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APRESENTAÇÃO 

 

A presente coletânea registra os trabalhos apresentados no X Ciclo Hannah 

Arendt, evento internacional, ocorrido nos dias 12 a 14 de novembro de 2019 na 

Universidade Estadual de Londrina. A responsabilidade do evento é do Programa de 

Pós-Graduação em Filosofia e do Grupo de Estudos Hannah Arendt da UEL.  Recebeu 

o apoio dos Cursos de Especializações em Filosofia Política e Jurídica e Filosofia 

Moderna e Contemporânea da UEL. O Ciclo Hannah Arendt, que está na décima 

edição, iniciou sob a coordenação do Prof. Dr. Eder Soares Santos, Coordenador do 

PPGFIL da UEL; atualmente se consolidou como um importante evento internacional 

a congregar pesquisadores de Hannah Arendt, em diálogo com a ética, filosofia 

política, educação, psicologia, direito, antropologia, sociologia, economia, entre 

outras.   

O Ciclo Hannah Arendt tem como objetivo fomentar a investigação filosófica 

acerca do pensamento político contemporâneo com vistas a enfrentar os desafios 

que as sociedades modernas apresentam e contribuir objetivamente com os 

debates acerca das fragilidades políticas do século XXI. O evento pretende promover 

o aumento da qualidade da produção dos conhecimentos acerca da filosofia no 

que se refere a filosofia política por meio da discussão de questões atuais a partir do 

pensamento da filósofa Hannah Arendt, seus interlocutores e de outros autores que 

possam iluminar o presente. O evento, em sua décima edição, buscou possibilitar, 

mais uma vez, elaborações e reelaborações decorrentes dos debates constantes a 

respeito do pensamento de Hannah Arendt e de seus interlocutores. Pretende-se 

assim, aprofundar a produção científica do Paraná e do país ao fomentar a reflexão 

crítica e criativa. O Evento é desafiado a contribuir com a sociedade brasileira e 

latino-americana com investigações que possam aclarar as crises contemporâneas 

e trazer sentido para os novos entendimentos políticos dessas sociedades.  

Para que tais objetivos fossem consolidados, o Evento propôs como tema geral 

das discussões, de 2019, A Felicidade Pública. Interessou compreender o conceito 

arendtiano de felicidade pública e sua fundamentação oriunda da história da 

filosofia; por isso Aristóteles e outros filósofos e filósofas foram caros ao evento. 

A felicidade não diz respeito exclusivamente ao âmbito privado como em 

geral se compreende, mas, diz respeito igualmente ao domínio público da vida 

humana, sendo um importante elemento a compô-lo. Segundo Arendt, a felicidade 



 

 

privada está relacionada à ideia de bem estar e a felicidade pública a ideia de bem 

comum. Talvez uma das dificuldades enfrentadas, a partir da modernidade, é 

estabelecer essa distinção, ou seja, a diferenciação entre bem estar e bem comum. 

Essa distinção é imprescindível para a compreensão e a atuação dos homens e das 

mulheres no espaço público e na política; ao confundir o que se refere ao domínio 

da vida privada e da vida pública, homens e mulheres são levados a atuações 

equivocadas e a compreensões enganosas. Muitas vezes não se sabe estabelecer o 

limite daquilo que é privado e o que é comum – público; essa indistinção causa 

problemas à ambos os domínios, mas principalmente ao domínio público.  

Para Arendt a felicidade pública diz respeito a liberdade própria do espaço 

público; liberdade de agir espontaneamente, de iniciar algo novo no mundo e de 

apresentar a opinião, sobre assuntos de interesse comum, no mundo; liberdade de 

participar livremente do espaço público do mundo. Deste modo, a ideia de 

felicidade pública, como bem comum, é fundamental para a constituição de uma 

verdadeira república que busca consolidar uma sociedade plural que valoriza a 

plena participação cidadã e o respeito às distinções.  

Assim, em meio as discussões teóricas, o X Ciclo Hannah Arendt, ao ser 

realizado, assumiu o papel de movimento de resistência. As Universidades Públicas 

brasileiras e latino-americanas, em geral, vem sofrendo com políticas que 

desmerecem sua relevância para o desenvolvimento regional; a Filosofia e as 

Ciências Humanas, em particular, veem sendo atacadas com discursos que as 

reduzem àquilo que nunca foram e que não são, uma vez que ambas primam pela 

reflexão crítica, pela discussão de pontos de vistas diversos e pelo embate respeitoso 

de ideias e teorias; não há lugar de maior diversidade de ideias, concepções ou 

diálogo do que na Filosofia e nas Ciências Humanas.   

Desse modo, realizar o X Ciclo Hannah Arendt é resistir. Resistir em nome da 

formação acadêmica de qualidade, resistir para oferecer aos estudantes a 

oportunidade de refletirem com os grandes pesquisadores que compareceram ao 

evento; resistir para que os estudantes possam comungar com o pensamento plural 

que circulou nas Conferências, Mesas e Sessões de Comunicações. Oxalá se possa 

impedir o empobrecimento e o embotamento da reflexão, da ciência, da reflexão e 

da filosofia e que se possa contribuir para a consolidação de uma universidade 

pública gratuita, de acesso universal e de qualidade. 



 

 

O X Ciclo Hannah Arendt recebeu a presença de três grandes doutores 

pesquisadores da obra de Hannah Arendt como convidados: o Prof. Dr. Wolfgang 

Heuer da Freie Universität Berlin/Alemanha que ministrou a conferência Hannah 

Arendt – da pluralidade ao cosmopolitismo; a Profa. Dra. Kathlen Luana de Oliveira 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, que 

ministrou a conferência A banalidade da felicidade: direitos, violência e política a 

partir de Arendt; e o Prof. Dr. Adriano Correia, da Universidade Federal de Goiás, atual 

Presidente da ANPOF – Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia –, 

membro da Associação Iberoamericana de Filosofia Política e Vice-Presidente da 

Rede Iberoamericana de Filosofia, que ministrou a conferência A alegria da ação em 

Hannah Arendt. 

O Evento teve em sua Programação a participação de professores, 

pesquisadores e estudantes de mais de vinte e duas Instituições de Ensino Superior e 

vários Programas de Pós-Graduação. Foi uma alegria e surpresa o número de 

doutores e doutorandos inscritos e de instituições de todo o Brasil, e mesmo de fora 

dele, que vieram participar. Foram apresentados 64 trabalhos, divididos em 13 

Sessões de Comunicações, com a apresentação de 57 comunicações, e duas Mesas 

Redondas com 7 trabalhos. Tudo isso confirma a vocação do Eventos para o 

intercâmbio de ideias e para a participação ampla da comunidade. 

Nos intervalos das atividades teóricas houve um rico programa artístico, 

dirigido pelo bailarino, coreógrafo e graduado em filosofia Lucas Manfré que contou 

com as participações da a Cia Ballet de Londrina com o espetáculo Pedaço de Mim, 

sob a direção de Lucas Manfré; do Curso de Artes Cênicas da UEL com a peça 

Acontecendo Agora, sob a direção de Aguinaldo de Souza; com a exposição de 

fotografias Por elas das artistas Nathali Abatti e Thainara Pereira, fotografadas por 

Fábio Alcover. A Feira de artes e artesanatos CLCH Cultural também esteve presente; 

além de exposição de livros com lançamentos recentes. 

