a filosofia não é utopia, mas realidade 

espiritual cujo movimento se efetiva na esfera do possível como formação de homens que se 

tornem melhores do que são (Platão. A República, VI). A alma que tem nos objetos de sua 
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disciplina e deleite tem melhores condições de acompanhar e de imitar o bem que a inspira a 

buscar essa melhora. O "bem é aquilo por que tudo anseia" (Aristóteles, Ética a Nicômaco, 

1094, 1-2) ou "o bem é aquilo diante do qual nada resiste" (Perine, 2006, p.12). Nos 

exercícios espirituais a formação na Antiguidade clássica fez-se exemplo, demonstrando que a 

filosofia e a educação têm a força e o poder de mudar a direção da alma. Daí a perseverança 

em formar cada indivíduo a fim de que as possibilidades que habitam sua alma, por natureza, 

sejam consideradas em seu processo formativo como dons favoráveis à efetiva elevação que 

se pretende alcançar. As Meditações são sobretudo exortação de que para efetivar-se, a vida 

filosófica depende do influxo e da manifestação do bem, de princípios universais. Nas 

anotações sobre si mesmo, o imperador filósofo, minucioso e diligente, não deixa escapar 

nenhum aspecto constitutivo do movimento que sua alma foi capaz de realizar em direção à 

transformação interior. Examina e desnuda pensamentos e ações, mostrando de modo singular 

que ser é viver de maneira excelente, e esta obra é tipicamente humana, diz respeito ao mundo 

do espírito com vistas no fazer-se homem, persistindo sempre na realização do bem. A 

tradição filosófica demonstra que o caminho dos que buscam viver segundo o em e a virtude, 

não sendo fixo, determinado a priori, abre-se ao que é acessório, aparente, supérfluo e 

efêmero, pois que beleza e bondade são a mesma coisa e a busca da excelência implica viver 

bem e agir com retidão.  

As Meditações sendo racional em potência, avança somente à medida que se ocupa 

conscientemente de pensamentos e ações, age de modo racional em cada situação no 

momento presente, a alma confirma sua racionalidade, pois cada ação orientada pelo bem é a 

razão em ato, experiência e tempo, resultado de habituação. Os exercícios espirituais geram 

hábitos virtuosos que ao se tornarem constantes, estáveis, parte da natureza do homem, 

inclinam-se para a realização da ação virtuosa. Graças à força e ao poder do hábito, as ações 

virtuosas, efetivadas naturalmente, são o sinal de que a alma avança no processo de elevação 

espiritual. O bem se faz cada vez mais presente na alma que o busca sem vacilar. A atividade 

filosófica faz despertar, germinar e florescer o bem que se encontra adormecido na alma e os 

exercícios espirituais atuam na realização dos bens etenos, ao engendrarem a disposição em 

relação à prática da virtude. 

Enganam-se os que pensam que as coisas humanas, por serem transitórias e passíveis 

de alterações, sejam também simples. O testemunho do imperador filósofo mostra a 

complexidade das questões humanas e deixa entrever a dificuldade que o espírito tem de não 
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se deixar enredar pelos excessos e extremos que em nada contribuem para o bem comum. 

Quem abraça extremos segue a orientação do amor-próprio e do egoísmo que cega a alma, 

fazendo-a pensar mais em si mesma que no Todo o qual ela é parte constitutiva.  

 

A própria justiça é, então uma excelência completa, não de uma forma absoluta, mas 

na relação com outrem. É por esse motivo que frequentemente a justiça aparece 

como a mais poderosa das excelências, e nem a estrela da tarde nem a estrela da 

manhã são tão maravilhosas. Nós dizemos até no provérbio: "A justiça concentra em 

si toda a excelência". É, assim, de modo supremo a mais completa das excelências. 

É, na verdade, o uso da excelência completa. É completa, porque quem a possuir 

tem o poder de a usar não apenas só para si, mas também com outrem. Pois, de fato, 

há muitos que têm o poder de fazer uso da excelência em assuntos que lhes 

pertencem e dizem respeito, mas são impotentes para o fazer na sua relação com 

outrem. E é por esse motivo que parece estar correto o dito de Bias, segundo o qual 

"o cargo público revela aquilo de que um homem é capaz", porque no desempenho 

da sua função já se está em relação com outrem e em comunidade. É por esta razão, 

então, que a justiça é a única das excelências que parece também ser um bem que 

pertence a outrem, porque, efetivamente, envolve uma relação com outrem, isto é, 

produz pela sua ação o que é de interesse para outrem, seja esse alguém um superior 

ou um igual. O pior de todos é, então o que é mau para si próprio, e também para 

outrem. O melhor de todos, por outro lado, é o que aciona a excelência tanto para si 

próprio como para outrem. Mas essa tarefa é difícil.  [...] A justiça manifesta-se 

como disposição relativamente a outrem; a excelência, manifesta-se, como uma 

certa disposição, de forma absoluta (Aristóteles, Ética a Nicômaco, 1129 b25 - 35 e 

1130 a 1 -13). 

 

As coisas humanas põem ao homem as questões da justiça e da ética, dando-lhe 

constantemente a oportunidade de reconhecer que cada ação não pode prescindir de reflexão 

por parte de quem a efetiva. Ações justas e éticas pressupõem a liberdade do espírito e 

confirmam a humanidade daquele que as pratica. Manifestam as aspirações do espírito em 

sentido universal e em diversas circunstâncias. 

A formação clássica nos ensina que todo homem é responsável pelo que faz. É nesse 

contexto que a figura do mestre resplandece na realidade da formação humana. Sua 

autoridade reside em seu interior, em seu modo de ser, consiste em ensinar o que vive 

revelando a "disposição permanente de um habǐtus" (Hadot, 1999. p. 135) que tende para o 

Bem. A vida virtuosa é necessária à conservação e ao desenvolvimento da humanidade. Diz 

respeito ao reconhecimento de que "o Homem tem uma capacidade destrutiva dez mil vezes 

pior que um animal selvagem ou um homem bestial", tem a capacidade de destruir aquilo que 

é constitutivo de sua natureza, isto é, a racionalidade. A conversão filosófica visa também a 
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proteger o homem de cometer atos maus, à medida que move a alma, mobiliza dons e 

capacidades no sentido da prática do bem. Como a transformação interior, faz parte das 

experiências de cada pessoa, é possível que muitos homens passem pela vida sem fazer-se 

homem na acepção filosófica da palavra, pois não basta viver experiências de qualquer modo, 

sem preparar-se para lançar um olhar elevado sobre cada acontecimento. Não há experiência 

filosófica sem que a alma conheça o bem, mas esse conhecimento só se torna sabedoria à 

medida que a alma o expressa em suas ações, numa correlação das dimensões cognitiva e 

prática (Plotino, 2002). 

A transformação interior própria da filosofia se efetiva no âmbito moral e espiritual e 

pressupõe a mobilização do intelecto, do sentimento e da vontade com vistas na presença 

constante do bem e no conhecimento de seu sentido, como algo eterno que se situa no âmbito 

espiritual, ético e moral e tem a ver com a conduta humana. 

 

O que comunica a verdade aos objetos conhecidos e ao sujeito cognoscente a 

faculdade de conhecer, podes afirmar que é a ideia do bem; é a fonte primitiva do 

conhecimento e da verdade, tanto quanto estes podem ser conhecidos; mas, por mais 

belos que sejam ambos, o conhecimento e a verdade, se admitires que muito mais 

belo é esse outro elemento  a ideia do bem  terás pensado com acerto. 

Conhecimento e verdade3; assim como há pouco nos foi lícito admitir que a luz e a 

visão têm analogia com o sol, porém que seria erro identificá-los com ele, agora 

podemos considerar o conhecimento e a verdade como semelhantes ao bem, sem 

que nenhum, no entanto, possa ser com ele identificado, pois a natureza do bem 

deve ser tida em muito maior apreço. [...] O mesmo dirás dos objetos conhecidos, 

que não recebem do bem apenas a faculdade de serem conhecidos, mas também lhe 

devem o ser e a essência, conquanto o bem não seja essência, senão algo que excede 

de muito a essência, em poder e dignidade (Platão, A República,  508 e, 509 a -b). 

