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A FORMAÇÃO DO SI MESMO E A MESTRIA SOCRÁTICA: UM 
EXCURSO COM HANNAH ARENDT

Miguel da Silva Rossetto1

CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Hannah Arendt manteve diálogo conciso e franco com a 
tradição filosófica. Sobre o pensamento socrático reservou bom 
tempo para expor suas interpretações com vistas a articular sua 
posição político-filosófica. Demonstrou grande interesse em tratar 
da relação entre a mestria de Sócrates e sua compreensão acerca 
do “pensar”. Desse contexto, miramos uma perspectiva teórica 
que configure e aponte indicativos favoráveis a entender o lugar 
do mestre Sócrates na formação do si mesmo e, ao mesmo tempo, 
fomentar o debate acerca do papel e função do mestre nos processos 
formativos hodiernos.

Alguns problemas facilmente identificados no vasto campo 
da formação humana nos induzem à importância da retomada da 
formação ética do si mesmo a qual, segundo nossa perspectiva, 
pode ter origem em uma formação orientada pela atividade de 
pensar consigo mesmo. Assim, nos questionamos se, diante de um 
modelo complexo e plural de sociedade2, que afeta profundamente 
o indivíduo e seu modo de vida, demarcado intensamente pela 
expansão e acesso à comunicação virtual, em que o dispositivo 
digital substitui, cada vez mais, a presença dos formadores clássicos, 
como o professor, os pais e orientadores de maneira geral, ainda faz 
sentido pensar sobre a necessidade destes formadores na vida das 
novas gerações?

Para tratar do problema, recorremos, em um primeiro 
instante, aos desdobramentos dados por Hannah Arendt acerca da 
noção de “pensar” e, na sequência, abordaremos o chamado “dois-

1 Doutor em Educação pela Universidade de Passo Fundo – UPF/RS, Professor de Filosofia no Instituto de 
Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de Passo Fundo. 

2  Para uma reflexão sobre o tema das sociedades complexas e plurais e sua relação com a formação huma-
na, ver MÜHL (2016).
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em-um socrático” para, posteriormente, dedicarmo-nos à formação 
do si mesmo a partir da mestria socrática do pensar consigo mesmo.

O “PENSAR” NA VIDA DO ESPÍRITO

Em sua obra inacabada A vida do espírito – momento 
em que Arendt trata de três faculdades vitais para a vida do 
espírito: o pensar, o querer e o julgar –, ela recupera da filosofia 
kantiana a clássica distinção entre a razão (Vernunft) e o intelecto 
(Verstand). Em seu entendimento, a distinção entre estas duas 
faculdades é fundamental para salvaguardar seus argumentos 
posteriores sobre “o pensar”, especialmente porque desta 
análise a filósofa espera encontrar um potencial precedente para 
recomendar a emancipação do pensamento para além dos limites 
do conhecimento. Esta distinção, portanto, ampara-se na seguinte 
configuração: enquanto a razão (Vernunft) reserva-se à atividade do 
pensar e, por consequência interessa-lhe o significado; o intelecto 
(Verstand) ocupa-se com a atividade do conhecer e, em decorrência 
disto, interessa-lhe a cognição (ARENDT, 2012).3

 Essa interpretação torna a leitura que Hannah Arendt faz 
interessante e promissora para nossos fins, pois a partir dela é 
possível entremostrar um conceito de razão que, ao ultrapassar 
os limites do conhecimento, passa a importar-lhe a dimensão do 
significado e, com isto, a questão da verdade absoluta não mais 
seria objeto exclusivo do empenho da razão humana. Arendt diz que 
Kant não se deu por conta desta sua descoberta quando realizou 

3 Essa demonstração da diferença entre razão e intelecto que Arendt retoma de Kant está inserida siste-
maticamente na doutrina do idealismo transcendental de Kant. E, talvez, Arendt não leva em conta estes 
motivos sistemáticos de Kant para fazer tal distinção, já que, as diferenças entre razão e intelecto depen-
dem de outra distinção que se dá entre phaenomena e noumena. Por fenômeno Kant entende, então, “[...] 
o conjunto das representações sensíveis que possui como matéria a sensação e como forma o espaço e o 
tempo” (DALBOSCO, 2011, p. 59) e, “‘noumeno’, por usa vez, significa o objeto considerado a partir 
da natureza que possui em si mesmo” (DALBOSCO, 2011, p. 59). Ou seja, o fenômeno é a dimensão 
do objeto que aparece e, por isso, é cognoscível pelo sujeito e; o noumeno é a outra dimensão do mesmo 
objeto que não é cognoscível, pois não aparece em si mesmo. O noumeno, portanto, só pode ser pensado, 
ele não é apreendido pelas intuições puras (espaço e tempo). Esta distinção lhe assegura um vazio no 
emprego teórico da razão pura que lhe possibilita o emprego prático da razão pura, como será visto tanto 
na Metafísica dos Costumes (moral) quanto na Crítica da Razão Prática, mas, em especial, para nossos 
fins, no emprego do problema do formativo. Por isso, “do ponto de vista pedagógico, o noumeno, como 
ideia normativa da razão, representa todo o vir a ser que aparece na relação pedagógica, tanto em relação 
ao educador como ao educando” (DALBOSCO, 2011, p. 61).
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tal distinção, pois a tradição metafísica o submergiu entorno das 
“questões últimas” (Deus, liberdade, imortalidade)4 e,

[...] embora justificasse a necessidade de a razão 
pensar além dos limites do que pode ser conhecido, 
permaneceu inconsciente ao fato de a necessidade 
humana de reflexão acompanhar quase tudo o que 
acontece ao homem, tanto as coisas que conhece 
como as que nunca poderá conhecer (2012, p. 29).