O evento contou com o trabalho de muitas pessoas que incansavelmente 

colaboraram. As secretárias, secretários, servidores técnicos e chefias envolvidas, do 

Departamento de Filosofia, das Especializações, da PROEX, da PROPPG, da Gráfica 

da UEL, do ITEDES e da Prefeitura do Campus – setores de Jardinagem e Serviços 

Gerais. Todos sempre atenderam às inúmeras solicitações sem medir esforços para 

auxiliar. A Camila Berehulka de Almeira – a artista Brenna Enola – que ofereceu a 

aquarela de Arendt que inspirou a identidade visual de todo o evento. Os estudantes 



 

 

– Ana Carolina, Aline, Aline Maria, Maria Aparecida, Lucas, João Paulo, João Marcos, 

Robson, Nathália, Marco, Karem, Juliano, Leonardo, Camila, Rogério, Jucenir, 

Wendeu e Guto –  colaboradores da Equipe de Apoio que com muito empenho e 

dedicação cuidaram para que tudo ocorresse devidamente e para apresentar uma 

grande UEL aos visitantes. Sem dúvida, a grande inspiração para organizar o X Ciclo 

Hannah Arendt são os estudantes, principalmente os que participam do Grupo de 

Estudos Hannah Arendt da UEL e os que se dispõem a estudar Filosofia. Nos tempos 

que vivemos hoje no Brasil, esse evento só é realizado e existe por vós e para vós. 

Os Anais comportam todo e empenho daqueles que vieram refletir e discutir, 

cada um a seu modo e com aquilo que tinham a oferecer no momento. Apresenta-

se os textos completos das Mesas Temáticas e das Sessões de Comunicações. Por fim, 

os Resumos apresentados nas Mesas Temáticas e nas Sessões de Comunicações. São 

64 trabalhos que compõem esses Anais. 

 

Boa leitura e muito obrigada! 

 

Londrina, agosto de 2021. 

 

Profa. Dra. Maria Cristina Müller 

Profa. Ms. Ana Carolina Turquino Turatto 

Organizadoras 
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RESUMO: Este texto tem por objetivo apresentar a importância das apropriações feitas 
por Hannah Arendt de elementos da obra de Montesquieu. São examinados 
principalmente as anotações do curso “History of Political Theory”, ministrado por 
Arendt na Universidade da Califórnia, Berkeley, em 1955, e os textos sobre a tradição 
publicados no livro The Promise of Politics. Arendt identifica em Montesquieu o alerta 
acerca da perigosa fragilidade de um contexto no qual apenas costumes impediam 
a ruína moral do Ocidente, além do receio em relação à natureza humana 
ameaçada pela perda da busca de significado. Tendo sido o primeiro a predizer a 
facilidade com que os governos seriam derrubados, a progressiva perda de 
autoridade, quarenta anos antes da Revolução Francesa, Montesquieu temia o 
retorno do despotismo e a morte da liberdade. Arendt também destaca que ele foi 
o representante máximo do secularismo político precisamente por fazer a distinção 
entre liberdade filosófica e liberdade política. Esta implica o reconhecimento do 
poder exercido pelos seres humanos no sentido de potencialidade. Para 
Montesquieu, o que estabelece a realização dessa potencialidade é a lei, que 
transforma homens em cidadãos por estabelecer “relações”. Mas ele descobre 
também uma mobilidade dos seres humanos para além das estruturas da lei e do 
poder, o que Arendt entende como um insight sobre a unidade das civilizações 
históricas. Quando Montesquieu acrescentou o princípio à compreensão do 
governo, ele descobriu que a lei e as relações de poder definem um limite de vida 
específico que não é público. O que dá movimento aos governos é esse princípio, 
tomado por Arendt como princípio de ação, quarto elemento adicionado às três 
categorias de toda ação política (fim, objetivo e significado), meio de atualização 
dos aspectos essenciais da pluralidade humana. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arendt; Montesquieu; Pluralidade; Princípio de ação; Liberdade. 
 

No texto “Sobre a natureza do totalitarismo: uma tentativa de compreensão”, 

de 1954, publicado no livro Compreender, depois de mencionar o que Kant havia 

escrito sobre o “equilíbrio de poder”, Arendt se refere assim a Montesquieu: 

 

Há um outro setecentista, de perspectiva mais abrangente e ainda 
mais próximo da realidade, que normalmente não é incluído entre os 
“profetas da catástrofe” e é tão sereno e tão sóbrio quanto Kant, e 
menos perturbado do que ele (ainda não havia ocorrido a Revolução 
Francesa). Não existe praticamente nenhum acontecimento 
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importante em nossa história recente que não se enquadre no 
esquema de apreensões de Montesquieu (ARENDT, 2008, p. 348). 

 

Vejamos de que modo Arendt se apropria do esquema de apreensões desse 

outro setecentista. Parto principalmente das aulas sobre a obra do autor no curso 

“History of Political Theory”, ministrado por Arendt na Universidade da Califórnia, 

Berkeley, em 1955, e das referências a ele nos textos do livro The Promise of Politics.1 

Segundo Arendt, as descobertas de Montesquieu – a divisão dos poderes e o princípio 

dos governos – dependem do entendimento acerca das relações entre Leis, 

Costumes e Maneiras. No âmbito privado, os homens vivem juntos pela força dos 

costumes e tradições como criaturas nobres. No âmbito público, são seres políticos. 

Na sociedade, são homens do mundo, com meras maneiras e convenções, nas quais 

interesses e vaidade regulam o cidadão e depois o corrompem. A diferença das 

relações é o Espírito, que é dos costumes quando se refere ao lar, das maneiras na 

sociedade, e é espírito das leis quando se refere a cidadãos.2 Montesquieu se 

concentra na esfera pública dos cidadãos, que vivem em ação conjunta.  

O esquema de apreensões de Montesquieu será retomado por Arendt em três 

pontos: 1. o diagnóstico da fragilidade dos costumes como regente dos povos da 

Europa e a ameaça ao sentimento da natureza humana; 2. as descobertas da 

divisão dos poderes e dos princípios de governo para a compreensão da pluralidade; 

e 3. o princípio de governo tomado por Arendt como princípio de ação, fundamental 

para compreender o que move um governo, ou seja, o que impulsiona a ação, o 

que impele o genuíno exercício da liberdade.  

Montesquieu, já no começo do século XVIII, pensava que o que impedia a 

ruína moral e espiritual da cultura ocidental era os costumes (ARENDT, 2008, p. 337). 

Como os costumes regem as ações dos homens e as leis regem as ações dos 

cidadãos, o contexto em que as vidas das pessoas passam a se sustentar é o do 

âmbito privado e o da sociedade, o que demonstra enfraquecimento da legalidade, 

ou seja, há uma perda da capacidade de ação política responsável. Repito a 

citação que Arendt faz de O espírito das leis, Livro VIII, Cap. 8: 

 

_______________ 
1 Todas as referências a essa obra são da edição em inglês. Traduções nossas. 
2 The Hannah Arendt Papers, Courses-University of California, Berkeley, Calif.-"History of Political Theory," 

lectures-Montesquieu, Charles de Secondat, baron de-1955, image 2.  
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A maioria dos povos da Europa continua sendo regida pelos costumes. 
Porém, se por um longo abuso do poder, se por uma grande 
conquista, o despotismo se estabelecesse até certo ponto, não 
haveria costumes nem clima que pudessem contê-lo; e nesta bela 
parte do mundo a natureza humana sofreria, ao menos por algum 
tempo, os insultos que lhe são feitos nas outras três (ARENDT, 2008, p. 
338). 

  

A dependência dos costumes para sustentar a moral e o espírito da cultura 

ocidental era uma temeridade. Para Arendt, a decadência dos costumes foi 

resultado da Revolução Industrial numa conjuntura já de fragilidade das fundações 

políticas. Se esse temor e esse alerta eram plausíveis, a falta de reação e resposta à 

altura se deveu ao fato de que as fontes de onde brotariam essas respostas, diz 

Arendt, haviam secado.  

No texto “The Tradition of the Political Thought”, do livro The Promise of Politics, 

Arendt cita o trabalho de Jacob Burckhardt como expressão da visão pessimista 

acerca dessa situação. Mais surpreendente, nos diz ela, é encontrar os primeiros 

pressentimentos da catástrofe iminente em Montesquieu e em Goethe. Mais uma vez 

faz menção ao temor de Montesquieu quanto ao fato dos costumes ainda serem “os 

fatores de estabilização da sociedade do século XIX”. De Goethe, Arendt cita o 

trecho de uma carta a Lavater: 

 

Como uma grande cidade, nosso mundo moral e político está 
ameaçado por caminhos, porões e esgotos, sobre cujas conexões e 
condições ninguém parece refletir ou pensar. Mas aqueles que sabem 
algo a respeito acharão esse mundo muito mais compreensível se aqui 
e ali, agora ou depois, a terra se despedaçar, fumaça sair de uma 
rachadura e estranhas vozes forem ouvidas (ARENDT, 2005, p. 41). 