 

 

Ao bem nada falta, e os que buscam conhecê-lo e dele participar, de certa forma, 

tornam-se semelhantes a ele. O bem é o fim "pelo qual ansiamos por causa de si próprio, e os 

outros fins são fins, mas apenas em vista desse;  [...] é evidente, então, que esse fim será o 

bem e, na verdade, o bem supremo. [...]. O bem que cada um obtém e conserva para si é 

suficiente para se dar a si próprio por satisfeito; mas o bem que um povo e os Estados obtêm e 

conservam é mais belo e mais próximo do que é divino" (Ética a Nicômaco, 1094 a 18-22; 

1094 b 9 -10). Enfim, é à  felicidade que o homem busca. Por mais que julgue conhecer o bem 

a alma apenas se aproxima do que é; e para que essa aproximação possa transformar o homem 



124 
 

 
 

é preciso também a prática do bem.  O movimento de transformação interior, a paideía 

descrita pelo imperador filósofo abriga a beleza e a complexidade do fazer-se homem, do 

refinamento de si.  

 

Corpo, alma, mente. Do corpo são as sensações; da alma, os instintos; da mente, os 

princípios.  Receber impressões na imaginação pertence também aos brutos; ser 

titereado pelos instintos pertence também às feras, aos andróginos, aos Fálaris, aos  

Neros; o guiar-se pela mente no que se afigura o dever pertence também aos que não 

creem nos deuses, aos que renegam a pátria e aos que praticam ... quando fecham as 

portas. Se, pois, tudo mais temos em comum com os seres sobreditos, ao bom resta a 

prerrogativa de amar e de bem acolher os eventos urdidos na trama do destino; não 

envolver nem perturbar na multidão de ideias o nume alojado dentro do peito, mas 

preservá-lo propício, na obediência disciplinada à divindade, sem proferir palavra 

contrária à verdade, sem praticar ato contrário à justiça. Mesmo se toda a 

Humanidade duvidar que ele viva com singeleza, modéstia e bons sentimentos, com 

ninguém se zangará, nem se desviará da estrada que leva ao termo da vida, aonde 

cumpre chegar puro, sereno, solto, ajustado, sem constrangimento, ao seu destino 

(Marco Aurélio, Meditações, III, 16). 

 

O homem justo e bom o é por ter alcançado elevado estado espiritual que lhe assegura 

a serenidade em relação aos acontecimentos externos. Então se os pensamentos forem bons 

todo o resto também o será, se forem maus, é grande o risco de que a intranquilidade se 

instaure na alma. A elevação espiritual favorece a compreensão e reconhecimento de que tudo 

está em movimento, inclusive as opiniões externas que tendem a perturbá-lo, por isso não faz 

sentido se deixar enredar por elas.  

 

Por outra razão é o homem o que mais de perto nos toca: à medida que devemos 

fazer-lhe o bem e suportá-lo; mas na medida em que alguns estorvam os trabalhos 

que me competem, o homem se torna para mim tão indiferente como o sol, o vento, 

os brutos. Estes podem impedir alguma atividade minha, mas não há o que impeça 

meus impulsos e minhas disposições, graças à minha retração e à reversão. A 

inteligência, com efeito, reverte todo empecilho à sua atividade, transmuda-o em 

algo que lhe abra o caminho, e o que empeça a ação passa a favorecê-la, o que 

barrava o caminho, a facultá-lo (Ibid., V, 19 e 20). 

 

Saber que o mundo é mudança não deve ser usado pela alma como justificativa para 

retroceder no propósito de elevar-se. Se "a vida é breve; é mister desfrutar o presente com 

prudência e justiça. Sê sóbrio folgando" (Ibid. IV, 26). Marco Aurélio acolhe e aceite a todos 
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os eventos com os quais sua alma for agraciada, reconhecendo-os como oportunidades de 

elevação espiritual e, afastando o e o comodismo, entrega-se por completo à experiência de 

viver a simplicidade, a tranquilidade, a indiferença, "o ser bondoso para com todos" e de pôr 

"a sabedoria apenas na prática da justiça". Dedica atenção a si mesmo e vê "sempre as coisas 

humanas como efêmeras, desvaliosas; ontem, um pouco de muco, amanhã, múmia ou cinzas." 

O quanto antes, ame os bens eternos e permita que se manifestem em ti, em tuas ações. É 

mister que "este átimo de tempo, vive-o segundo a natureza e acaba sem revolta, como cairia 

a azeitona madura abençoando a terra que a produziu e agradecendo à árvore que a gerou" 

(Ibid., IV, 37 e 38). Tudo tem um sentido e um significado, uma razão de ser de modo a 

cooperar no equilíbrio e harmonia do eu simples e do eu universal.  

Em sua busca para viver bem Marco Aurélio não se esquiva do que depende 

inteiramente dele. Reconhece que a ação decorre da atenção e do esforço que lhes são 

dispensadas. Sua busca para viver bem é contínua. Fez-se homem à luz da filosofia 

esforçando-se diligentemente na prática da "sinceridade, circunspecção, laboriosidade, 

temperança, resignação, simplicidade, benevolência, liberdade, comedimento, seriedade, 

magnanimidade" (Ibid., V, 5). Compreende que tudo que acontece a nós, ecoa no universo e 

"o que quer que te aconteça estava para ti preparado desde a eternidade, e a urdidura das 

causas desde o tempo infinito havia entretecido a tua substância com a sua ocorrência" (Ibid., 

X, 5)). A inteligência sã, orientada pela razão e inspirada pelo supremo bem, facilita a 

compreensão dos eventos que ela é capaz de apreender.  

 

Portanto, deves conformar-te com o que te acontece, por duas razões: primeira, 

porque foi feito para ti, prescrito para ti e, de certo modo, se relacionava contigo 

desde o alto, na urdidura das causas mais veneráveis; segunda, porque o que 

acontece a cada um em particular assegura a quem rege o conjunto o bom 

andamento, a perfeição e, por Zeus!, a própria coexistência. Com efeito, é mutilar o 

todo amputar-lhe seja o que for do complexo e coesão tanto das causas como das 

partes e, quando não te conformas, tu, no que de ti depende, estás amputando e, de 

certo modo, destruindo (Meditações, X, 8). 

 

Distinguir as coisas que dependem das que não dependem de nós, ajuda a alma a não 

se perder e a não paralisar a atividade espiritual que pode conduzi-la ao bem e à virtude. O 

imperador filósofo resiste ao que não depende dele e ao que não lhe compete como homem, 
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pois o esforço dispensado às coisas que não dependem de nós é inútil e fonte de 

intranquilidade na alma.  

 

Quais sejam tuas ideias mais frequentes, tal será a tua inteligência, pois a alma se 

embebe das ideias. Embebe-a, pois, com o hábito de ideias tais como estas: onde se 

pode viver, pode-se viver bem; pode-se viver na corte; logo, pode-se viver bem na 

corte. E ainda: cada ser é levado ao fim para o qual e em vista do qual foi 

constituído; para onde é levado, aí está sua finalidade; onde está sua finalidade, ali 

está sua conveniência e seu bem, e o bem do ser racional é a sociedade (Ibid., V, 

16). 

 

Os bens espirituais mobilizam a alma, possibilitando pensamentos que resultem em 

ações retas e justas, pois a retidão é fruto da razão. Se o bem está em nós, em nossos 

pensamentos, certamente as ações serão boas para nós, para os semelhantes, não cabendo à 

alma evitar ou fugir do semelhante, nem mesmo quando suas ações estiverem orientadas para 

mal. "Tenhas um só deleite e contentamento, o de passar dum ato social a outro ato social, 

com o pensamento em Deus" (Ibid., VI, 7), pois tudo que nos acontece tem uma razão de ser 

e, portanto, é formativo. O que o homem é em potência, por decisão, esforço, disciplina e pela 

prática dos exercícios espirituais pode vir a ser em ato. O trabalho de fazer-se homem é árduo, 

longo e lento, mas se há esforço e disciplina é exequível. "Se algo é possível e próprio de 

homem, considera-o acessível também a ti [...]. Considera quantas coisas, na mesma parcela 

infinitamente pequena do tempo, ocorrem simultaneamente quer no corpo, quer no teu 

espírito; assim não te admirarás de que muitas mais, ou melhor, tudo quanto se produz nesse 

todo único, que chamamos universo, exista simultaneamente" (Ibid., VI, 19 e 25). As coisas 

existem simultaneamente e seu equilíbrio e harmonia são nutridos pela relação de 

reciprocidade entre o simples e universal, e ainda que o vício tenda a manifestar-se como se 

fosse único, de fato não é.  Virtude e o vício coexistem no universo e isto torna a possível a 

escolha e a decisão. Sendo a virtude um bem que se encontra mais raramente, cabe àqueles 

que experimentaram de algum modo o esplendor e o influxo de seu poder e valor, viverem de 

modo virtuoso, a despeito de temerem decidir por uma maneira de viver oposta à usual.  Não 

é correto nem frutífero desejar que o homem mau seja virtuoso, mas é correto esperar que o 

homem justo e bom produza ações virtuosas, pois dependem dele. Como conhecedor do 

caminho da transformação interior, o imperador filósofo exorta a si mesmo: "cuidado para não 

te cesarizares, [...]. Preserva-te simples, bom, puro, grave, desafetado, amigo da justiça, 
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piedoso, benévolo, afetuoso, firme no cumprimento do dever", pois a  "luta por permaneceres 

tal qual te quis formar a Filosofia" se trava no âmbito espiritual e, só chega a bom termo 

quando a alma encontra o justo meio entre a Virtude e o vício. (Ibid., VI, 30). 