 As consequências dessa distinção encontram-se, 
enfaticamente, ou no apego ou no abandono de critérios que buscam 
“certezas absolutas” e “evidências explícitas” para identificar a 
verdade dos saberes. À medida em que a razão se ocupa com o 
significado, estes critérios de verdade que entravam o pensamento 
e limitam suas fronteiras reservam-se ao intelecto, abrindo, assim, 
portas para a autonomia do pensamento e, especificamente, para 
o pensamento ocupar-se com problemas que são “[...] do maior 
interesse existencial para o homem [...]” (ARENDT, 2012, p. 30). 
Se o significado não carece de verdade, também não se obriga a 
doutrinar-se pelos critérios da cognição e, portanto, o pensamento 
especulativo ganha novos espaços, especialmente, para dedicar-
se reflexivamente sobre as questões que envolvem a existência do 
indivíduo e da humanidade.
 Rodrigo Neto aponta que esta distinção entre o intelecto 
(Verstand) e a razão (Vernunft) referencia que ao intelecto lhe é 
vinculado o desejo de conhecer e à razão a necessidade de pensar, 
entrevendo que a atividade de pensar é enfaticamente capital para 
a vida do espírito por ser, logicamente, uma necessidade:

trata-se de discernir o desejo de conhecer e a 
necessidade de pensar. Em seu exame crítico sobre os 
limites da razão teórica, a fim de assegurar seu uso 
legítimo, Kant demonstrou de que modo não existe 

4  Para Kant, ao pensamento reservava-lhe estas questões últimas, sobre as quais não poderia haver conheci-
mento. No entanto, Arendt não assimila desta forma o pensamento, pois entende-o como um movimento 
reflexivo que se destina a colocar em questão o sentido de nossas experiências e de qualquer coisa ou 
ação sobre as quais pode haver conhecimento empírico, técnico, científico etc. Não é necessariamente o 
objeto daquilo que se pensa que distingue pensar de conhecer.
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“cognição especulativa”, pois a razão humana não 
teria o poder de derivar seu conhecimento direto 
de conceitos desprendidos da experiência sensível 
(NETO, 2007, p. 223-224).

O pensar, atividade de que se ocupa a razão, não 
trata de saberes ou de conceitos desvinculados da realidade 
fenomênica, também não trata de saberes que têm por função 
alguma aplicabilidade nesta mesma realidade. O saber da razão 
especulativa é, portanto, incerto, fugaz, incalculável e, apesar de 
não ter um sentido prático, a razão humana não tem condição 
de impedir que esta atividade de pensar sobre estes objetos 
inclassificáveis ocorra, isto é, o desejo de conhecer não é o mesmo 
que a necessidade de pensar, justamente porque o pensar aceita e 
considera aquilo que não é classificável ou doutrinável. Em outras 
palavras, não podemos confundir e, por isso mesmo, reduzir a vasta, 
interminável e incontrolável necessidade de pensar ao regrado e 
limitado ato de conhecer. Por isso, diz Arendt (2012, p. 90), que “a 
vida do espírito [...] é pura atividade”, vita activa, e esta atividade é, 
por sua vez, atividade pura. O “pensar”, apesar de ser uma atividade 
realizada pelo “ser-do-mundo”, não é uma ação que produz um 
produto sensível ou resultados visíveis e, em especial, não está 
presa à produção de alguma coisa. O que não implica em destituir-
se de relações com o mundo, já que o homem coloca em reflexão os 
significados daquilo que lhe acontece no próprio mundo.

Por isso, Arendt (2012, p. 406-407) recupera a distinção 
realizada por Duns Scotus entre os conceitos de activum e 
factivum, demonstrando que o primeiro trata de uma atividade 
pura, que tem fim em si mesma e o segundo trata da fabricação ou 
produção de algum objeto exterior ao agente e que, portanto, tem 
seu fim extrínseco ao próprio agente, por isso mesmo chamadas 
de transitórias. As atividades do espírito, então, “[...] embora não 
tenham qualquer resultado no mundo real, são de uma ‘perfeição’ 
maior, porque essencialmente não são transitórias” (ARENDT, 
2012, p. 407).

Para que o espírito desencadeie a atividade de pensar lhe é 
exigido um recuo em relação ao mundo, momento em que o homem 
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interrompe sua relação com este mundo e ocupa-se consigo mesmo. 
Na interpretação de Neto (2007, p. 213-214), Arendt “[...] quer 
demonstrar que o homem só consegue pertencer plenamente ao 
mundo no qual se engaja ativamente, se aquilo que acontece com 
ele, se aquilo que ele sofre e faz, possui algum significado elaborado 
pelo pensamento ou pela compreensão”.

Portanto, o homem apercebe-se como um ser-do-mundo 
quando, pela atividade do pensamento, distancia-se da realidade 
de que se aproxima e aproxima-se daquilo de que se está distante. 
Esse movimento que lhe autoriza a compor significados não faz do 
pensar uma instância na qual se aloja a verdade da realidade em 
que se vive. Não é uma supressão da ausência de conhecimento, 
uma supressão da estupidez para que se compreenda a ordem real 
e absoluta das coisas, mas a própria vitalidade ou plenitude da 
vida. A vida sem pensamento, para Arendt, é uma vida que não é 
plenamente viva.