 

Montesquieu e Goethe escreveram antes da Revolução Francesa e esse 

subterrâneo descrito por Goethe chegará à superfície mais de 150 anos depois. Só 

então, afirma Arendt, pudemos dizer que a era moderna trouxe o mundo moderno 

no qual vivemos. 

Os temores de Montesquieu alcançam o século XX, já que seu principal receio 

se referia à natureza humana. Mais do que a perda da capacidade de ação política, 

ele aponta, segundo Arendt, para “a perda da própria busca de significado e da 

própria necessidade de compreensão” (ARENDT, 2008, p. 339-340). Nos textos 

“Compreensão e Política” e “Uma réplica a Eric Voegelin”, Arendt cita o mesmo 
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trecho do prefácio de O espírito das leis: “O homem, este ser flexível, dobrando-se na 

sociedade aos pensamentos e às impressões dos outros, é igualmente capaz de 

conhecer sua própria natureza quando lhe é mostrada, e de perder até o sentimento 

dela quando lhe é roubada” (ARENDT, 2008, p. 339; 424). De acordo com Arendt, o 

totalitarismo fez isso: roubou o sentimento da natureza humana e os homens a 

perderam.  

Nos regimes totalitários, a logicidade substitui o senso comum. As ideias, 

tomadas de hipóteses científicas nas ideologias, são transformadas em premissas no 

sentido lógico. A verdade perde seu lugar para a coerência lógica, ou seja, a 

revelação de uma verdade é substituída pelo encadeamento de asserções. O senso 

comum se estabelece pelo ajuste de todos num mundo comum, enquanto a lógica 

se agarra a uma confiabilidade independente do mundo e das pessoas. 

Tendo sido o primeiro a predizer a facilidade com que os governos seriam 

derrubados, a progressiva perda de autoridade, quarenta anos antes da Revolução 

Francesa, Montesquieu temia o retorno do despotismo, a morte da liberdade, na 

medida em que sabia da fragilidade dos costumes que ainda sustentavam a vida 

em sociedade (ARENDT, 2011, p. 160-161). Para ele, o que possibilita a atualização da 

potencialidade dos seres humanos enquanto cidadãos é a lei por estabelecer 

relações entres seres iguais na diferença.  

Na tradição filosófica, como aponta Arendt, predomina a concepção de 

liberdade como algo que se alcança quando os seres humanos deixam o âmbito 

político, seja para o diálogo interior do pensamento, seja para o conflito da vontade. 

A tradição cristã transformou a liberdade em livre arbítrio, e a era moderna separou 

a liberdade da política. Para Arendt, Montesquieu foi o representante máximo do 

secularismo político precisamente por fazer a distinção entre liberdade filosófica e 

liberdade política (ARENDT, 1997, p. 208-209). A liberdade política implica o 

reconhecimento do poder exercido pelos seres humanos no sentido de 

potencialidade realizada pela lei, que transforma homens em cidadãos por 

estabelecer “relações”.3 As formas de relações nas leis, também nos costumes e nos 

hábitos, regulam os relacionamentos das cidadãs e dos cidadãos, o que significa que 

_______________ 
3 Lei no sentido romano usado por Montesquieu “é apenas aquilo que relaciona duas coisas, sendo, 

portanto, relativa por definição”. ARENDT, 2011, p. 244. 



18 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Anais do X Ciclo Hannah Arendt – A Felicidade Pública 

Universidade Estadual de Londrina – 12 a 14 de novembro de 2019 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia UEL 

a liberdade política é exercida na esfera da pluralidade, como o “nós” (ARENDT, 

2009, p. 469). 

Examinar as descobertas de Montesquieu esclarece suas concepções de lei e 

poder que remetem à pluralidade. Quanto à divisão dos poderes, Montesquieu 

afirma em O espírito das leis,4 que há três tipos de poder: o poder legislativo, o poder 

executivo das coisas que dependem do direito das gentes e o poder executivo das 

que dependem do direito civil (poder de julgar), ou seja, poderes legislativo, 

executivo e judiciário.  

O poder deve ser fundamentalmente divisível, nunca absoluto, o que é próprio 

da tirania; não é nem fenômeno da vontade como soberania, nem violência, o que 

também só ocorre na tirania. O poder é resultado da ação conjunta de poderes 

separados. Uma outra palavra para a divisão de poder, afirma Arendt, é pluralidade 

como condição e orquestração. Portanto, a divisão de poder não é simples controle 

ou equilíbrio, como a célebre expressão inglesa “check and balances” pode fazer 

parecer, mas desempenha um papel específico, tem um sentido ela mesma. As três 

ramificações do governo – legislativo, executivo e judiciário – estabelecem o âmbito 

de relações que são as leis, execução que é ação e o julgamento. O poder é “uma 

noção relativa aos outros poderes, não uma noção absoluta como a violência, que 

pode ser medida em termos absolutos, mas o poder só pode ser medido contra outros 

poderes. (...) Poder é potencialidade”.5 

Arendt destaca a importância de Montesquieu para a Revolução Americana, 

cujo papel quase se iguala à influência de Rousseau na Revolução Francesa. 

Montesquieu confirmava para os fundadores que poder e liberdade podiam ser 

exercidos quase como sinônimos na esfera política entendida e constituída pela sua 

combinação. A descoberta de Montesquieu se refere a um princípio que sustenta 

toda a estrutura de poderes separados, a ideia de que “o poder detém o poder” 

(ARENDT, 2011, p. 199-200). A divisão de poderes, portanto, não está apenas na 

separação entre as três ramificações de sua estrutura, mas no mecanismo interno do 

governo que gera constantemente um novo poder. Esses poderes devem ser 

limitados, refreados, equilibrados para que suas partes não se diminuam nem se 

_______________ 
4 Cf. Segunda Parte, Livro Décimo Primeiro, Capítulo VI, Da constituição da Inglaterra. 
5 The Hannah Arendt Papers, Courses-University of California, Berkeley, Calif.-"History of Political Theory," 

lectures-Montesquieu, Charles de Secondat, baron de-1955, image 25. 
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destruam. Essa limitação foi defendida não para abolir o poder, mas para gerar 

poder. 

A compreensão de Arendt de que a divisão de poder é pluralidade advém 

da relatividade de seu significado, ou seja, do fato de que só posso considerar a 

relevância de um poder em sua relação com outro, assim como ao pensar no caráter 

plural de um povo, na importância de tratar como legítimas reivindicações diferentes, 

estabeleço sua relevância nas relações entre essas diferenças. A pluralidade significa 

o reconhecimento da complexidade de demandas e a afirmação de sua existência 

em um mesmo tempo e um mesmo lugar no âmbito das relações, no entre dos 

assuntos humanos. Daí a ligação da pluralidade com o exercício da liberdade 

política como atualização de potencialidades. Esse conceito tão caro, tão 

importante no pensamento de Hannah Arendt, também é identificado por ela como 

fundamento do princípio de governo, na nossa condição humana de igualdade na 

diferença.  

Tradicionalmente, lei e poder são os dois pilares de definição das formas de 

governo. A lei é aplicada pelo poder e o poder está nas mãos de um, de poucos ou 

de muitos, monarquia, oligarquia e democracia (como na distinção de Aristóteles). 