Os acontecimentos são, potencialmente, material a ser usado no trabalho espiritual de 

ampliação e aprofundamento das faculdades que se encontram na alma por natureza. A 

inteligência exige que o homem pratique bons, virtuosos, justos, demonstrando atos de justiça, 

amor e respeito a si mesmo e ao semelhante e isso lhe acarreta dor ou sofrimento. O trabalho 

de realizar, de confirmar a humanidade avança quando há clareza de que o fazer-se homem só 

acontece nas relações que o homem estabelece com os outros homens. O reconhecimento da 

natureza e finalidade dessa relação recíproca é vital à confirmação da humanização e à 

compreensão de que "a vida é breve; fruto único da existência sobre a terra são os sentimentos 

santos e a prática do bem comum" (Ibid., VI, 30).  

 

Um instrumento, uma ferramenta, qualquer aparelho, quando prestam, fazem aquilo para 

que foram fabricados; todavia, quem os fabricou está ausente. Já nos seres que uma 

natureza constituiu, a força que os formou está no seu interior e ali permanece. Por 

conseguinte, deves respeitá-la mais e pensar que, se tu mesmo te comportas e vives 

segundo os desígnios dela, tudo contigo se passa a contento. Igualmente se passa a contento 

no universo tudo que lhe concerne (Ibid., VI, 40). 

 

Em suas Meditações o imperador filósofo exprime a beleza e a força da constante 

transformação que a tudo alcança; "a natureza que rege o universo mudará num instante tudo 

quanto vês, de sua substância criará outros seres e, depois, da substância deste, ainda outros, 

para que o mundo esteja sempre novo" (VII, 25). No eterno movimento somente os bens 

eternos permanecem como são e ninguém se faz se tais bens lhe escapam. "Exorta-te com a 

simplicidade, com o decoro e com a indiferença a quanto está situado entre a virtude e o vício. 

Ama o gênero humano. Toma um deus como teu guia", seja firme na atitude de "dar bom 

acolhimento, em respeito aos deuses, às conjunturas presentes, tratar com justiça os homens 

presentes e esmerar-te no pensamento presente para que nele nada se insinue que não 

compreendas." Receberá fecundo influxo a alma que agir sempre segundo o bem e tendo em 

vista essa influência, "cava fundo; no fundo está a fonte do bem, capaz de jorrar perenemente, 

basta que não pares de cavar." (Meditações, VII, 31, 54 e 59). Cave como se fosse a única e 

última oportunidade de contemplar o bem, contudo, não se deixe afetar pela possibilidade que 
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esse fim se concretize. Para dispensar atenção ao semelhante é preciso reconhecê-lo como um 

igual em possibilidades e limites e saber que muitos deles agem desprovidos de princípios. É 

necessário ainda manter presente a certeza de que a realização do homem é, toda ela, 

articulada e destinada ao bem da humanidade. Se a natureza humana for considerada em si 

mesma, o fazer-se homem será difícil, mas não impossível. "Próprio do homem é querer bem 

ao seu semelhante, desprezar as comoções dos sentidos, distinguir as ideias fidedignas, 

contemplar a natureza do universo e os acontecimentos conformes com ela. [...] assim o 

homem, feito para a beneficência, quando pratica algum benefício ou apenas colabora num 

trabalho indiferente, desempenhou o mister para que foi constituído e alcançou o seu fim" 

(Ibid., VIII, 26 e IX, 42). Se o homem se desvia do destino que lhe é próprio é porque se deixa 

enredar pelas facilidades e pela frouxidão que os vícios representam.   

Marco Aurélio mostra que o presente é o que aflige a alma, põe a nu o que compete a 

ela realizar, quer dizer, trabalhar e exercitar o espírito para agir segundo o bem.  O presente 

"se apouca, desde que o isoles e desmintas a tua inteligência de que não pode arrostá-lo só" 

[...]. Ao que é próprio da inteligência, nenhum outro ente sói empecer; não a toca o fogo, nem 

o ferro, nem o tirano, nem a calúnia, nada de nada; uma vez tornada esfera perfeita, assim" 

(Ibid., VIII, 36 e 41) se mantêm. Por ser único e fugaz o presente requer a prática da justiça e 

do bem: "Se podes, corrige; senão, lembra-te de que para isso te foi dada a bondade. Os 

deuses são bondosos para com tais pessoas; ajudam-nas até na obtenção de alguns desejos, 

como o de saúde, riqueza, glória; tão bondosos são. Tu também o podes ser; senão, dize-me: 

quem to proíbe?" (Ibid., VIII, 36 e 41; IX, 11 e 16). A prática da justiça e do bem depende 

exclusivamente de cada homem querer efetivar esses bens eternos no exercício consciente da 

virtude.  

A reciprocidade entre as coisas humanas e as coisas divinas é realidade que a alma 

não reconhece tão facilmente. Ela tem dificuldade de compreender o sentido das verdades que 

a filosofia desvela sobre as coisas, o que vai se dissipando à medida que os exercícios 

espirituais vão sendo incorporados à rotina diária permitindo perceba que as verdades sobre o 

eu, sobre o mundo e sobre o universo não estão numa altura que não se possa alcançá-las. A 

maioria dos homens encontrará seu destino ignorando que "a causa universal é uma torrente; 

tudo ela carrega", até mesmo os que pensam estar acima dos demais homens, enganam-se 

quanto ao mundo do Espírito. Na medida em que todo tempo é tempo de filosofar, de praticar 

o bem e a justiça e, embora o mal esteja em constante movimento e ávido para alastrar-se, não 
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há razão para esmorecer na busca de fazer-se homem. "Quão vulgares esses estadistas anões, 

que supõem praticar a Filosofia! Recheados de muco! Homem, que fazer? Faze o que agora a 

natureza requer. Começa, se deixam, e não olhes em torno a ver se alguém o saberá." Não é 

sensato que "esperes a república de Platão; satisfaze-te com um progresso ainda que mínimo; 

considera que não é pouca coisa o resultado desse progresso." Apressa-te em proteger-te da 

servidão que está à espreita, pronta para te enredar sem que nem percebas a gravidade desse 

risco. Desperta-te e põe-te a trabalhar com afinco em prol de tua elevação espiritual, iniciando 

devagar, sabendo que cada passo representa um acréscimo em seu refinamento. "A obra da 

Filosofia é singela e modesta", portanto é inútil e desnecessário "pompear grandezas" (Ibid., 

IX, 29).  

Busque realizar o que é próprio da natureza humana. Não nasceste para viver só, mas 

para viver junto a teus semelhantes. Da relação entre tu e eles depende a realização de cada 

homem individualmente. "Dirás, talvez: 'Os deuses deixaram isso nas minhas mãos'. Então, 

não é melhor usares tuas forças com liberdade em vez de lutares com o que de ti não depende, 

com servidão e aviltamento? E quem te disse os deuses não nos ajudam no que está em nossas 

mãos? Começa a orar por isso e verás" (Ibid., IX, 40). A vida, por constituir-se na relação 

entre o eu e os semelhantes, exige sempre seus cuidados e traz alegrias e dissabores, à medida 

que existir e reconhecer-se pertencente ao Todo exige contínuo exercício de atenção a si 

mesmo e ao semelhante. Atenção a si mesmo e ao momento presente eleva a alma e a torna 

capaz de olhar para os outros como seus iguais, envolvendo avanços e retrocessos na 

realização de si. Diante dessa realidade, que teu semelhante "se engana, ensina-o com 

bondade e mostra-lhe o erro. Se não o podes, culpa a ti mesmo ou nem sequer a ti mesmo", o 

fundamental é manter-se firme em sua decisão de fazer o bem, sem se esquecer nem se 

assustar com o fato de que "a farsa, a guerra, o terror, o torpor, a servidão, apagarão em ti, dia 

após dia, todos aqueles princípios sagrados que concebes no estudo da natureza e transmites. 