O pensamento, em seu sentido não cognitivo e não 
especializado, como uma necessidade natural da 
vida humana, como a realização da diferença dada 
na consciência, não é uma prerrogativa de poucos, 
mas uma faculdade sempre presente em todo 
mundo; do mesmo modo, a inabilidade de pensar 
não é uma imperfeição daqueles muitos a quem 
falta inteligência, mas uma possibilidade sempre 
presente para todos [...]. Todos podemos vir a nos 
esquivar daquela interação conosco mesmos, cuja 
possibilidade concreta e cuja importância Sócrates foi 
o primeiro a descobrir. O pensamento acompanha a 
vida e é ele mesmo a quintessência desmaterializada 
do estar vivo. E uma vez que a vida é um processo, 
sua quintessência só pode residir no processo real 
do pensamento, e não em quaisquer resultados 
sólidos ou pensamentos específicos. Uma vida sem 
pensamento é totalmente possível, mas ela fracassa 
em fazer desabrochar a sua própria essência – ela 
não é apenas sem sentido, ela não é totalmente viva. 
Homens que não pensam são como sonâmbulos 
(ARENDT, 2012, p. 213-214).
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O pensar e o não pensar são benefícios de todos, do tolo ao 
erudito, pois o pensar não se define pelo objeto pensado e, portanto, 
não pertence a nenhuma área específica do conhecimento; o pensar, 
para Arendt, ao contrário, é um processo, assim como a vida e, por 
isso, ele é vivido e experimentado. E, se é assim, esta experiência 
do pensamento está disposta a todo e qualquer homem, no exato 
momento em que este recua da realidade imediata para granjear 
significados para o que lhe acontece.
 Sócrates, então, revela-se, para Arendt, como o primeiro 
homem e, quem sabe, aquele que mais intensamente tenha 
manifestado esta atividade espiritual do pensamento que, de tão 
vital, a filósofa a denomina, como observamos, de “quintessência 
desmaterializada do estar vivo”. Tanto mais vivo quanto mais se 
permite a experiência da atividade de pensar. Mas, o que, de fato, 
encontra Arendt em Sócrates que é capaz de sustentar e esclarecer 
em quê e de que forma o pensar se torna tão vital ao homem?

O “DOIS-EM-UM” SOCRÁTICO

É justamente em Sócrates que a filósofa encontra um 
apaixonado pela prática pensante [a]; um sujeito capaz de 
desvincular pensamento de teoria ou doutrina [b]; que facilmente 
transita entre ação e pensamento [c]; promove a doxa e o significado 
opondo-os a definições incondicionais e verdades absolutas [d]. 
Dito de outra forma, Sócrates revela, ou melhor, se revela como 
o pensador que está permanentemente disposto a fazer uso de 
sua faculdade de pensamento, distinguindo-a de um desejo por 
conhecimentos presos irreversivelmente ao intelecto. Sócrates 
revela, pela atividade espiritual do pensamento, o movimento 
que Hannah Arendt chama de dois-em-um. Seguiremos, agora, 
interpretando os pontos acima aludidos.

[a] Obviamente Arendt não busca em Sócrates o pensador 
profissional, compreendido como aquele que procura o caminho 
da verdade, “escravo” de critérios cognitivos e de sistemas de 
conhecimento. Não encontraria em Sócrates tal silhueta filosófica. 
Encontra, porém, o pensador que assume a atividade de pensar por 
ele mesmo, como um apaixonado pela prática pensante. Em Sócrates, 
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Arendt vislumbra uma forma de entender a atividade de pensar 
como um modo de vida, a partir de quem faz do próprio pensar 
provocativo e atento algo que lhe é intrínseco permanentemente.  

Mesmo à beira da morte, no momento em que prefere morrer 
a desistir de seus pensamentos, Sócrates faz opção pela coerência 
consigo mesmo para evitar a autocontradição, demonstrando que 
nem mesmo o risco real de perder a vida poderia exonerá-lo de sua 
postura filosófica de pensar por si mesmo, de questionar sobre o 
significado daquilo que lhe ocorre. Se nem mesmo o risco eminente 
de morte o faz discordar de si mesmo, exaurir ou dissipar-se daquilo 
que pensa, então o que mais o faria abandonar o que pensa? Parece-
nos que nada mais. De fato, se a radicalidade da condição de estar 
à beira da morte não o persuadiu, Sócrates apresenta-se como o 
philo-sophos mais genuíno e apaixonado pela prática pensante, “o 
filósofo par excellence” (OLIVEIRA, 2014).

Tamanho era o comprometimento de Sócrates com o 
pensar, que pretendia que todos os cidadãos atenienses pudessem 
– e devessem – vivenciar esta atividade. O modelo político vivido 
na pólis, que alimentava princípios dialógicos entre os homens, 
revelava sinais eminentes de queda, especialmente após a morte 
do estadista democrático Péricles, que vivenciou a “era de ouro” de 
Atenas. Sócrates, então, dedicava-se a demonstrar aos cidadãos de 
Atenas a importância de pensar e, de pensar entre amigos5, para 
que pudessem sustentar o bem-estar público na pólis. Isso porque – 
e parece-nos que aí se apresenta um aspecto filosófico fundamental 
– “[...] sólo aquel que sabe cómo vivir consigo mismo es apto para 
vivir con los demás” (ARENDT, 1997, p. 58).

Ao incitar a todos e a cada um a pensar sobre o si mesmo, 
Sócrates convida, provoca, aguça que cada indivíduo, em razão deste 
diálogo interno que faz o si mesmo pensar sobre si, conviva melhor 
consigo mesmo e, por decorrência imediata, com os demais. O bem-
estar na pólis – que é um espaço de disputa, onde cada um pretende 
demonstrar supremacia sobre o outro – poderia encontrar amparo, 
5 O tema da amizade mereceria maior destaque neste contexto, porém, para focar em nosso caminho me-

todológico, basta dizer que a amizade – philia – assumiria um papel imprescindível na relação dialógica 
vivenciada na pólis, entre outros motivos, pelo fato de que a amizade possibilita o diálogo, promove a 
aceitação do outro e, principalmente, a condição de olhar o mundo a partir do ponto de vista do outro. 
“El elemento político contenido en la amistad es que en el diálogo veraz cada uno de los amigos puede 
entender la verdad inherente a la opinión del otro” (ARENDT, 1997, p. 55).
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vitalidade e propulsão no próprio indivíduo. Esse diálogo consigo 
mesmo caracteriza o que Arendt denomina de “dois-em-um” 
socrático, ou seja, a condição do indivíduo de estar a sós consigo 
mesmo ao retirar-se do mundo para pensar, para dialogar consigo 
mesmo em busca de significados capazes de inibir o indivíduo a 
estar em desacordo com ele próprio. Assim, é parte da mestria 
socrática despertar a consciência do indivíduo ante as próprias leis 
da pólis e, para tanto, exige-se alguém em condições de pensar, de 
pensar constantemente, de mostrar-se para si mesmo do mesmo 
modo que pretende aparecer aos demais, pois “tengo que tolerarme 
a mí mismo, y en ningún lugar se muestra más claramente este yo-
conmigo-mismo que en el pensamiento puro, el cual es siempre un 
diálogo entre los dos del dos-en-uno” (ARENDT, 1997, p. 58).