Mas, diz Arendt, eles não exercem nenhum papel em Montesquieu, pois para ele não 

há princípio de movimento no Poder nem na Lei. Novamente, as leis são relações 

(rapports) persistentes entre diferentes seres (ARENDT, 2010, p. 238, nota 17). O 

movimento vem do fato de que é nesta estrutura construída sobre a Lei e o Poder 

que os seres humanos agem. E esta é a segunda descoberta de Montesquieu, de 

profunda fortuna conceitual para Arendt: a introdução nas formas de governo de 

um princípio que reside numa experiência humana geral. Ele estabelece uma 

diferença entre a natureza dos governos e o princípio dos governos.6  

Montesquieu foi o último a investigar a natureza do governo – república 

(aristocracia ou democracia), a monarquia e a tirania ou despotismo –, aquilo que 

faz o governo ser como é, sua essência, sua estrutura particular que é incapaz de 

ação. Trata-se de uma imobilidade (natureza, essência), um sentido de permanência 

que tem sua origem nos “pilares conceituais das definições tradicionais de poder: 

distinção entre governantes e governados e a lei como limitação de tal poder” 

_______________ 
6 Cf. O espírito das leis, Livro Terceiro, Cap. I. 
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(ARENDT, 2005, p. 64), que não pode explicar as ações concretas de governos e de 

cidadãos. Montesquieu percebe que há mais do que leis e poder para explicar as 

ações dos cidadãos e dos corpos políticos: foi absolutamente original ao perguntar 

o que move o governo. Ele descobriu que há o princípio do governo, o que o faz agir, 

as paixões humanas que o fazem se mover. 

A distinção entre natureza e princípio de governo, já adverte Montesquieu na 

nota 1 do Livro Terceiro, de O espírito das leis, é muito importante, é a chave para 

uma infinidade de leis. Mas o que são esses princípios? Esses princípios de ação são 

principalmente, segundo Arendt, critérios-guia (ARENDT, 2005, p. 65). O princípio de 

ação da república é a virtude, da monarquia é a honra e o medo é o princípio da 

tirania.7 

Quando Montesquieu acrescentou esse princípio à compreensão da estrutura 

do governo, ele descobriu que a lei e as relações de poder definem um limite de vida 

específico que não é pública. Como Arendt afirma no texto já citado “Sobre a 

natureza do totalitarismo: uma tentativa de compreensão”, “é dessa esfera não 

pública que brotam as fontes da ação e do movimento”, que se distinguem das 

forças estabilizadoras do direito e do poder. Foi a descoberta desse princípio em 

cada estrutura de governo que “proporcionou a ele e aos historiadores futuros as 

ferramentas para descrever a unidade específica de cada cultura” (ARENDT, 2008, 

p. 354), ou seja, Montesquieu mostrou que os dilemas entre a esfera privada e a esfera 

pública não se resumiam ao conflito entre elas, mas a uma dinâmica de relações a 

partir de princípios não necessariamente excludentes, mas complementares.  

Para Arendt, trata-se de um deep insight de Montesquieu sobre a unidade das 

civilizações históricas, um esprit général unindo a estrutura e o correspondente 

princípio de ação que se tornou no século XIX a ideia por trás das ciências históricas 

e da filosofia da história, como o Volksgeist, de Herder e o Weltgeist, de Hegel 

(ARENDT, 2005, p. 65-66). Montesquieu se perguntou acerca das origens da virtude e 

da honra. Segundo Arendt, a resposta esclarece por que houve tão poucas formas 

de governo ao longo de tanto tempo e de tantas mudanças radicais: há um espírito 

geral que se fundamenta na igualdade, origem da virtude, e na distinção, origem da 

honra. Portanto, as formas de governo se estabelecem ou desmoronam de acordo 

_______________ 
7 É no primeiro parágrafo da Advertência de O espírito das leis que Montesquieu enuncia a descoberta 

dos motores das formas de governo, os princípios de governo.  
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com o equilíbrio ou com as deturpações desse espírito de comunhão e excelência 

que move os membros da sociedade, do corpo político e os poderes.  

A virtude que surge do amor à igualdade e a honra que surge do amor à 

distinção são os dois traços fundamentais e interconectados da condição humana 

da pluralidade. Esse amor, ou como prefere Arendt, essa experiência fundamental 

na qual esses princípios aparecem é, para Montesquieu, a ligação entre a estrutura 

do governo no espírito de suas leis e as ações do corpo político (ARENDT, 2005, p. 66). 

Como destaca Jerome Kohn, em sua introdução a The Promise of Politics, citando 

Arendt: 

 

Assim como não existe ser humano enquanto tal, mas apenas homens 
e mulheres que em sua absoluta distinção são o mesmo, ou seja, 
humanos, então essa semelhança humana compartilhada é a 
igualdade que por sua vez manifesta a si mesma apenas na distinção 
absoluta de um igual de um outro.... Se, portanto, ação e discurso são 
as principais atividades políticas, distinção e igualdade são os dois 
elementos constitutivos dos corpos políticos (ARENDT, 2005, p. xxvii, 61-
62). 

 

A igualdade é estar com outros seres humanos, meus iguais. Fora dessa 

igualdade surge a distinção. Mas a experiência fundamental é a percepção de que 

somos absolutamente diferentes de um modo positivo: por causa da igualdade, nos 

diz Arendt, podemos medir essa diferença, podemos identificar o que nos é próprio, 

mostrar quem somos: esta é a nossa honra, o modo pelo qual cada um aparece no 

âmbito público, de que modo cada um é visto e reconhecido na distinção em 

relação aos outros.8 “Nascemos iguais na absoluta diferença e distinção uns dos 

outros” (ARENDT, 2005, p. 66). 

O princípio de governo de Montesquieu retomado por Arendt como princípio 

de ação é uma concepção-chave de fundamentação da liberdade política. Em seu 

texto sobre a liberdade em Entre o passado e o futuro, Arendt segue a ideia de 

princípio de Montesquieu para fundamentar a ação livre. Ela não está sob a direção 

do intelecto nem é submetida à vontade, embora necessite de ambos. A ação livre 

brota do princípio que não opera no interior do eu, mas inspira do exterior e se torna 

manifesta no próprio ato de realizar-se: os seres humanos “são livres – diferentemente 

_______________ 
8 The Hannah Arendt Papers, Courses-University of California, Berkeley, Calif.-"History of Political Theory," 

lectures-Montesquieu, Charles de Secondat, baron de-1955, image 6. 
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de possuírem o dom da liberdade – enquanto agem, nem antes, nem depois; pois ser 

livre e agir são a mesma coisa” (ARENDT, 1997, p. 199). O princípio de ação é 

inexaurível e universal.  

As ações humanas e as possibilidades de poder têm limites. E a pluralidade, ou 

o pluralismo generoso de Montesquieu, como o denomina Jean Starobinski, é a 

enunciação de um princípio de tolerância e de liberdade (STAROBINSKY, 1990, p. 98-

99). O pluralismo tem a finalidade de não obrigar todos os homens a um mesmo 

sistema político e nisso não há nenhuma contradição. Trata-se da defesa do equilíbrio 

dos poderes que dá espaço para a pluralidade. Sem esse espaço de ação, ou seja, 

sem liberdade, os indivíduos ficam isolados e, para a vida entre seres humanos, nada 

poderia ser pior: 

 

O perigo que o totalitarismo desnuda diante de nossos olhos – e esse 
perigo, por definição, não será superado pela simples vitória sobre os 
governos totalitários – brota do desenraizamento e estranhamento do 
homem no mundo, e podemos chamá-lo de perigo do isolamento e 
da superfluidade. (...) [que] são sintomas da sociedade de massa, mas 
isso não esgota seu verdadeiro significado. Ambos implicam a 
desumanização, a qual, embora atinja suas mais horríveis 
consequências nos campos de concentração, é anterior ao 
surgimento deles (ARENDT, 2008, p. 375). 

 

Na última seção do longo texto “Introduction into Politics”, do livro The Promise 

of Politics, Arendt enfrenta a pergunta “A política ainda tem algum significado?”. Sua 

resposta é uma espécie de contrapartida à perda das referências da tradição do 

pensamento político, um exercício de compreensão do contexto, a proposta de 

novas categorias. Arendt propõe a distinção de três elementos, três categorias de 

toda ação política: objetivos, fins e significado. 