Deves, porém, tudo ver e fazer de tal maneira que, além de levar a cabo tuas volumosas 

tarefas, ponhas em prática a teoria e preserves, despercebida, não oculta, a confiança emanada 

da ciência de cada questão." Nesse ponto, "não mais se trata, de modo algum, de discutir o 

que é um homem de bem, mas de sê-lo" e, é dessa tarefa que a alma deve ocupar-se. Uma 

coisa é certa, "[...] fica melhor e mais digno de elogios o homem que aproveita bem os 

obstáculos" (Ibid., X, 9 e 16)  
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 É prudente aquele que evita julgar os semelhantes, pois na verdade, "nem sabes ao 

certo se eles pecam, pois muitas coisas acontecem em virtude de um plano. Em síntese, há 

muito que indagar antes de poder pronunciar-se sobre atos alheios com conhecimento de 

causa." Lembra-te, "o que nos molesta não são as ações deles  elas estão em seus guias , 

são as nossas opiniões. Suspende, pois, rejeita de boa mente a opinião de que houve agravo, e 

teu furor passa. Como a suspenderás: Raciocinando que não há desonra, pois, se o único mal 

não fosse a desonra, cometerias necessariamente muitas faltas, serias um salteador, capaz de 

tudo." O imperador filósofo rememora ainda uma velha verdade que deve não apenas ser 

retida, mas sobretudo exercida pelos que trabalham na melhora de si. 

 

A bondade é invencível, quando sincera, não de semblante e fingida. Que te fará o 

maior dos insolentes, se te mantiveres bondoso para com ele, se, dada oportunidade, 

o aconselhares com brandura e o instruíres com calma na mesma ocasião em que 

intenta causar-te mal?  Não, filho, fomos nascidos para outro fim; quem vai sofrer 

o dano não sou eu, mas tu, meu filho. Mostra-lhe, delicadamente e num sentido 

geral, que assim é, que esse não é o procedimento nem das abelhas, nem de qualquer 

animal social por natureza. Tal advertência deve ser feita sem ironia, nem afronta, 

mas com simpatia e de coração não ferido; não, porém, em tom de mestre-escola, 

nem a fim de suscitar admiração dos circunstantes, e sim para ele só, embora 

estejam algumas outras pessoas em redor (Ibid., XI, 18). 

 

A bondade, ao contrário, é desdobramento da atitude filosófica de acolhimento e 

aceitação em relação aos acontecimentos que chegam à alma. As Meditações dizem respeito 

à complexa relação entre a consciência de si e o fazer-se homem. "Ser é sempre mais que 

conhecer". [...] "não é necessário saber exatamente o que se é para ser inteiramente quem se 

é". Ser é a comunhão recíproca entre discurso e vida e se manifesta em ações virtuosas. Os 

atos testemunham o ser, eles são "o homem manifestado" (Lavelle, 2012, p. 59). A 

consciência de si alcança a compreensão de que o eu simples é possibilidade que pode ou 

não ser efetivada. Por residir no campo da incerteza e da possibilidade, os atributos que o 

homem recebe por natureza "nada são senão pelo uso que fazemos deles", que dizer, "nosso 

eu não é mais que um feixe de virtualidades: cabe-nos realizá-los". As evocações dos 

exemplos constitutivos da formação recebida pelo o imperador filósofo e a reflexão sobre si 

mesmo mostram que "só nos tornamos inteiramente nós mesmos quando saímos de nós 

mesmos para agir, [...] ocupar um lugar no mundo e reivindicar uma responsabilidade" 

(Lavelle, 2012, p. 69 e 75) sobre nossa existência. 
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O movimento espiritual da Antiguidade clássica ultrapassou os limites entre o sim e o 

não no tocante ao poder de decisão do homem sobre os acontecimentos da vida, buscou 

vivenciar a liberdade de pensamento e a reflexão sobre as coisas que circundam a existência 

humana.  Exerceu a prudência e criou uma via filosófica capaz de orientar a escolha humana 

sobre a existência, independentemente de contextos e circunstâncias. O exame rigoroso 

sobre o que depende e o que não depende de nós em cada acontecimento, exige a distinção 

entre natureza humana  aquilo que é determinante no homem, que lhe é constitutivo , e  

liberdade humana  capacidade e poder de julgar e agir  ,  pondo a nu a verdade de que a 

liberdade do homem está circunscrita à natureza das coisas em si. Quando o homem ignora a 

ordem e a estrutura natural das coisas e dos seres, o máximo que alcança como fruto de seus 

pensamentos e ações é intranquilidade e perturbações vãs. O esforço e a disciplina no 

sentido de efetivar a coerência entre filosofia e maneira de viver descrito pelo imperador 

filósofo. A maneira filosófica de viver não significa a ausência total da influência dos vícios. 

As exaltações que o imperador filósofo lança ao homem justo e bom, certamente não estão 

isentas do reconhecimento de que "o homem pelo qual sentimos o interesse mais vivo e mais 

apaixonado seja, não aquele liberado de todos os vícios, mas aquele que, continuando 

sempre a sentir-lhes o aguilhão, aguça por esse aguilhão sua vida espiritual inteira" (Lavelle, 

2012, p. 65). O homem é síntese de possibilidades e de limites e, pensá-lo pressupõe 

considerar suas dimensões material e espiritual, bem como o que ele tem de melhor e de 

pior. 

A filosofia não é senão uma inversão total dos valores que orientam e movem o 

cotidiano, opondo-se firmemente ao modo de vida decorrente da cegueira espiritual, do 

estado de inconsciência da alma em relação à tirania das paixões e desejos que pouco têm a 

ver com as reais necessidades do fazer-se homem. Elevar-se espiritualmente é uma atitude 

moral e espiritual que se realiza em torno da escolha e decisão pessoal em favor do bem e da 

virtude, mas é preciso considerar as pessoas que vivem uma vida oposta a esta. Pensar sobre 

esses homens do passado e do presente requer considerar o estado espiritual em que vivem.  

 

Sua crítica, sua rejeição não dizia respeito exatamente às teorias, mas às atitudes 

éticas e espirituais. Mas por que elas dizem "isso eu não posso aceitar"? Seria 

preciso que um Sócrates as questionasse, para perguntar-lhes as verdadeiras razões 

de sua recusa. Estão fundamentadas na razão? São ecos de preconceitos modernos, 

que costumam não ter nada de moderno? Houve e haverá, em todas as épocas, uma 

oposição entre os costumes e a convenções da vida cotidiana e o modo de vida dos 
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filósofos, que escandalizam, ou revoltam, ou fazem rir os não filósofos (Hadot, 

2016, p. 199). 

 

 

A condição espiritual dos que recusam a filosofia e a maneira filosófica de viver é, na 

verdade, a recusa do bem em si mesmo.  

 

Se é forasteiro no mundo quem não reconhece o que nele existe, não menos 

forasteiro quem não reconhece o que nele sucede. É um desterrado quem foge à 

razão social; cego, quem baixa as pálpebras sobre os olhos da inteligência; mendigo, 

quem precisa de outrem e não tem em si mesmo o que é útil à vida. Um apostema do 

mundo, quem se retira e aparta da razão da natureza comum por não se conformar 

com os acontecimentos; porque a natureza que os traz é a mesma que te trouxe. É 

membro amputado da cidade quem corta sua própria alma daquela dos racionais, 

que é uma só. [...] Do guia de outrem não procede mal teu; tampouco de qualquer 

mudança e alteração do meio ambiente. De onde, então? Daquela parte de ti que 

opina sobre o mal. Que ela, pois, não opine e tudo irá bem. Mesmo que o corpo, seu 

mais próximo vizinho, seja retalhado, queimado, ou supure, putrifique, ainda assim 

permaneça tranquila a parte que sobre tais fatos opina; isto é, não julgue um mal 

nem um bem o que tanto pode ocorrer ao mau como ao bom. Com efeito, o que 

tanto acontece a quem vive em desacordo com a natureza quanto a quem vive de 

acordo com ela não é nem conforme nem contrário à natureza (Marco Aurélio, 

Meditações, IV, 29 e 39). 

 

Para haver decisão e escolha do bem é necessário, antes de tudo, que a alma 

experimente no seu âmago a presença do bem, contemple-o e sinta seu suave e irresistível 

toque. Essa experiência abre caminho à prática dos exercícios espirituais em vista da 

realização da ação reta. O desejável não é, necessariamente, a ação, mas algo a ser realizado 

sempre de modo excelente. A vida filosófica é indissociável de velhas verdades "que 

reaparecem em todas as épocas  em nossa época também , não só porque foram tão 

intensamente vividas no passado que continuam a marcar nosso inconsciente, mas também 

porque renascem sempre à medida que as gerações refazem a experiência da vida" (Hadot, p. 