[b] Se consideramos que os diálogos socráticos são aporéticos 
(ARENDT, 2012) porque nos conduzem sempre a uma situação de 
incertezas sobre determinado assunto, poderíamos nos questionar 
sobre a validade ou o sentido de tais diálogos. Por que Sócrates se 
propõe a ocupar seu tempo e de seus concidadãos a pensar um 
assunto que, de antemão, sabe-se chegar a nenhuma definição? Ora, 
porque o diálogo permite, pela articulação de perguntas e hipóteses, 
colocar os conceitos, os pensamentos e as ideias em movimento; 
como nos diz Arendt, este é um diálogo que “[...] não precisa de 
uma conclusão para ter significado [...]” (1993, p. 98).  A vitalidade 
do pensamento requer este movimento dialógico-reflexivo sobre 
conceitos relativamente simples e diários, movimento capaz de 
colocar o pensamento em atividade na eminência de deparar-se com 
novos significados. Não é um movimento em busca de doutrinas ou 
definições e, por isso mesmo, o próprio final aporético dos diálogos 
não é suficiente para descaracterizar a relevância deles, muito pelo 
contrário, permitem vida ao pensamento e ao homem porque, 
acima de tudo, o pensamento é pura atividade. E, Sócrates, como 
mestre que se constitui permanentemente, está “[...] sempre pronto 
para experimentar o phatos do espanto, e, portanto, para evitar o 
dogmatismo dos que têm suas meras opiniões” (ARENDT, 1993, 
p. 113). O phatos, compreendido como algo que afeta o indivíduo, 
é, por isso mesmo, capaz de suscitar o espanto perante as coisas 
conforme elas são. Este espanto é denominado de thaumadzein 
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(ARENDT, 1993, p. 110), e é absolutamente vital para o exercício do 
pensar (consigo mesmo).

[c] Arendt vê no modo de Sócrates fazer filosofia, a leveza 
de um pensador que harmonicamente caminha nos campos do 
pensamento e da ação. Assim, sem separar o homem de pensamento 
do homem de ação, vemos que esta temática elucida a importância 
ética e política do pensamento. Arendt ilustra esta ideia dizendo 
que os diálogos, apesar de não nos conduzirem a definições, 
podem possibilitar que “[...] alguém que tivesse ponderado sobre 
o significado de “casa” pudesse ter tornado sua própria casa mais 
agradável” (ARENDT, 2012, p. 193).

Para tanto, Sócrates dispunha-se a compartilhar suas 
próprias perplexidades, suas próprias dúvidas para que, a partir 
do diálogo-pensante ou do pensamento-dialógico, pudessem 
praticar o exercício de pensar. Contudo, não desacreditava que 
“[...] falar e pensar sobre a piedade, a justiça, a coragem e coisas do 
gênero poderiam tornar os homens mais pios, justos e corajosos 
[...]” (ARENDT, 2012, p. 193). Não necessariamente no sentido de 
conduzir os homens a uma perfeição, mas no sentido de interesse e 
motivação para pensar sobre os problemas existenciais; da mesma 
forma, não no sentido de conduzir e responsabilizar o ato de pensar 
como produtor de um resultado que apareça, pois mesmo quando, 
analogamente, se autodenominava como uma “parteira”, nada dizia 
a respeito de transmitir conhecimentos, valores morais ou qualquer 
doutrina como produto do pensar. É notável, então, que Sócrates 
ocupa-se mais a compreender e assimilar um certo caminho para o 
pensar6 do que em construir doutrinas ou teorias (ARENDT, 1997).

Sócrates manteve sempre viva a sua condição de estar 
presente intensamente em duas dimensões vitais do ser humano, 
no pensar e no agir. Não no sentido de fazer da ação o âmbito de 
inserção daquilo que se pensa e nem o pensar uma dimensão serviçal 
daquilo que se vive, mas, no “[...] sentido muito mais relevante do 

6  Arendt chama a atenção para os riscos que podem haver nesta forma de conceber o pensamento e a re-
lação com os saberes. Ao mesmo tempo em que as doutrinas e tradições são postas à problematização, 
à investigação, nada impede que, pelo movimento do pensar, possamos colocar no lugar deles novas 
ou diferentes regras e preceitos. Porém, destaca a filósofa, não é o pensamento em si mesmo que cria 
novas crenças, mas a assimilação que as pessoas fazem dos conceitos que se promulgam no cotidiano. 
“Não-pensar”, por sua vez, também não resolveria a submissão a dogmas, pelo contrário, os mantêm e 
os conserva como ditadores (ARENDT, 2012, p. 198-199).
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estar à vontade nas duas esferas e ser capaz de passar de uma à 
outra aparentemente com a maior facilidade [...]” (ARENDT, 2012, 
p. 189). Esse aspecto a respeito de Sócrates define sua mestria, pois, 
enquanto mestre, não se perde em pensamentos a ponto de sentir-
se fora do mundo, deslocado em seu modo de agir, nem se perde 
na ação, eximindo-se da condição de pensar sobre seu estar-no-
mundo. Ele concilia com desenvoltura exemplar esse movimento 
que vai da ação ao pensar e do pensar à ação.