Em acréscimo a esses três elementos – o fim que se busca, o objetivo que se 

tem em mente e pelo qual se orienta, e o significado que se revela no curso da ação 

– há um quarto elemento, diz Arendt, que  

 

apesar de nunca ser a causa direta da ação, é, contudo, o que 
primeiro a coloca em movimento. Seguindo Montesquieu em sua 
discussão sobre políticas em O espírito das leis, eu gostaria de chamar 
este elemento de “princípio de ação”, e em termos psicológicos, 
pode-se dizer que é essa a convicção fundamental que um grupo de 
pessoas compartilha (ARENDT, 2005, p. 194-195). 
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Arendt chama esses elementos de convicções fundamentais de significado 

extraordinário, porque movem os seres humanos e são fonte de alimento para suas 

ações. Por exemplo, a glória da imortalidade era o princípio de ação no mundo de 

Homero e permaneceu na Antiguidade como um objetivo que orientava as 

condutas e o julgamento das ações. Nos tempos de revolução, a liberdade se tornou 

um fim. 

Ao tratar da liberdade, que deve ser retomada pela filosofia como liberdade 

política, Arendt esclarece que esse fenômeno não surge no pensamento e que a 

tradição filosófica a distorceu ao transpô-la para um domínio interno. O âmbito 

original da liberdade é a política, a experiência humana: “a raison d’être da política 

é a liberdade, e seu domínio de experiência é a ação.” (ARENDT, 1997, p. 192). Ela 

reitera que agir e ser livre são a mesma coisa e recorre a Montesquieu para definir o 

que gera a ação: os princípios que inspiram do exterior e que podem ser o amor à 

igualdade, a distinção, a honra, a glória, mas também o medo, a desconfiança e o 

ódio. Quando esses princípios são atualizados, a liberdade ou seu contrário surge no 

mundo. 

O contexto no qual Arendt escreve sobre Montesquieu e sobre o significado 

da política é o da Guerra Fria, no qual a corrida armamentista invertia a afirmação 

de Kant de que nada pode acontecer numa guerra que torne a paz impossível, de 

modo que vivemos uma paz na qual não há nada que não se possa fazer para que 

uma guerra futura ainda seja possível. No nosso contexto predominam os princípios 

contrários à liberdade. Vivemos num processo de perda do mundo, de perda da 

capacidade de viver a liberdade, de viver politicamente interagindo com os outros, 

dispostos à diversidade do mundo. Os elementos totalitários persistem e se mostram 

na desumanidade e na exclusão, a exclusão dos refugiados, dos apátridas, dos 

desempregados, dos desalentados, dos destituídos de lugar no mundo, das pessoas 

impedidas de ter direitos.  

A saída percebida por Arendt é não perder de vista os princípios de ação 

ligados ao exercício da liberdade, meios de atualização dos aspectos essenciais da 

pluralidade humana, concepção fundamental da ação política. A contribuição de 

Montesquieu para o pensamento de Arendt está no alerta acerca da perda da 

capacidade de ação política e do senso comum, da crescente falta de significado. 

Também na compreensão da divisão do poder na estrutura de um governo e do 
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papel do princípio de ação como instâncias da pluralidade; e afirmação da 

liberdade política como atualização genuína da potência de agir. Na conclusão do 

texto “Que é liberdade?”, Arendt lembra que a realidade histórica se dá a partir da 

dimensão humana, ou seja, que nós, por termos os dons da liberdade e da ação, 

podemos estabelecer uma realidade que nos pertence por direito (ARENDT, 1997, p. 

220).  
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RESUMO: Em sua obra Democracia ou bonapartismo, o filósofo italiano Domenico 
Losurdo traz importantes contribuições à teoria política, ao mesmo tempo em que se 
mantém alheio à perspectivas tradicionais sobre a conquistas dos direitos sociais no 
países ocidentais, direcionando sua análise para a construção da democracia em 
tais países, em especial nos Estados Unidos. Para o autor, nenhum regime que se julga 
democrático desconhece o direito ao sufrágio universal, contudo a obtenção desse 
direito consistiu em uma luta contra o liberalismo que, tanto na teoria como na 
prática, excluía parcelas da população do direito de votar e ser votado, não apenas 
mulheres ( e no contexto abordado pelo autor, séculos XIX e XX, abrangendo pessoas 
escravizadas),mas também trabalhadores não-proprietários, transformando o 
sufrágio em uma ferramenta de manutenção do poder de uma elite detentora de 
terras e riquezas. A expansão do sufrágio consistiu, para o autor, em um momento 
chave para o processo de emancipação humana. Apesar da universalização do 
sufrágio, contudo, as correntes de matriz conservadora e também as reacionárias 
empenharam-se em barrar as potencialidades emancipatórias, promovendo, uma 
sinuosa trajetória de emancipação e des-emancipação dos trabalhadores. Ao longo 
do livro, Losurdo tenta desmistificar duas teses clássicas ligas à teoria política: a de 
que o desenvolvimento do liberalismo resulta na democracia e a da compatibilidade 
entre livre-mercado e democracia. Para isso, o autor parte de autores liberais como 
Constant, Tocqueville, Stuart Mill, entre outros, demonstrando como estes se 
empenharam, de várias maneiras e em maior e menor grau, em combater (ou ao 
menos enfraquecer) o poder do sufrágio universal. Entre as formas utilizadas nesse 
combate, estão as previsibilidades legais, conjunturais, mas fundamentalmente 
políticas do sufrágio censitário, da substituição do sistema proporcional pelo distrital 
uninominal e a transformação do sufrágio universal em um instrumento plebiscitário 
de legitimação de figuras políticas carismáticas, este último recurso é chamado pelo 
autor de bonapartismo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Democracia; bonapartismo; sufrágio; teoria política. 
 

Provocações podem ser feitas tanto ao longo de um texto sobre Política como 

em discurso onde a mesma seja o objeto primordial onde, sem perder seu 

fundamento, palavras tomam as mais diversas formas e a ironia, o sarcasmo e o 

cinismo ocupam um espaço quase metodológico. Contudo, corre-se o risco da 

restrição do debate a elementos factuais ou sustentados em curta duração próprios 

de uma determinada conjuntura e, embora seja possível vislumbrar seu valor dentro 

de uma crônica, ainda não radicaliza a dimensão crítica própria à Política. 
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É importante notar que as provocações, em suas variações categóricas, 

acabam cumprindo o papel de desnudar aspectos que, aparentemente, 

permaneciam ocultos (muitas vezes, propositalmente), servindo como ponto de 

partida para o debate e a investigação (nos seus aspectos científicos, embora isso 

possa transcender a dimensão acadêmica). Há, entretanto, um alerta em relação às 

provocações, visto que sua natureza não segue princípios puramente racionais: a 

tendência e o risco de adentrar em debates rasos, sustentados em bravatas e 

aforismos. 

Em uma digressão contemporânea, embora sem ignorar toda uma 

historicidade, bravatas e aforismos parecem dominar o cenário político, diluídos 

como discurso, informação ou opinião tanto na práxis cotidiana (onde as relações 

diretas existem),nas mídias tradicionais (que envernizam o discurso sob a afirmação 

de neutralidade), nas redes sociais, as quais servem ao mesmo tempo como um 

caldeirão de informação e como fontes impulsionadoras de mentiras e 

desinformação, fluídas em sua essência, líquidas em sua forma e muitas vezes torpe 

em suas intenções, mas capazes de conduzir ao erro, ao afogamento em águas 

rasas: um movimento ideológico por excelência que tenta negar qualquer matriz 

ideológica. 

As provocações direcionadas às instituições um espectro que transcende a 

jocosidade existente nas palavras postas; ela almeja, ou ao menos deseja o 

estabelecimento de um melhor funcionamento sustentado nas crenças do 

proponente. A isso adicionam-se elementos falhos presentes nas relações 

institucionais que desencadeiam insatisfações diversas, bem como nuances 

relacionados às relações de poder. 