202-203). A existência é permanente abertura aos acontecimentos divinos e humanos e  

 

Todo acontecimento tem sua razão de ser; descobri-lo-ás se o observares 

acuradamente; não digo apenas que assim é por via de consequência, mas também 

segundo a justiça e como se alguém atribuísse os quinhões considerando os méritos. 

Vai, pois, observando, como principiaste, e em tudo quanto fizeres seja o teu 

propósito seres bom na acepção da palavra. Guarda essa intenção em todos os teus 

atos. [...] É como parte que existes; desaparecerás no elemento que te gerou; ou 

melhor, serás retomado na sua razão seminal por via de transformação (Marco 

Aurélio, Meditações, IV, 10 e 14). 
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As vicissitudes experimentadas no período de estudo e escrita do presente texto não 

são razão de lamento por ter assumido esse exercício espiritual, mas reconhecimento de que, 

em algumas delas, quase me deixei enredar pelas paixões. Enquanto procurava examinar, nos 

ombros de grandes pensadores, os passos que os filósofos clássicos deram no sentido da 

formação do homem a fim de que ele alcançasse a elevação espiritual e a paz interior, 

esforcei-me para compreender a experiência que eles viveram de maneira intensa. Do 

exercício espiritual de leitura e escrita, os aspectos que merecem ser postos em relevo são o 

fortalecimento do amor às velhas verdades, a compreensão sobre o discurso filosófico e sua 

influência sobre a alma que deseja elevar-se, ver as coisas com o olhar do alto, mesmo que 

não de forma permanente, o que não diminui a importância de tê-lo experimentado. A 

experiência do exercício espiritual de concentração no momento presente permite ver para 

além das vicissitudes que, se acolhidas incorretamente, tendiam a me abater e paralisar. A 

leitura, a escrita e reescrita da tese foi um exercício espiritual valoroso em que o medo e as 

dispersões deram lugar à alegria na busca do saber e da elevação da alma, além da 

oportunidade  

 

de descobrir tudo que podemos possuir no instante. Primeiramente, nele podemos 

realizar a ação bem-feita, feita por si mesma, com atenção e consciência; podemos 

dizer: eu me empenho em me concentrar na ação que realizo neste momento, faço-a 

da melhor maneira possível. Podemos nos dizer também: estou aqui, estou vivo, e 

isso basta; ou seja, podemos tomar consciência do valor da existência, desfrutar do 

prazer de existir. [...] viver o presente é viver como se víssemos o mundo pela 

primeira e pela última vez. Cada momento presente pode, portanto, ser um momento 

de felicidade, quer seja prazer de existir, quer seja alegria de realizar bem (Hadot, 

2016, p. 205-206). 

 

O poema Regra da vida, de Goethe, expressa a natureza, a beleza e a complexidade do 

exercício espiritual em que a alma dispensa atenção a si mesma e ao momento presente em 

vista do processo de transformação interior. "Queres tu, ó vida, te modelar?/ Com o passado 

não deves te preocupar,/ O mínimo possível te zangar,/ Com o presente agora e sempre te 

rejubilar,/ Homem algum odiar,/ E o futuro, a Deus entregar" (Goethe, Apud, Hadot, 2016, p. 

203). Esse exercício possibilita "a experiência do olhar dirigido [...] a partir de um ponto 

elevado", uma visão das "coisas não em seu nível individual, mas num nível universal". Esta 

visão orientada pela objetividade pressupõe "esforço da imaginação, mas também da 
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inteligência, se destina sobretudo a reposicionar o ser humano na imensidão do universo, a 

fazê-lo tomar consciência daquilo que ele é" (Hadot, 2016, p.171, 206-207).  

A filosofia clássica, ao interrogar o ser, o pensamento e ação, não ignorou o fato de 

que "os homens vivem de um comum acordo num mundo de aparência e de fingimento: é nele 

que ressoam suas palavras, embora a verdade inteira esteja diante deles e nela seu olhar 

mergulhe" (Lavelle, 20l2, p. 67). Daí a necessidade manter a alma em estado de vigília. Visto 

que os obstáculos não alteram o ser, pois ser é ultrapassar o estado de possível por meio dos 

exercícios espirituais, do esforço e da disciplina. A consciência do possível é inseparável da 

atitude filosófica de busca da realização humana. Filosofia e formação atuam no âmbito do 

possível,  no campo das incertezas, dos poderes que lhes são estranhos, mas não conseguem 

deter ou aniquilar a força que emana de sua essência. "O acontecimento depende de um talvez 

que se afina não com o possível, mas com o impossível" (Derrida, 2003, p. 83).  

Apesar do fazer-se homem se efetivar na convivência com os semelhantes, a 

transformação interior é um evento espiritual que se realiza no recôndito da alma. Nas 

Meditações de Marco Aurélio o discurso filosófico é autodeclaração de que uma maneira 

específica de viver está em curso e, este é o sentido e o significado de ser anunciada. Na 

Antiguidade clássica o modo de viver é ao mesmo tempo anterior e concomitante ao discurso, 

e a formação parte do princípio de que as razões das ações do homem estão na sua alma e não 

nas circunstâncias. As memórias do imperador filósofo evocam o que Lavelle (2012) 

denomina de obra que cada homem realiza em sua existência, aquilo que, de modo consciente 

e apesar das circunstâncias, pode ser. Nesse sentido, a presença espiritual evocada é sobretudo 

o testemunho da disposição interior que se abriu à efetivação da ação reta, demonstrando que 

a alma é o que ela faz, o que ela efetiva e não o que pode fazer. A alma é o que nela se efetiva. 

O influxo da filosofia sobre a alma evidencia-se mais claramente na relação mestre-discípulo, 

na reciprocidade do saber que se manifesta entre eles. O que os une é o saber que o primeiro 

alcançou e que o segundo aspira alcançar. Caminham juntos pela mesma razão e este é o 

ponto de sustentação da relação que se realiza segundo a Justiça e o Bem. Por haver uma 

distância intelectual e espiritual entre mestre e discípulo, compete ao mestre assegurar as 

condições necessárias e favoráveis ao florescimento da reciprocidade na relação de 

anunciação, de busca e de efetivação do saber, de modo a impedir que a hierarquização 

corrompa o vínculo que os une em torno do saber. Uma das tarefas que compete ao mestre 

realizar é a de aproximar o discípulo do Bem, mostrar-lhe o que é. Ao discípulo cabe acolher e 
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viver segundo o Bem, uma vez que "na educação moral a cooperação ativa do sujeito é 

conditio sine qua non, e deve realizar-se mediante a ação contínua, ou seja, o exercício que 

forma o hábito". Pelo ensino e prática do bem a filosofia clássica alcança o essencial que é 

chegar à coerência entre discurso e maneira de viver. A Antiguidade clássica demonstrou 

também que "é possível abster-se de fazer filosofia. E é porque a maior parte dos homens faz 

essa renúncia que as verdades filosóficas, ainda que universais, permanecem desapercebidas 

pela maioria. (Alquié,1973, p.25). 

No entanto, a tendência prevalente entre os homens parece ser a de abster-se de 

filosofar, de fazer-se homem. 

 

O pensamento contemporâneo está inteiramente dominado pelas noções de 

progresso e de mudança temporal. Há entusiasmo pelo que é novo, pelo que vence, 

pelo que é e pelo que vai ser, espera-se tudo do futuro, desprezam-se as tradições, o 

passado, as permanências. [...] Não resta dúvida de que, em nossa época, a maioria 

dos homens não espera a verdade senão das ciências: Em consequência, somente o 

estado atual do saber científico parece merecer reconhecimento, somente seu 

progresso futuro pode ser desejado. O passado está morto, e o estudo dos cientistas 

antigos nada pode trazer de essencial. Mas a questão das relações entre a filosofia e 

a ciência não fica resolvida somente pelo fato de não ser formulada. Nada prova que 

todo saber se reduza ao saber científico, e que o progresso das ciências e das 

técnicas possa ser considerado, sem maior exame, como o progresso universal do 

espírito humano. O que deve ser observado desde logo é que, colocados à parte as 

sutilezas que podem ser forjadas sobre a verdade, o tempo, a dialética e a evolução 

permanece entretanto o fato de que tratar historicamente um pensamento é ir contra 

seu projeto mais fundamental, sua ambição mais essencial, é subtrair-lhe sua 

dignidade e sua essência próprias de pensamento. Todo pensamento, na verdade, só 

se impõe como tal afirmando sua independência em relação às suas causas, ao seu 

ambiente, às suas condições, ao seu tempo. Exige uma outra fonte: a liberdade; 

propõe-se um outro fim: a verdade. Essa pretensão, pela qual um pensamento se faz 

pensamento, pode mesmo revelar-se ao nível das ideias mais falsas, e, portanto, as 

mais determinadas. [...] No que, entretanto, dará testemunho de uma verdade, a 

saber, que o pensamento não é pensamento a menos que se coloque como livre, 

subtraído a toda causa necessitante, a toda circunstância momentânea, e orientado 

somente para a verdade que pretende exprimir  (Alquié, 1973, p. 29-32). 