[d] É imprescindível, portanto, que o pensamento para 
Sócrates, diferentemente de Platão, não despreza a doxa como 
terra fértil para o diálogo; nas palavras de Arendt, “a oposição 
entre verdade e opinião foi sem dúvida a mais anti-socrática 
conclusão que Platão tirou do julgamento de Sócrates” (1993, 
p. 92). Por isso, a postura aberta e acolhedora de Sócrates, capaz 
de contrapor a verdade e a doxa, revela que todos podem pensar, 
colocar sob suspeita suas opiniões e as opiniões alheias, admirar-
se com os problemas humanos e compartilhar dialogicamente suas 
perplexidades. Isso implica que todos comportamos a condição 
de pensamento, porém, ao mesmo tempo estamos sujeitos à 
“inabilidade de pensar” (ARENDT, 2012, p. 214).

A doxa, como subsídio imprescindível desta atividade do 
espírito denominada pensar, tem um papel decisivo, não só para 
os fins políticos que se acercam de Hannah Arendt, como também 
para a formação humana. Arendt, entre os filósofos, é quem trata 
longamente deste conceito e dá a ele um lugar privilegiado em seus 
estudos, especialmente, a partir do modo como Sócrates funda sua 
posição de mestre na condição de relaciona-se formativamente 
com a doxa.

Arendt pressupõe que o mundo tem uma natureza 
fenomênica, que as coisas mundanas e o próprio indivíduo 
possuem a capacidade de aparecerem. Porém, ambos só aparecem 
porque alguém os percebe e, desse modo, nada existe no singular, 
“a pluralidade é a lei da Terra”, diz Arendt (2012, p. 35). Somos 
sujeitos e objetos, pois percebemos e somos percebidos. O 
fantástico e indeterminado, nesse sentido, é que a aparência tem 
uma diversidade infinita, ao mesmo tempo em que a percepção 
pelos órgãos sensoriais é de igual diversidade e presente em uma 
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pluralidade de espectadores, de modo que se as percepções são 
múltiplas sobre o mesmo objeto e, portanto, a aparência ao passo 
em que mostra, pode também ocultar ou desfigurar (ARENDT, 
2012).

Retirar-se do mundo para pensar não é um movimento 
simples pelo fato de que não estamos somente no mundo, nós somos 
do mundo, somos aparência e espectador de nós mesmos. Por isso, 
“Ser e Aparecer coincidem” (ARENDT, 2012, p. 35). Essa definição 
é muito importante, pois a atividade de pensar, então, somente 
consegue se referir àquilo que aparece e, portanto, só conseguimos 
ir da aparência (mundo) para a aparência (pensamento). Portanto, 
não encontramos no pensamento uma verdade, a não ser uma 
verdade como aletheia, como algo que também é fenomênico, que 
acontece e, portanto, é também uma nova “aparência”.

O esforço, portanto, do filósofo, assim como do cientista, em 
encontrar uma verdade que antecede (causa) a aparência, é em vão, 
pois uma aparência se rompe ou é substituída apenas por outra 
aparência, isso porque “[...] a nossa tradição filosófica transformou 
a base de onde algo surge na causa que a produz, em seguida 
concedeu a esse agente eficaz um grau mais elevado de realidade 
do que aquele atribuído ao que meramente se apresenta a nossos 
olhos” (ARENDT, 2012, p. 41). A consequência mais evidente desta 
crítica de Arendt é a suspensão do dualismo ontológico entre um 
Ser (verdadeiro) e uma (mera) aparência.

Enquanto seres que aparecem para o mundo, pois somos 
portadores de um impulso de autoexposição, “até certo ponto 
podemos escolher como aparecer para os outros” (ARENDT, 2012, 
p. 51). Essa característica de poder escolher deliberadamente o que 
expor e o que esconder, segundo Arendt, parece uma propriedade 
designadamente humana. Assim, ela diferencia autoexposição, 
enquanto exibição de qualquer propriedade que o ser vivo tenha, 
e autoapresentação, enquanto resultado da escolha consciente 
do que deseja exibir. Entretanto, a autoapresentação requer um 
determinado nível de autoconsciência, que é “[...] uma capacidade 
inerente ao caráter reflexivo das atividades espirituais [...]” 
(ARENDT, 2012, p. 53). Com isso, podemos concluir que temos a 
capacidade de manipular as aparências até certo ponto e, por isso, 
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de iludir e mascarar. Assim, qualquer confiança naquilo que aparece 
é mais intensa quando o objeto que aparece também é perceptível 
por outros. Aí está a base de nosso senso comum, ou, como diz 
Arendt, nossa sensação de realidade, a qual é garantida, segundo 
ela, por uma tríplice comunhão:

os cinco sentidos, inteiramente distintos uns dos 
outros, têm em comum o mesmo objeto; membros da 
mesma espécie têm em comum o contexto que dota 
cada objeto singular de seu significado específico; e 
todos os outros seres sensoriais dotados, embora 
percebam esse objeto a partir de perspectivas 
inteiramente distintas, estão de acordo acerca de sua 
identidade (2012, p. 67).

O pensamento exige, então, que o si mesmo retire-se deste 
senso comum. Neste contexto, a mestria socrática tem papel 
decisivo, uma vez que parte da pergunta para problematizar a doxa. 
Este caminho conduz o outro ou o si mesmo à verdade de sua doxa, 
não pressupondo a eliminação desta, mas a exposição da verdade 
que está intrínseca a ela.7 Não referimo-nos aqui à “(...) verdade 
absoluta, que seria a mesma para todos os homens, e, portanto, 
não se relacionaria com a existência de cada homem (...)” (ARENDT, 
1993, p. 100). Referimo-nos sim à verdade da doxa, daquilo que “me 
parece”, dokei moi, de cada sujeito, que deve revelar-se, aparecer 
para si mesmo e para os outros. A partir desta perspectiva, a 
pergunta, doravante, não é “o que uma coisa é?”, mas, “como a coisa 
aparece?” (ARENDT, 2012).