Nesta mesma tônica, o filósofo alemão Peter Sloterdijk utiliza uma sentença 

provocativa na abertura do seu livro No mesmo barco, capaz de trazer um realismo 

tonante e sintético, que abarca uma crítica à idealização da Política, ao mesmo 

tempo em que traz uma crua, mas não definitiva conceituação (1999, p. 9): 

 

A famosa sentença de Bismarck, segundo a qual a política é a arte do 
possível1·, contém uma advertência contra o ataque ao Estado por 
crianças grandes. Aos olhos do estadista, teriam permanecido 
crianças aqueles adultos que nunca estiveram em condições de 

_______________ 
1 Originalmente a sentença “Politik ist die Kunst des Möglichen”(A política é a arte do possível) fora dita 

por Otto von Bismarck ao editor Friedrich Meyer von Waldeck, vdo St. Petersburger Zeitung, vem 11 de 
agosto de 1867. 
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aprender seriamente a diferença entre o politicamente possível e o 
impossível. A arte do possível é equivalente à capacidade de proteger 
o espaço da política contra exigências oriundas do impossível. 
Consequentemente, como arte real a política estabelece uma 
relação hierárquica entre a razão de Estado e a razão privada, entre 
sabedoria principesca e interesses de grupos, entre adultos e crianças 
políticas. 

 

A frase bismarckiana aqui suscitada pelo autor traz consigo reservas quanto a 

uma extensa participação política daqueles considerados utópicos ou crianças 

grandes. A isso cabe, dentro de uma lógica temporal permeada pela ideologia, a 

contextualização da sentença, que a guisa de orientação sustentada pela ótica do 

liberalismo, não se furta da exclusão de parcelas da população dos processos 

políticos, sendo estes últimos estruturados de forma sistemática e envernizados com 

o espectro de uma racionalidade funcional atrelado a uma legalidade enviesada e 

a uma institucionalidade, muitas vezes, autofágica. 

Essa premissa excludente não constitui um acaso do modelo político adotado, 

tampouco se desvincula de uma ideologia dominante. A construção da 

institucionalidade em suas variadas ramificações obedece a uma ordem 

estabelecida por uma dinâmica cultural e econômica. Aqui, fazer o possível, como 

afirmou o Chanceler de Ferro, é estar submetido a limitações próprias das estruturas 

vinculadas ao modo de produção, ao passo que o vigor ideológico derivado das 

classes dominantes comanda não somente o mecanismo funcional do sistema 

político, mas o comportamento resultante deste e direcionado a este.  

A exclusão dentro de um modelo de representação política não é realizada 

apenas de forma direta e sob uma pérfida legalidade, mas encontra-se também nas 

entrelinhas existentes nos textos legais e nos processos formais que constituem os 

regimes políticos, sendo que aqui há a clareza que, tanto em regimes de teor 

autoritários (em suas várias matizes) como em regimes democráticos (em suas 

variadas acepções) as ferramentas de exclusão são utilizadas como advertência 

bismarckiana à tentativas de ataque ao Estado. 

Neste sentido, o filósofo italiano Domenico Losurdo traz apontamentos ainda 

mais crítico acerca da democracia liberal e ao sufrágio universal em sua obra 

Democracia ou bonapartismo, onde a máxima do funcionamento das instituições do 

Estado não reside na proteção de seus nacionais, mas sim na defesa política de suas 
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elites contra as demandas oriundas das massas, as quais receberam variados (e 

pejorativos) nomes (2004, p. 9): 

 

No centro da ideologia hoje dominante há um mito, chamado a 
glorificar o Ocidente e, em particular, seu país-guia. É o mito segundo 
o qual o liberalismo teria gradualmente se transformado, por um 
impulso puramente interno, em democracia, e numa democracia 
cada vez mais ampla e rica. Para nos darmos conta de que se trata 
de um mito, basta uma simples reflexão. Da democracia como hoje a 
entendemos, faz parte em qualquer caso o sufrágio universal, cujo 
advento foi por muito tempo impossibilitado pelas cláusulas de 
exclusão estabelecidas peça tradição liberal em detrimento dos 
povos coloniais e de origem colonial, das mulheres e dos não-
proprietários. E estas cláusulas foram por muito tempo justificadas, 
assimilando os excluídos a “bestas de carga”, a “instrumentos de 
trabalho”, a “máquinas bípedes” ou, na melhor das hipóteses, a 
“crianças”. 

 

A tentativa de proteger o Estado, isto é, não somente suas instituições, mas 

principalmente as elites que o direcionam conduz a construção de mecanismos de 

defesa alçados no campo da legalidade. Não por acaso, a defesa de determinados 

legalismos, em diversos casos, não implica em justiça ou reparação, mas em 

manutenção de privilégios. 

O filósofo italiano, lançando críticas sobre as concepções liberais de 

democracia, acaba por trazer o embate acerca de Norberto Bobbio. Para Losurdo, 

Bobbio tem um defeito, comum aos teóricos da democracia liberal do século XX. Ao 

tomar como exemplo Karl Popper e sua teoria da democracia como exemplo, onde 

a definição de democracia advém de uma via negativa, onde ela opera enquanto 

mero mecanismo que possibilita a destituição dos governantes sem o uso da 

violência. Assim, para Losurdo, nos Estados Unidos, mesmo com a escravidão e com 

presidentes proprietários de pessoas escravizadas, a democracia vigorava, visto que 

o mecanismo das eleições possibilitava a mudança de governo sem a utilização da 

violência. Semelhante a Popper, Bobbio define a democracia em termos eleitorais, 

onde os cidadãos possam escolher entre alternativas reais. 

A apologia ao voto como fundamento capaz de diferenciar uma democracia 

de um regime autoritário tende aqui a ignorar o trajeto histórico que o sufrágio 

universal percorreu. A conquista desse direito não fora fruto de um sistema político 

ideologicamente calcado no liberalismo, como uma série de autores fazem crer. 

Tampouco fora concedido como graça régia ou pela benevolência de líderes 
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carismáticos preocupados com a exclusão das massas dos processos decisórios. E 

mesmo na sua construção jurídico-política, sofrera limitações legais, de forma de ter 

seu peso diminuído. A identificação entre cidadania política e voto tornou-se 

confusos e, mais que isso, passou a ocupar um espaço secundário tanto no 

condizente às tomadas de decisões políticas de representantes eleitos como em um 

espaço cotidiano de vivência da população. A política tornou-se um objeto a ser 

tratada com desprezo, indiferença, como algo distante e esquecível. Como apontou 

Losurdo, em sua crítica à democracia liberal (2004, p. 10): 

 

Nos países de tradição liberal mais consolidada, afirmou-se um 
mecanismo eleitoral que – além de reduzir a competição à disputa 
entre dois líderes mais ou menos carismáticos e de marginalizar os 
partidos organizados com base num programa, e, em primeiro lugar, 
os partidos ligados às classes subalternas – não hesita em cancelar o 
próprio princípio da soberania popular. 

 

Com isso, a evolução na história da expansão do voto está ligada à criação 

de mecanismos capazes de proteger o Estado (com todo o seu aparato) do ataque 

advindo de “crianças grandes”, mesmo quando estas se organizam mediante 

partidos políticos, sindicatos ou grupos de pressão. A própria estrutura ofertada para 

que estas organizações participem dos processos decisórios conduzem à duas 

posturas. A primeira, adaptativa, onde tais grupos passam a operar dentro de uma 

lógica preestabelecida, com pesos e contrapesos jurídicos. A segunda, de plena 

divergência e confronto onde, por consequência, são marginalizados, e embora 

demandem uma série de modificações, recusam-se a adaptar-se às regras do jogo. 

A simplificação da sentença de Bismarck, trazida provocativamente por 

Sloterdijk, serve como base para desnudar a natureza do Estado (e suas intenções 

atreladas aos detentores do poder) e pode ser entendida dentro de uma concepção 

política de natureza germânica: a realpolitik, assentada na institucionalidade, no 

pragmatismo e no interesse de grupos sob o verniz de uma suposta Razão (que 

carrega a amálgama de um despotismo tardio e um instrumentalismo 

racionalista),mas que restringe os movimentos dentro de um jogo com regas rígidas. 