 

O discurso e a maneira filosófica de viver é inseparável de uma verdade que o filósofo 

crê universal e que a filosofia clássica comunica pelo diálogo, caminho a que recorre em 

busca da verdade das coisas divinas e humanas. Os filósofos clássicos pretenderam anunciar 

as verdades eternas sobre a realidade das coisas, mas sobretudo buscaram anunciar a verdade 

sobre o homem e sobre a humanidade e exorta-o sobre o fato de que as ações do homem 
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exprimem o que ele é. Ao anunciar tais verdades a filosofia mostra o vínculo entre 

pensamentos e ações. Além disso, as verdades filosóficas, embora sejam velhas, não são 

conhecidas igualmente por todos os homens. Aliá, a tristeza do filósofo não emana do fato de 

não ser compreendido. Antes "o drama do filósofo é o de um homem que se sabe portador de 

verdades universais e que descobre que não as pode comunicar aos outros, e convencê-los 

delas, apesar da evidência que nelas reconhece". A verdade, para ser comunicada, requer o 

estado espiritual que lhe compete, quer dizer, o estado de consciência em sentido pleno, 

porque é "no desenvolvimento da consciência que melhor podemos descobrir aquilo que, em 

filosofia, é essencial" (Alquié, 1973, p. 46 e 58). O filósofo tem consciência de que "ninguém 

nasce filósofo, o filósofo se faz, e se faz por uma reação contra todo saber que não é 

filosófico". A filosofia erige e se move por um saber advindo de rigoroso e aprofundado 

exame sobre a realidade. Ela não é uma ciência, é antes uma démarche que não tem sentido 

senão porque uma pessoa a efetua, mas não é somente individual, seu sentido e seu valor não 

se limitam à aventura de um homem situado no espaço e no tempo, e o pensamento do 

filósofo não pode ser explicado por razões psicológicas ou históricas, a partir de um caráter ou 

de certo estado social. Como realidade espiritual a filosofia está sempre por ser refeita por 

cada um de nós. Essa é a razão pela qual as verdades filosóficas nos puderam parecer ao 

mesmo tempo simples e universais. Tornar-se virtuoso e compreender a virtude é, portanto, 

uma só e mesma coisa. Ninguém poderia tornar-se virtuoso por proferir um discurso do 

passado, sem reencontrar, por sua própria conta, essa eternidade que é a da virtude e traduzi-la 

em atos virtuosos. Daí a filosofia e a formação clássicas reivindicar a consciência filosófica 

em substituição à consciência espontânea que, em nada influi na transformação interior e na 

elevação da alma. A alma torna-se então capaz de compreender que "as ideias têm um sentido 

próprio, não se faz delas o que se quer, [...] (Ibid., p. 86). A reflexão filosófica põe o 

pensamento em condições de identificar o sentido próprio das ideias evitando falsas 

formulações que levam à alma ao engano e ao sofrimento.  

A atividade filosófica acolhe a razão e reconhece-a como via de orientação do 

pensamento na busca das verdades que o espírito precisa saber sobre si as coisas.  

 

A atitude filosófica não põe a razão a serviço de nada, e não a subordina a nada. E é por 

isso que, em filosofia, a razão não modifica o mundo segundo nossos desejos, mas 

modifica, desta vez diretamente, a vida e os desejos superficiais do filósofo, para deixar 

aparecerem suas mais profundas exigências. [...] a ciência separa duplamente o sujeito e a 
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razão. [...] A razão cartesiana nos deve tornar "senhores e donos da natureza", mas também 

senhores de nossos sentimentos e de nossas paixões. Ela nos propõe fins, manifesta-se no 

próprio ato pelo qual o homem se descobre e se constitui como homem, quer dizer, não 

mais como animal que deseja e utiliza a razão, mas segundo a célebre definição, como 

animal racional. Por isso toda filosofia é inseparável de uma moral, e o filósofo pede à 

razão que esclareça e dirija sua conduta (Alquié, 1973, p.111).  

 

O movimento da filosofia clássica é uma obra espiritual oposta ao que a 

contemporaneidade vivencia, nos estreitos limites da racionalidade técnico-científica que se 

desdobra na exacerbação do amor-próprio que dificulta o reconhecimento do semelhante 

como alguém de quem se deve cuidar e querer o bem. O espírito do tempo presente tende a 

favorecer um estado espiritual bastante problemático, se considerarmos a máxima de que 

"aquele que tem maior estima pelo seu cavalo que pelo seu cocheiro, ou crê que uma pedra 

em si mesma é mais estimável que uma mosca ou que o menor dos corpos organizados, não 

vê o que talvez pense ver... não é a Razão universal", compreenderemos a gravidade da 

realidade a qual pertencemos. A exacerbação do "uso [...] da razão científica nos leva a 

esquecer" quem de fato somos. É preciso reconhecer que, "nas ciências, a razão constrói a 

experiência. Em filosofia, fazemos a experiência da razão" (Ibid., p. 112-113). A vida 

segundo a ciência é repetição que se alterna entre o sim e não, enquanto na filosofia é 

comprometimento e responsabilidade de fazer-se homem na tríplice abertura entre o sim, o 

não e o talvez, pois a filosofia, ao contrário da técnica e da ciência, sabe que as coisas 

humanas não comportam a rigidez e a exatidão próprias da lógica científica, pois não sendo 

sempre do mesmo jeito, para confirmar e melhorar o homem e a humanidade dependem da 

influência da virtude. 

A filosofia como maneira de viver põe em evidência a relação indissociável entre 

razão teórica e razão prática ou entre palavra e ato, bem como a busca do bem, da justiça e da 

verdade é a vida filosófica. Se o espanto leva os homens a filosofar, há que se ter esperança 

que na contemporaneidade os homens também se espantem com os desdobramentos da razão 

científica e com o ar de naturalidade que ela imprime a tudo que produz. Numa realidade 

perpassada pela razão científica, a lógica da eficácia e da eficiência tende a prevalecer como 

guia da conduta humana principalmente quando essa lógica orienta as diferentes instâncias 

formativas, inclusive a educação. A prevalência da razão científica na conduta humana traz, 

como uma das principais consequências, a disseminação e a naturalização de uma formação 

para instrumentalização, uma espécie de treinamento para um fazer repetitivo, cego e 
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irrefletido. Em que medida essa formação dificulta o acontecimento do espanto de que Platão 

falava como indício de um pensamento filosófico? É justamente contra essa degeneração que 

a formação clássica se opunha. Praticar e anunciar a racionalidade da vida em comum, da 

ética e da política é trabalho essencial da filosofia, da educação e da formação. Quem vive 

uma experiência do pensamento, compreende e reconhece que a orientação da razão científica 

nos mantém circunscritos à dimensão do cotidiano e da irreflexão, do crescente desejo e 

ilusão  de "domínio do Mundo". Na experiência filosófica o espírito se eleva, pois o saber não 

se reduz ao conhecimento transitório advindo da razão científica, e "uma vez atingido [...] 

comporta uma certeza que não pode mais ser recusada." A démarche filosófica possibilita ao 

homem compreender que a filosofia vê o mundo como de fato ele é, quer dizer, "o avesso de 

nossa consciência e [...] para se comportar como homem no mundo se deve, não segui-lo, mas 

antes compreendê-lo e julgá-lo [...]". O exercício do pensamento filosófico é a mais profunda 

expressão humana de tentar "pensar sem pressuposto e sem preconceitos" (Ibid., p, 138, 139 e 

141).  

 

 Ninguém poderia portanto descobrir a evidência do saber filosófico se não 

compreende antes que o que é eterno não é este ou aquele sistema, mas a situação do 

espírito num mundo em que ele não se reconhece, e no qual não se deve reconhecer. 

Sem dúvida essa experiência fundamental é traduzida por cada um em uma 

linguagem diferente, e muitos, acreditando ultrapassar a insuficiência do mundo e de 

seus objetos, opõem a este mundo esses outros mundos, pobres e abstratos, a que 

chamamos sistemas. Porque todo sistema é a expressão de uma filosofia em uma 

linguagem, e uma linguagem tende sempre, segundo suas leis constitutivas, a se 

tornar a da objetividade (Ibid. p. 143-144 ). 