Entramos, aqui, em um dos pontos determinantes para 
nossos fins: que verdade é essa que não é a mesma para todos os 
homens? O que legitima uma opinião COMO verdadeira e sob que 
critérios? Em que sentido essa configuração da verdade passa a ser 
próspera para a formação do si mesmo? “Para Sócrates, o principal 
critério para o homem que diz sua própria doxa com verdade é ‘que 
7 A doxa, para Arendt, se constitui a partir da posição de cada um no mundo, por isso “aquilo que é visível” 

tem correspondência com a doxa e é por meio dela que o mundo se abre ao homem. Desta forma, a com-
preensão da doxa transcende nosso entendimento contemporâneo de opinião, apesar de usarmos, aqui, a 
palavra “opinião” como sinônima de doxa. Além disso, a doxa também compreende aquilo que se mostra, 
que se revela ao outro por meio da linguagem.
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ele esteja de acordo consigo mesmo’” (ARENDT, 1993, p. 101). Este 
critério de não contradição difunde-se com a condição humana que 
suscita a experiência da verdade fundamentada na coerência do 
sujeito, porque este sujeito “[...] ‘sendo um’, pode ao mesmo tempo 
falar consigo mesmo (eme emautô) como se fosse dois” (ARENDT, 
1993, p. 101).

Essa condição humana de falar consigo mesmo, e por isso, 
somos dois-em-um, permite-nos a reflexão do pensamento sobre 
os significados, que não se sustentam em critérios cognitivos da 
verdade, mas na verdade de nossa doxa. Este outro que coabita 
comigo mesmo, que suscita o diálogo, assegura a possibilidade da 
não fragmentação do si mesmo e sustenta um posicionamento ético 
quando alega que é melhor estar em desacordo com o mundo do 
que com seu próprio si mesmo (ARENDT, 2012). Encontramos, na 
busca dessa condição ética da constituição de si mesmo, um caráter 
decisivo do espaço pedagógico-formativo que o mestre deve ocupar 
na relação com o discípulo.

A intenção não é firmar o sujeito solipsista, individualista, 
que abnega sua relação com os outros, pois mesmo na relação 
consigo mesmo não há renúncia da pluralidade que marca a 
humanidade. A aptidão de viver com os outros alarga-se à medida 
em que consigo viver comigo mesmo. Somos sempre plurais, já que 
a abertura do mundo se dá para cada homem de forma diferente 
e, num movimento dialético o pensamento interrompe a vida e a 
vida interrompe o pensamento (ARENDT, 2012). Nesta tensão 
atmosférica entre vida e pensamento a formação do si mesmo ganha 
vitalidade e fomento, não com a finalidade de encontrar verdades 
gerais, mas, de constituir ou formar os homens como sujeitos mais 
verdadeiros, enquanto “[...] cidadãos mais verdadeiros” (ARENDT, 
2012, p. 97).

Podemos dizer que esta linha de estudos percorrida pela 
filósofa amplia também, por consequência, o horizonte da formação 
do si mesmo para além das fronteiras do que é cognoscível. O si 
mesmo compreende-se desacorrentado de uma formação que se 
reserva às experiências daquilo que é passível de ser determinado 
cognitiva e empiricamente.
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A formação do si mesmo a partir da mestria própria do 
Sócrates de Hannah Arendt se configura à medida em que o 
movimento do pensamento é capaz de despertar, de degelar o 
sujeito do congelamento de suas ideias, conceitos, palavras, já que o 
ato de pensar é corrosivo e devastador. Ele nos faz perder o sentido, 
assim como os habitantes da Caverna de Platão que perdem o senso 
comum que lhes dá norte ao sair da caverna. Assim, o Eros socrático, 
enquanto aquele amor que deseja o que não possui, constitui-se no 
espírito do pensador, um si mesmo que transcende a paralisação 
do sujeito em razão de sua doxa não examinada, o coloca em 
movimento e o permite ir a um lugar desconhecido, novo, diferente, 
um lugar de que não se sabia, mas que é possível porque o sujeito 
é incitado pelo mestre a dialogar consigo mesmo e, assim, seus 
passos passam a ser direcionados por si mesmo, impedindo sua 
redução da posição de sujeito, pois, relembramos que, para Arendt, 
os “homens que não pensam são como sonâmbulos” (2012, p. 214).

Poderíamos propor que a formação do si mesmo, em Arendt, 
refere-se ao processo de compreender, conceito que se encontra 
para além do doutrinar, pois o compreender é um movimento 
complexo e infinito, que não resulta em saberes finais, mas em 
sentidos. E, contrariamente, “a doutrinação é perigosa por nascer 
principalmente de uma deturpação não do conhecimento, mas da 
compreensão” (ARENDT, 1993, p. 40).

A mestria de Sócrates, do modo como percebermos em 
Arendt, demonstra que a formação do si mesmo, enquanto exercício 
de pensamento que tem origem no diálogo consigo mesmo, guarda 
concisa dimensão ética, pois “ninguém que não possa realizar o 
diálogo consigo mesmo, isto é, que careça do estar-só necessário 
para todas as formas de pensar, pode manter sua consciência 
moral intacta” (ARENDT, 1993, p. 105). O estar-só, portanto, é 
prerrogativa para o pensamento, para a constituição do si mesmo, 
sendo que a inviabilidade dessa condição promove uma palidez 
moral, um afrouxamento ético-político capaz de comprometer 
significativamente a formação do si mesmo. Essa retomada ética 
da formação do si mesmo que Arendt anuncia por meio da mestria 
socrática é fundamental para que possamos, adiante, pensar a 
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relevância de uma ética do si mesmo abandonada pelos processos 
de subjetivação contemporâneos.

A MESTRIA SOCRÁTICA E O PENSAR POR SI MESMO

As considerações de Hannah Arendt sobre o pensar enquanto 
atividade do espírito fortalecem significativamente um aspecto da 
mestria socrática, a saber, a arte de pensar por si mesmo e consigo 
mesmo. Associado a esta atividade, outro elemento importante para 
fortalecer, na mestria de Sócrates, a formação do si mesmo, é que 
este ato de pensar consigo mesmo inspira-se na doxa dos sujeitos. 
Ambos constituem uma diretriz ética na formação do si mesmo, 
pensar consigo mesmo a partir da própria doxa é uma atividade do 
espírito vital, à medida em que se pretende formar a si mesmo de 
modo desvinculado de uma dimensão ontológico-dualista.