A questão é, portanto, como fazer parte dele, tanto para alterar suas regras (ainda 

com a manutenção das estruturas) como para conservá-las ou manobrá-las. 

A natureza desse Estado, contudo, encontra-se atrelada à sua matriz 

ideológica de teor liberal, onde a democracia seria, necessariamente, o elemento 
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constitutivo derivado dessa linha de pensamento, operando em uma lógica narrativa 

que envolve a liberdade à estrutura eleitoral, onde governantes e legisladores são 

substituídos mediante o voto. Para além da crítica de Losurdo a essa concepção de 

Estado democrático, é também possível apontar a própria construção desse aparato 

a partir do conceito althusseriano de Aparelhos Ideológicos de Estado, onde as 

estruturas voltam-se para a defesa de si e do status quo que as compõem. 

A abordagem althusseriana sobre os Aparelhos Ideológicos de Estado conduz 

a uma provocação acerca da atividade dos grupos componentes do conceito 

proposto. Na digressão realizada pelo autor são identificados não apenas as razões 

e as essências de tais aparelhos, mas são exemplificadas quais são, de forma que 

uma visão estrutural sobre estes pode ser notada, assim como uma dinâmica 

ambivalente, onde mudanças representam uma linha tênue entre o devir o 

fundamento. 

A apuração precisa da visão panorâmica de Althusser, contudo, não 

vislumbra os nuances próprios às mídias, mas o argumento inicial do autor tem o 

condão de somar-se a uma provocação maior, conforme ele traz (2010,p.114): 

 

Daremos o nome de Aparelhos Ideológicos de Estado a um certo 
número de realidades que se apresentam ao observador imediato sob 
a forma de instituições distintas e especializadas. Delas propomos uma 
listagem empírica, que obviamente terá que ser examinada em 
detalhe, verificada, corrigida e reorganizada.  

 

O autor propõe uma lista com uma série de Aparelhos, sendo interessante aqui 

destacar o que ela chama de Aparelho Ideológico de Estado da informação, que 

compreende imprensa, rádio, televisão e, contemporaneamente, as novas mídias e 

redes sociais (esta última possui uma dinâmica de funcionamento distinta). Ao 

prosseguir a reflexão sobre o tema proposto, Althusser destaca a existência do 

Aparelho Repressivo de Estado e estabelece a diferenciação deste para com os 

ideológicos, escrevendo (2010, p.115): 

 

[…] podemos constatar que, enquanto o Aparelho (Repressivo) – 
unificado – de Estado pertence inteiramente ao domínio público, a 
grande maioria dos Aparelhos Ideológicos de Estado (em sua 
aparente dispersão) pertence, ao contrário, ao domínio privado. 
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Dessa forma, como podem instituições consideradas, dentro do direito de 

Estado, privadas ser consideradas como Aparelhos [Ideológicos] de Estado? O 

próprio Althusser responde (p.2010, p.115): 

 

Como marxista consciente, Gramsci já previu essa objeção. A 
distinção entre o público e o privado é uma distinção interna ao direito 
burguês e valida nos domínios (subalternos) em que o direito burguês 
exerce sua "autoridade". O domínio do Estado lhe escapa, por estar 
"além do Direito": o Estado, que é o Estado da classe dominante, não 
é público nem privado; ao contrário, é a condição para qualquer 
distinção entre o público e a privado. Digamos a mesma coisa, 
partindo agora de nossos Aparelhos Ideológicos de Estado. Não 
importa se as instituições em que eles se materializam são "públicas" ou 
"privadas". O importante é como funcionam. As instituições privadas 
podem perfeitamente "funcionar" como Aparelhos Ideológicos de 
Estado.  

 

A análise de Althusser caminha à senda do postulado marxista acerca das 

relações de produção e da reprodução das condições para estas, e um movimento 

intencional com uma teleologia explícita: a manutenção das forças de produção, 

mas que podem subsistir mesmo na alteração do modo de produção, ou seja, os 

Aparelhos, sejam repressivos, sejam ideológicos, permanecem com a existência 

estática mesmo com uma alteração economicamente brusca, o que transmutaria, 

dentro de uma hipótese revolucionária, é o direcionamento que estes dariam à 

realidade, de tal modo que é possível entendê-los tanto como instituições como 

ferramentas. 

 

FAZER-SE PARTE DO JOGO 
 

Apesar das críticas presentes socialmente, onde as instituições são 

consideradas culpadas pelos maiores problemas de um país e, precisamente, a estas 

são associadas os rostos de quem as compõe e as dirigem as mesmas mantém uma 

firmeza (seja essencial, seja aparente) quase cínica, como se as ondas de 

insatisfação popular nada significasse ,representando certo desprezo pelas massas, 

ao passo que essas o retribuem.  

A guisa do desprezo recíproco fundamenta-se o afastamento, sob os cuidados 

da democracia liberal, entre representantes e representados. A questão que se pode 

suscitar é: seria esse fenômeno uma forma de despolitização da Política ou apenas 

os artifícios burocráticos apresentando os possíveis caminhos considerados 
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adequados para que os indivíduos possam fazer parte do jogo? Ou, em uma 

indagação mais ousada, não seriam tais artimanhas faces da mesma moeda? 

A construção das estruturas institucionais deu-se à base de um contratualismo, 

onde a soberania era entregue a um corpo político, com o fim de fazer cessar o 

estado de violência e que, em suma, baseava-se na Razão pragmática designando 

o funcionamento e a proteção das mesmas. Essa é, ao menos, a justificativa 

apresentada sob a fria escrita constitucional. O que compete à análise dos 

pesquisadores são as idiossincrasias dos grupos que formularam os textos legais, muito 

mais motivados por pactos e trocas recíprocas do que pelo Esclarecimento. 

Essa é, contudo, a face aparente do jogo político, considerado como um 

aspecto profissional que, por si mesmo, rompe com a evocação grega da própria 

palavra, embora conserve elementos ressignificados como participação e 

cidadania. Porém, essa própria ressignificação, ao mesmo tempo, ampliou a 

quantidade de membros aptos como os afastou do cerne das discussões. 

A consequência disso é o distanciamento, muitas vezes atrelado ao 

esquecimento da Política, como escreve o professor e jornalista Adauto Novaes 

(2006, p.9): 

 

[…] é comum se dizer que os séculos XIX e XX foram os séculos das 
utopias, das promessas comunitárias, da política do futuro, ideias que 
tenham chegado ao fim. O século XXI, que começa com a 
hegemonia do pensamento único, seria o abismo que se criou para a 
própria política, e, assim, saímos do sonho para cair no sono, como 
observa o filósofo Francis Wolff. É certo que o esquecimento sempre 
acompanhou a política e impediu a rememoração de 
acontecimentos trágicos – a tortura, por exemplo – em nome de uma 
anistia ampla, geral e irrestrita. Mas o que vemos hoje é uma laboriosa 
construção do esquecimento, não exatamente dos acontecimentos, 
mas da própria origem da política, como se ela viesse de nenhum 
lugar, fosse destituída de qualquer fundamento. 

 

A Política, contudo, não é um clube secreto onde apenas os iniciados podem 

ingressar. Por força do mecanismo legal que a constitui, faculta-se ao cidadão a 

participação no interior dos aparatos burocráticos mediante alguns artifícios, 

destacando-se dois que, ao menos sob a legislação brasileira, são codependentes: 

as eleições e os partidos políticos. Se isso constitui espaço suficiente é algo que deve 

ser debatido, contudo é um meio para fazer parte do jogo e, portanto, possui regras 
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que o rege e, para além da frieza legal, há regras implícitas que lhe dá forma, ao 

mesmo tempo que o deforma. 

O conjunto de regras implícitas atrela-se ao esquecimento e distanciamento 

da Política (embora as regras explícitas também cumpram uma dupla função, a de 

distanciamento e a de justificativa), mas também é capaz de gerar insatisfação e 

desprezo nas massas, mas também se compõe pela indiferença. 