 

O problema filosófico em torno das coisas humanas não se resolve por completo, pois 

nem sempre é possível formulações definitivas, quer dizer, "a filosofia não pretende responder 

a todas as necessidades do homem, mas satisfaz uma só dessas necessidades: a de pensar com 

clareza sua relação com o Ser." (Alquié, 1973, p. 146). Esta certeza é ao mesmo tempo trágica 

e bela. Trágica porque poucos a reconhecem, bela porque põe a nu a fragilidade e a 

transitoriedade da existência humana. A filosofia clássica buscou a verdade e a compreensão 

da existência humana em sua complexidade, e ao compreendê-la, deseja e tem possibilidade 

de agir para transformar as coisas passíveis de serem transformadas. Pensar os fins da 

filosofia, da educação e da formação e a forma inspiram os que assumem a transformação de 

si e a confirmação da humanidade.  
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Na Antiguidade clássica é forte o vínculo entre o eu simples e o eu universal no que 

concerne à atividade intelectual e espiritual de fazer-se homem. A filosofia clássica leva-nos a 

olhar o nosso tempo, ao espanto diante dele, provocando-nos quem sabe, a termos a coragem 

de por em questão o discurso que orienta nossa maneira de viver. Mostra quão necessário é 

prática dos exercícios espirituais na preparação das ações, e que isolados e fechados em nós 

mesmos a elevação espiritual não se realiza. O imperador filósofo acolhe a filosofia como 

pensamento e maneira de viver, o que faz de Marco Aurélio um governante que dispensa 

atenção às leis, às instituições. Platão mostra o quanto o estado geral das leis e das instituições 

é afetado pela atitude dos homens em relação a elas, o que se agrava quando se trata de um 

governante. O desprezo às leis e às instituições indica degeneração do homem e da vida 

social. O "melhor para os homens" e também para a pólis é procurar pôr "a virtude acima da 

sensualidade e da dissipação" em vista de uma "vida melhor e mais bela" (Platão, Sétima 

Carta, 327 a-b, d; 324 c, 326 c). O imperador filósofo viveu segundo a virtude e às leis. 

Exercitou o domínio de si, aprendeu a amar e a valorizar a simplicidade, alcançou uma visão 

elevada sobre as coisas, tornando-se capaz de ver as verdades mais simples e próximas.  Ao 

considerar o passado, o futuro de sua vida, bem como reconhecer o valor e a importância do 

momento presente chegou à consciência do trabalho no qual tudo isso se articula. Decidido 

buscar sua transformação interior, escolhe viver bem, aplicando comedimento em tudo que 

realiza, consciente de que a ação está diretamente vinculada ao fim que lhe corresponde e a 

ação reta visa à manifestação do bem. Ao submeter-se à disciplina e ao rigor próprios da 

filosofia o imperador filósofo participou do bem e da verdade. Manteve acesa a disposição de 

avançar em relação ao saber filosófico contemplativo e prático. Procurou em cada 

experiência, inclusive nas que concernem à convivência com os semelhantes, o que cada uma 

delas tinha a contribuir em sua elevação espiritual. O olhar que volta ao passado é o mesmo 

que repousa na contemporaneidade. O acentuado processo de encurtamento da experiência 

decorre da exacerbação do individualismo, do egoísmo provoca espanto A reflexão sobre a 

existência humana permanece em aberto, bem como o trabalho essencial da filosofia e da 

formação, de ensinar a pensar, de mobilizar a alma para o exercício do pensamento e uso da 

razão como guia do pensamento e da ação, próprios do ofício do filosofo e do mestre. 

O filósofo, o mestre é alguém que pensa, é referência cultural, sujeito consciente de 

que ele realiza no âmbito da formação humana, uma ação eminentemente política. Na relação 

com os discípulos, estuda, exercita sua condição de sujeito que pensa para agir. Preocupa-se 

com a forma, pois sabe que o que forma não são os conteúdos, mas a atitude diante do saber e 
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dos discípulos. O movimento do saber, em si, é formativo. Na busca do saber, o discípulo 

acompanha o mestre ao compreender que entre a aparência e a realidade há uma infinidade de 

verdades a serem pensadas. O filósofo, o mestre dá testemunho de que na filosofia a verdade 

diz respeito ao ser em sua totalidade, vê o que é e que não é buscando sempre a verdade, a 

essência das coisas. A verdade existe, se considerada em relação ao ser, ao que existe de um 

determinado modo. A filosofia busca o ser além da aparência que encobre a verdade e a 

natureza das coisas, interroga as condições espirituais e materiais para que a verdade apareça 

e se instaure entre os homens de modo que eles sejam capazes de confirmar sua humanidade 

orientados pelo supremo bem, fonte da teoria e da prática. O saber mais nobre é, então, aquele 

sobre as verdades e bens eternos. Ao interrogar o bem, a justiça e a virtude a filosofia pensa 

universal, que  transcende as particularidades da política, da economia, do social, da cultura, 

da educação, da escola e da formação. 

Sua intenção formativa e humanizadora é exemplar na Grécia e na Roma antigas. 

Antônio Candido [1918 - 2017], ao examinar a relação entre formação e literatura, mostra que 

esta tem a capacidade "de confirmar a humanidade do homem" (1972, p.77) o que também e 

verdadeiro para as artes em geral e a filosofia. Literatura é cultura e ao mesmo tempo 

instrumento de veiculação da cultura, portanto de formação; na esteira da filosofia a literatura 

auxilia no movimento de humanização. Tem poder de provocar espanto, de sensibilizar, de 

despertar o sentimento de indignação e de revolta. Como a filosofia, a literatura confirma 

nossa humanidade, ao contribuir para a compreensão do humano, da humanidade e ao mesmo 

tempo para formá-lo. Trabalhando com a fantasia e a criação e não com a verdade, como é o 

caso da filosofia, a literatura encontra formas de pôr o universal em questão, mobilizando a 

sensibilidade e a reflexão. Ao apresentar uma visão sobre determinado tema ou sobre a 

realidade, desperta no leitor a reflexão sobre o ponto de vista apresentado pelo autor. Ao 

provocar outras leituras, aproximações e distanciamentos entre a fantasia e a realidade, mostra 

o caráter formativo intrínseco da literatura. O processo de humanização se efetiva na 

realização da própria vida, no acolhimento dos inúmeros eventos constitutivos de cada 

existência em particular. O movimento espiritual da Antiguidade clássica permanece latente 

como de obra espiritual que se destina à humanização do homem pela via da formação, pelo 

empenho na efetivação do processo formativo de si mesmo, por intermédio da filosofia. Para 

os antigos a filosofia prepara a alma de modo que ela vá do senso comum ao estado espiritual 

de consciência filosófica. A filosofia é experiência filosófica que mobiliza as possibilidades 

inerentes à alma humana de modo que ela confirme nossa humanidade por meio das ações. 
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Fazer-se homem não é senão, assumir a atitude de não abrir mão de si mesmo, numa 

experiência que na Antiguidade greco-romana era concebida como atividade do pensamento e 

do espírito que valoriza o caminho que se percorre em busca do saber. Ao procurar realizar as 

possibilidades que se encontram nele por natureza, o homem confirma sua humanidade em 

cada dia de sua existência. 

Essa obra espiritual de formação do homem é própria de uma compreensão do homem 

como animal político, um ser educável, sendo a filosofia um meio de realização dessa 

formação e transformação interior em particular, compreendidas nos termos descritos por 

Marrou (1966), considerando as condições históricas e o espírito do tempo que essa formação 

acontece. A realidade espiritual dos gregos clássicos põe a descoberto o fato de que a 

formação do homem é sobretudo uma questão política da qual não se deve esquivar. A 

filosofia clássica lançou mão de diferentes gêneros literários para levar avante essa formação 

nesse conjunto, os exercícios espirituais foram instrumentos que despertaram, mobilizaram e 

provocaram a alma no sentido de fazê-la ir do estado de inconsciência ao estado de 

consciência da existência. Essas concepções e exercícios espirituais aos poucos foram sendo 

esquecidos ou postos de lado pela maior parte dos homens na Modernidade e na 

Contemporaneidade, chegando ao ponto de o homem ter dificuldade para reconhecer a 

atividade ou a atenção a si mesmo como uma necessidade própria da alma e que compete a 

cada homem realizar. Esses exercícios espirituais que se efetivam na solidão e no silêncio da 

alma capacitam o homem a se dedicar ao estudo, ao autoexame, à memorização, à espiritual 

de leitura de obras espirituais. No que concerne ao conhecimento do Ser a que nada falta, não 

há, por assim dizer uma exigência de que esse conhecimento seja alcançado de modo 

aprofundado, como condição indispensável ao esforço de fazer-se, de transformar-se 

interiormente. Para Marco Aurélio basta reter os princípios filosóficos para realizar a prática 

da justiça e do bem, e o exercício de atenção a si mesmo preparar e direcionar o espírito para 

elevar-se. A filosofia trabalha no sentido de formar e elevar o homem e a humanidade e, 

mesmo que poucos alcancem o cume do conhecimento humano, a apreensão das coisas, a  

reflexão sobre como agir em cada momento não deixa de ser prerrogativa do espírito humano, 

que lhe conhece e analisa o conteúdo e a forma de cada evento, responsabilidade à qual ele 

não pode se omitir, nem transferir a outrem.  