Arendt resgata a relevância da atitude de Sócrates ao 
repensar a relação entre política e filosofia a partir da morte de 
Sócrates e das consequências dela para o pensamento de Platão, 
o que funda, não somente o sentido do pensar consigo mesmo e a 
relevância da doxa para tal atividade do espírito, como cauteriza 
a presença fundamental da mestria socrática para uma profícua 
relação entre política e filosofia a partir da ética do si mesmo. 
Arendt demarca que esta atividade do espírito, o pensar consigo 
mesmo, é indispensável para que o si mesmo prepare-se para a 
vida, para enfrentar e resistir aos modelos ideológicos dogmáticos 
e doutrinários oriundos de fora do sujeito (modelos políticos, 
religiosos, mercadológicos, sociais, etc.).

Se rapidamente recuperarmos, em largos traços, a origem 
desta desavença entre filosofia e política, como abordada por 
Arendt, conseguiremos localizar os aspectos que nos interessam. A 
inconformidade de Platão com a condenação de Sócrates, em razão 
deste não ter conseguido, por não fazer uso da persuasão, livrar-se 
da morte, levou Platão a desacreditar no processo dialógico a partir 
do qual as opiniões (doxas) são submetidas à reflexão. Quando 
Platão resiste a isto, inicia um esforço filosófico em demonstrar a 
importância de que não podemos reservar nenhuma credibilidade 
naquilo que é transitório, instável e plural. Seria, então, necessário, 
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critérios absolutos para sistematizar a pluralidade da vida, como, 
por exemplo, uma ideia absoluta de Bem e de Justiça.

Esse impacto na vida de Platão fez com que ele começasse a 
dissentir de aspectos vitais da mestria socrática, como por exemplo, 
o pensar consigo mesmo a partir da própria doxa. Ao desprezar 
a doxa e empenhar-se na busca pela verdade, segundo Arendt, 
Platão ocupou-se em demonstrar que somente o acesso a conceitos 
absolutos poderia certificar quem quisesse governar a cidade, uma 
vez de posse destes saberes eternos e imexíveis. Mas, o que mais nos 
interessa aqui, é que somente o filósofo “[...] podia enxergar a ideia 
do bem, a mais alta das essências eternas [...]” (ARENDT, 1993, p. 
94). Dessa forma, somente o afastamento dos problemas humanos, 
da vida dos sujeitos e de sua condição vulnerável é que se poderia 
ter acesso à verdade. A filosofia e o pano de fundo da formação do 
si mesmo e da prática pedagógica do mestre, portanto, precisava 
desocupar-se ou desvencilhar-se da vida para aceder à verdade.

Arendt reafirma a importância da filosofia e da postura 
filosófica de Sócrates para a política, justificando que ele, quando 
não pretendeu ocupar nenhum cargo político, não desdisse seu 
interesse pela política, nem abnegou sua relevância para a pólis. Pelo 
contrário, e isso nos interessa, procurou demonstrar que ao passo 
em que o sujeito se ocupa consigo mesmo (ética) pelo exercício 
do pensamento, poderá então melhor tratar dos problemas do 
cotidiano (política). Ou, na leitura de Arendt, o que Sócrates está 
tentando dizer “[...] é que viver junto com os outros começa por 
viver junto a si mesmo. O ensinamento de Sócrates significava 
o seguinte: somente aquele que sabe viver consigo mesmo está 
apto a viver com os outros” (1993, p. 102). Esse seria o modo pelo 
qual a filosofia poderia ser tornar proeminente para a pólis, o que 
direciona significativamente a intenção da ação formativa que o 
mestre formador de si mesmo aporta.

Em que, portanto, se constitui este exercício de pensar? Como 
podemos, então, formar a si mesmo nesta perspectiva arendtiana? 
Partindo do pressuposto teórico apresentado anteriormente, o 
pensar, enquanto atividade do espírito é um exercício individual, 
que se faz à medida em que se recua do mundo, do mundo comum a 
todos, da convivência com o outro, com as coisas, com as situações 
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e relaciona-se reflexivamente com o que está ausente dos sentidos. 
Mas, que, por outro lado, está presente em forma de representação 
daquilo conforme me parece – dokei moi.

Esse movimento do pensamento, que reserva-se a refletir 
sobre minhas próprias representações, é o modo pelo qual o si 
mesmo pode conhecer-se. Ou seja, não como um movimento que 
se eleva até às essências eternas, mas como um movimento que 
trata daquilo que é transitório, terreno, dos problemas cotidianos 
da vida, pois “apenas ao conhecer o que aparece para mim – apenas 
para mim, e, permanece, portanto, sempre relacionado à minha 
própria existência concreta – eu poderei algum dia compreender a 
verdade” (ARENDT, 1993, p. 100). Porém, compreender a verdade 
da própria doxa, não a verdade eterna, pois esta não é possível para 
os mortais, diz Arendt (1993). É evidente, aqui, a relação que o 
mestre terá com a verdade e, também, o modo como provocará o 
discípulo a entendê-la, isto é, como uma maneira de conhecer-se.  

Se há verdade, ela está na própria doxa. Como então 
encontrar nesta doxa a verdade, que é tão própria e individual, mas 
que ao mesmo tempo representa toda a humanidade? Diz Arendt, 
que, “para Sócrates, o principal critério para o homem que diz 
sua própria doxa com verdade é ‘que ele esteja de acordo consigo 
mesmo’ – que ele não se contradiga e não diga coisas contraditórias 
[...]” (1993, p. 100), pois pensar consigo mesmo implica no diálogo 
consigo mesmo e, nesse sentido, uma vez que converso comigo, “é 
melhor estar em desacordo com o mundo todo do que, sendo um, 
estar em desacordo comigo mesmo” (ARENDT, 1993, p. 100).