Ao viver e proclamar os bens eternos a filosofia mostra que não há conhecimento do 

bem e da virtude sem disciplina, esforço à prática regular dos exercícios espirituais. A 
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disciplina e o esforço elevam o homem, tornando-o capaz de ver o que é cada coisa em si e, 

mesmo que não apreenda a verdade sobre todas elas, não desiste de buscá-la. A alma não 

alcança a realidade plena dos eventos, mas isso de modo algum anula o que é constitutivo de 

cada evento em particular, nem significa que a alma fracassou em seus esforços. Embora o 

homem atue pelo agir, pelo produzir e pelo contemplar, a filosofia e a formação tenham o 

poder de influir em todas essas dimensões e possibilidades humanas, Marco Aurélio exorta a 

si mesmo quanto à necessidade de assumir logo que é um homem de ação. Suas reflexões nos 

ensinam que o fazer-se homem está intrinsecamente ligado às experiências de cada homem na 

convivência com os demais, mas aqui se trata de experiência e convivência qualificada, 

orientada pelo discurso filosófico e pela reflexão. Trata-se de um saber-fazer ancorado num 

"saber que está além do saber, que possui outros acessos e abre para outras perspectivas", um 

saber socrático que não se alcança sem esforço e disciplina, pois é "um saber que ultrapassa 

os saberes" (Huisman, 2006, p.152-155) 

Considerando as figuras de Sócrates, do sábio e de Marco Aurélio, escolhidas por 

Pierre Hadot para examinar a questão da transformação interior, não seria exagero afirmar que 

as anotações do imperador filósofo são registros de uma formação essencialmente socrática, 

que não se circunscreve à preparação de competências específicas por meio de ensino técnico, 

mas que se dedica a despertar as capacidades que estão no homem por natureza. O que Hadot 

mostra por meio dessas figuras é que a filosofia e a formação clássicas formam o homem na e 

pela sabedoria. A filosofia forma a partir do saber sobre os bens eternos, não busca atender às 

necessidades imediatas da vida presente nem se preocupa com o ponto a que seus discípulos 

vão chegar nos processos formativos, pois o essencial é o caminho, e não propriamente um 

ponto fixo de chegada. Daí a preocupação com o momento presente ser marcante em 

Sócrates, no sábio e no imperador filósofo. A formação filosófica inclina-se sobremaneira na 

preparação para o exercício do pensamento como vistas a orientar a ação humana em cada 

momento presente. Essa preparação em nível do discurso e da prática se abre como via de 

apreensão do sentido, valor e da finalidade da existência.   
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À guisa de conclusão 

 

O estudo da relação entre filosofia e formação possibilita, dentre outros aspectos, a 

compreensão de que a ação no momento presente tem valor diretamente ligado à felicidade do 

homem, cabendo a cada homem compreender e reconhecer que não é a lei ou a instituição que 

direciona e aperfeiçoa o espírito, mas a diligência e a persistência na prática do bem por meio 

dos exercícios espirituais. Enquanto experiência do pensamento a filosofia se faz presente 

também na maneira de viver daquele que assume o trabalho de filosofar, de pôr ordem em seu 

interior, o que implica pensar no semelhante sem querer nada em troca, nem mesmo 

reconhecimento, pois o bem se faz e pronto. Aprendendo a viver de modo coerente com 

nossos pensamentos desfrutamos melhor a convivência com os semelhantes, a elevação 

espiritual no exercício da razão com vistas na conduta orientada pela sabedoria.  

O homem se realiza plenamente na convivência com o outro, pensando e 

compreendendo suas questões. Como cidadão o indivíduo torna-se plenamente homem, na 

realização da koinōnía, da união de todos em torno do bem comum, no exercício da ética e da 

política, que assegura a prática do bem comum, confirmando e expressando o que os gregos 

clássicos entendiam ser o fim próprio de um homem livre.  

Na formação filosófica da Antiguidade clássica a ação tende para o bem quando se faz 

uso da razão, antes de deliberar e de agir nas situações concretas, observando os princípios 

universais para se aproximar ao máximo da excelência, compreender, viver e agir bem, sem 

nenhum interesse alheio ao bem comum. Para agirmos bem, de forma lúcida e visando ao bem 

comum, as situações concretas, as singularidades de cada contexto devem ser consideradas. 

Ainda que o homem não realize plenamente aquilo que ele é por natureza e em potência, a 

decisão pela maneira filosófica de viver e os exercícios que preparam a escolha orientam-no 

para que tenha condições de realizar-se eticamente, de modo excelente num movimento 

espiritual que o dignifica e confirma sua humanidade.  

O trabalho espiritual de preparação da ação virtuosa se abre à reflexão mostrando que 

o essencial na esfera da práksis, em que nada acontece sempre do mesmo jeito e na qual o 

bem se torna possível, não é a necessidade, mas a dignidade, dimensão que nada tem a ver 

com lucro, mas com ética, a excelência moral, a felicidade humana. Daí que na ética e na 
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política não tem sentido se falar em exatidão, mas em rigor, reta razão, comedimento e 

habĭtus que nos levam a agir e podem nos fazer grandes, elevando-nos moralmente, no 

sentido do bem comum de modo a contribuir para todos cresçam como humanos.  

Como trabalho espiritual que abarca todas as dimensões constitutivas do homem, sem 

se deixar levar pelas necessidades imediatas da sociedade, a formação é busca do saber, 

movimento espiritual que nos eleva como pessoas, na compreensão do outro, da história, da 

cultura. Como formação cultural, ela não se faz de maneira fragmentada, mas só acontece na 

totalidade que envolve as várias áreas do saber e o convívio com as grandes obras culturais da 

humanidade de maneira a elevar o homem em suas possibilidades de pensar, sentir, criar e 

agir de modo a confirmar sua humanidade. No legado da Antiguidade clássica a formação do 

homem diz respeito ao mundo do espírito, à elevação da alma.  

No campo da formação a espontaneidade é maléfica à elevação intelectual e espiritual 

do homem. O medo e a covardia constituem perigo que ameaça a participação do filósofo, do 

mestre no trabalho espiritual de deliberar nas situações humanas, principalmente naquelas 

mais complexas. A autoridade que o saber confere ao mestre possibilita sua participação 

efetiva e qualificada no sentido de que a coisa realize plenamente seu fim, tendo sempre em 

vista que a possibilidade do pensamento, da criação, o mundo das ideias, das artes, da 

filosofia, do trabalho intelectual e espiritual está dada, supondo então a disciplina e o esforço 

para que essa possibilidade se efetive. 

Pela via da conversão da alma os gregos clássicos se abriram à experiência espiritual 

do exercício da sabedoria, nela se exercitando e com ela convivendo e se identificando. À 

medida que no campo da formação é fundamental a sistematização, a norma, a lei, a 

orientação da ação, a ignorância em relação ao fim das coisas conduz a erros e imprecisões na 

condução das questões constitutivas da existência humana. Só compreendemos o fim das 

coisas se compreendermos sua natureza.   

A filosofia é exercício espiritual que capacita a alma a dedicar-se por inteiro ao que ela 

se propõe a fazer de modo a manter corpo e alma unidos em torno do trabalho espiritual de 

atenção ao momento presente, ao trabalho de ser senhor de si à luz da prudência e da 

sabedoria. A preparação que o homem alcança na prática frequente dos exercícios espirituais 

faz com que ele conheça a felicidade, experimenta-a e compreenda que ela não é uma 



145 
 

 
 

exigência externa, mas um estado de espírito. Daí a importância e a necessidade de dispensar 

atenção à experiência, ao exercício do pensamento, de busca do saber e da prática do bem. 
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