Se “estar de acordo comigo mesmo” é critério fundamental 
e indispensável para encontrar a verdade da própria doxa, então, 
parece estar pressuposto aí que o si mesmo tenha as condições para 
pensar coerentemente. Dois movimentos são pressupostos então, 
primeiramente, que pensar consigo mesmo implica na destruição 
das doxas que são tomadas como dogmas, pois “o componente 
depurador no pensamento, a maiêutica socrática, que traz à tona as 
implicações das opiniões não examinadas e, portanto, as destrói – 
valores, doutrinas, teorias e até mesmo convicções [...]” (ARENDT, 
1993, p. 167). Este o primeiro movimento, de destruição de dogmas, 
que são doxas não examinadas. O segundo movimento, portanto, 



AUTOGOVERNO E FORMAÇA O HUMANA EM TEMPOS SOMBRIOS: ASPECTOS E TICOS E POLITICOSAUTOGOVERNO E FORMAÇA O HUMANA EM TEMPOS SOMBRIOS: ASPECTOS E TICOS E POLITICOS

51

implica em manter a faculdade de pensar sempre ativa, pois é o 
único modo possível de alcançar a verdade do sujeito.

Se pensar consigo mesmo implica em destruir aqueles 
dogmas que se construíram no si mesmo e, o modo de examiná-
los perpassa pela capacidade de colocá-los em reflexão, então, 
presume-se que o si mesmo tenha as condições suficientes para 
realizar este movimento de questionamento da própria doxa. Por 
vezes, essa condição não está em atividade no sujeito. Cabe, então, 
ao mestre preparar para que o si mesmo esteja em condições de 
praticar este diálogo inquiridor. Como diz Arendt, “[...] cada cidadão 
teria que ser suficientemente articulado para mostrar sua opinião 
em sua veracidade [...]” (1993, p. 100). E, nisto, Sócrates mostra-
se como mestre ou como filósofo que sustenta não somente uma 
função política, mas, antes disso, uma função formativa.

É evidente, portanto, que a mestria dialógica de Sócrates 
não promove o saber, mas a capacidade de exercitar-se em relação 
ao saber. Ele não dá nada em lugar da destruição da doxa dogmática 
a não ser a abertura permanente do si mesmo em colocá-la sempre 
em questionamento. Por isso, “ter discutido alguma coisa até o fim, 
ter falado sobre alguma coisa, sobre a doxa de algum cidadão, isso 
já parecia um resultado suficiente” (ARENDT, 1993, p. 98). O que 
podemos fazer, do ponto de vista formativo, para que o sujeito possa 
pensar consigo mesmo, é justamente exercitar-se em dialogar, em 
colocar a verdade em evidência. E, nisso, Sócrates é ideal de mestre, 
aquele que incita e contribui para que o outro forme a si mesmo 
pelo exercício da prática dialógica consigo mesmo.

Por meio do diálogo o indivíduo mostra-se ao outro e 
mostra-se a si mesmo; percebe o outro e percebe a si mesmo. A 
superação do individualismo pressupõe essa capacidade, essa 
abertura que não toma minha opinião como um saber essencial e 
absoluto. E, não é essencial e absoluto porque aquilo que se mostra 
e aquilo que é percebido está em diálogo e não em um discurso 
doutrinário e impositivo. Só à medida em que a verdade não é 
tomada desta forma dogmática, a relação entre os sujeitos torna-
se propositiva à convivência. Por isso, o mestre prepara o outro 
para viver na comunidade, ele incita a amizade entre os cidadãos, 
pois a amizade carrega um elemento político, que “[...] reside no 
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fato de que, no verdadeiro diálogo, cada um dos amigos pode 
compreender a verdade inerente à opinião do outro” (1993, p. 99). 
A manipulação do outro pelo domínio da verdade absoluta rompe-
se quando o diálogo exige a manifestação de uma verdade que é 
apenas inerente à própria doxa do si mesmo, pois não se pretende 
universal e determinista.

Nesse contexto, Arendt acreditava que a mestria de Sócrates 
tinha importância política, ou seja, que “[...] tal destruição [das 
opiniões não examinadas] tem um efeito liberador sobre outra 
faculdade humana, a faculdade de julgar, que pode ser vista, com 
alguma razão, como a mais política das habilidades espirituais 
do homem” (ARENDT, 1993, p. 167). Portanto, o diálogo consigo 
mesmo não é um solipsismo, mas uma propulsão para a vida (ética 
e política) com o outro.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

 É possível concluir, diante do que foi exposto, a presença 
decisiva do mestre para a formação do si mesmo. A mestria 
socrática torna-se formativa e orientadora à medida em que coloca 
o si mesmo sempre em evidência, sob suspeita. Este é um exercício 
de si sobre si, um exercício que exige autoria e legitimidade do 
próprio sujeito que atua sobre si mesmo. Não é um assujeitamento 
ingênuo e ignorante às pressões de forças externas ao sujeito. 
Pelo contrário, tem sempre à mão aquilo que lhe acontece, não há 
esquecimento de si. Deste modo, parece-nos evidente que Arendt 
contribui para a retomada da formação ética como modo de resistir 
ao individualismo excêntrico e egocêntrico enraizado no tempo 
presente.
 A formação do si mesmo, nos moldes socrático-arendtiano, 
permite ao sujeito romper com o imediatismo e agitação do mundo 
ao exigir tempo consigo mesmo. Entretanto, esta perspectiva 
formativa não ganha vitalidade sem a presença definitiva do mestre, 
pois ele, enquanto sujeito capaz de pensar consigo mesmo, pode e 
deve, por consequência, assumir a função de pensar com o outro, 
uma vez que já se experimentou nesse exercício de formar a si 
mesmo, de pensar sobre sua condição, de não ser incoerente consigo 
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mesmo... Eis a ação formativa do mestre, despertar o discípulo para 
esta atividade que, segundo Arendt, é a mais vital possível, o pensar 
livre e descomprometido com critérios cognitivos e deterministas 
daquilo que se pode aventurar-se no pensamento.
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