Isso desenvolve progressivamente o descrédito contra as regras do jogo e uma 

evidente dicotomia: a crítica ao modelo representativo é direcionada aos 

representantes e não ao próprio modelo fazendo com que as estruturas mantenham-

se operantes e a possível alteração de seu conteúdo restrinja-se à troca de agentes, 

ao menos daqueles passíveis de eleições. 
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RESUMO: Em origens do totalitarismo Hannah Arendt aborda a novidade desse tipo 
de governo, demonstrando os principais pontos que teriam levado a cabo tal 
movimento mesmo que ele tenha se baseado em conjecturas primárias absurdas. 
Sendo assim temos a problemática que levou algumas pessoas, durante esse período, 
a perderem o valor enquanto humanos. De acordo com a autora, alguns 
instrumentos utilizados pelo movimento totalitário foram responsáveis por tornar 
possível os planos desse regime, como diminuir e inviabilizar a vida daqueles que eram 
considerados “problemáticos” para a sociedade da época. Alguns destes 
instrumentos foram: a propaganda de estado e o terror promovido pelos campos de 
concentração. Em primeiro lugar, era necessário levar o indivíduo a aceitar premissas 
axiomáticas como sendo verdadeiras e em segundo lugar, usar do terror dos campos 
para barrar qualquer tipo de manifestação, esses foram apenas alguns dos 
instrumentos que auxiliaram o movimento totalitário a realizar seus objetivos. Logo, era 
possível encobrir a realidade interna vivenciada pela população neste período, de 
modo que, o mundo exterior não pudesse perceber ou interferir nesse primeiro 
momento. Sendo assim, busca-se entender como foi possível que seres humanos 
perdessem o valor enquanto vidas humanas, e, porque não estavam amparados 
pelo mundo pelo simples fato de serem indivíduos devendo necessitar de um 
respaldo para proteção mínima, já que ao contrário (como ocorreu durante o 
movimento) essas pessoas, sem direitos ou segurança, poderiam ser facilmente 
descartadas pela sociedade que não os reconheciam como cidadãos. Com isso 
busca-se compreender quais os principais aspectos que levaram os cidadãos a 
aceitarem determinados métodos do governo, além de entender como a sociedade 
se tornou tão vulnerável a tais métodos. A compreensão de como essa forma de 
governo se estabeleceu pode ajudar na compreensão de como políticas atuais se 
estabelecem e usam de ferramentas semelhantes para atingir a população e torná-
la adepta a perspectivas questionáveis.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Filosofia; Política; Totalitarismo; Nazismo; Atualidade. 
 

Para Hannah Arendt o totalitarismo mostrou de forma mais evidente a ruptura 

do que anteriormente era considerado como padrão moral dos cidadãos, esse 

movimento trouxe à luz a fragilidade da estrutura que guiava os indivíduos da época. 

O governo totalitário era considerado um movimento, pois apresentava uma 

estrutura que tinha um início, se estabelecia e atingia o auge, mas que logo depois 

se dissipava deixando marcas possivelmente permanentes no mundo todo. Era um 

movimento que tinha um objetivo, no caso do nazismo, de limpar a população de 

pessoas que não eram consideradas dignas de permanecerem vivas, eram pessoas 
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indesejáveis e vistas como as causadoras dos problemas da época. Assim, com a 

promessa de seguir o movimento natural que acabaria ocorrendo de qualquer 

maneira, eles estariam no controle da situação, pois o governo pretendia “apenas” 

exterminar as classes agonizantes de seu país. E se existiam classes agonizantes, 

porque não acabar com elas? Com esse discurso a população não conseguia ver a 

real intenção do partido, que era realmente matar os indivíduos, pois acabar com 

uma classe problemática era o desejo de todos, ou seja, o partido prometia acabar 

com os problemas de falta emprego, a alta na inflação e outras diversidades que 

estavam passando e para isso bastava apenas aniquilar os inimigos causadores de 

tais problemas. 

A lógica apresentada pelo partido era tentadora, a solução parecia óbvia e 

simples, talvez por isso tornava-se mais difícil a construção de um argumento capaz 

de combater tais pensamentos. Existe uma parcela da população que é a 

responsável pelos problemas do país, logo para resolver tais problemas basta acabar 

com essa parte da população. A maneira mais fácil, no entanto, não era fazer com 

que essa população, com a ajuda do governo, deixasse de causar tais problemas, 

mas sim apenas separá-la da sociedade “de bem” e desse modo deixar de se 

responsabilizar por esses indivíduos, fazendo com que eles sejam responsáveis por sua 

própria sobrevivência. A vida dessas pessoas poderia ser facilmente banalizada, pois 

não eram mais responsabilidade do governo, não eram pessoas desejadas, ao 

contrário, eram não só indesejadas como também maltratadas pelos que antes eram 

seus colegas, passaram a ser vistas como problemáticas. Parece ilógico continuar 

lutando por um espaço em uma sociedade que não te deseja e além disso te culpa. 

Continuar resistindo e lutando por sua sobrevivência se até mesmo a morte do seu 

povo é aplaudida pelo resto da população. Neste sentido lutar para ter voz em um 

lugar onde não querem te ouvir e por isso te calam parece algo irracional, é muito 

mais fácil apenas fazer o que toda a população quer, neste caso, ir para um campo 

de concentração e trabalhar com dignidade por sua sobrevivência, ou talvez ir a um 

país que te aceite. Esta era a ficção dos campos, aqueles que decidiam ir para lá 

estavam buscando por uma forma digna de viver, não poderiam saber ao certo o 

que estava acontecendo neste primeiro momento.  

Os padrões morais estavam invertidos, não se tratava de uma aniquilação da 

moral, mas sim de uma mudança no que era considerado certo e errado. Neste 

momento era considerado correto denunciar seu vizinho judeu, afinal ele estava 
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tomando o emprego de um cidadão alemão, que tipo de cidadão de bem você 

seria se não apoiasse o seu governo? Se era proibido que os judeus frequentassem 

determinados locais, por exemplo, que tipo de pessoa você seria se permitisse que 

isso acontecesse? Sendo assim, houve um momento em que agir conforme a lei era 

imoral e os atos morais antes estabelecidos pela tradição eram considerados 

criminosos perante a lei nazista1. A população não podia, pelo menos neste primeiro 

momento, compreender os reais objetivos do novo governo, além disso a população 

havia sido bombardeada com propagandas de estado capaz de tornar a opnião, 

já presente nos indivíduos ainda mais potente contra os “inimigos” do país. A 

propaganda era um instrumento pré totalitário que não tinha como base a verdade, 

mas sim a opinião da maioria, por isso ela conseguiu convencer e angariar um grande 

número de adeptos ao regime. A propaganda que primeiro convenceu a população 

usando táticas comuns de publicidade e instigando o povo a se unir ao partido, logo 

foi substituída pela ideologia. Essa sociedade frágil e convencida de que estava 

apenas agindo de acordo com seus ideais era na verdade manipulada em larga 

escala. A propaganda massa e a ideologia totalitária voltada para a massa formava 

um contingente de indivíduos capaz de cometer atrocidades se devidamente 

manipulados, pois não compreendiam com clareza o que de fato estava 

acontecendo nas camadas internas do partido. 

 

O que convence as massas não são os fatos, mesmo que sejam fatos 
inventados, mas apenas a coerência com o sistema do qual esses 
fatos fazem parte.[...] A propaganda totalitária cria um mundo fictício 
capaz de competir com o mundo real, cuja principal desvantagem é 
não ser lógico, coerente e organizado (SOUKI, Nádia, 2006, P. 64). 

 

Outra diferença do governo totalitário é que Arendt o compara a uma 

estrutura de cebola, ou seja, era formado por camadas mais e menos totalitárias, 

aqueles que se aproximavam no “núcleo” eram considerados mais totalitários, já as 

camadas que se afastavam eram consideradas menos e acabavam por proteger o 

governo, pois escondiam os interesses daqueles que estavam mais ligados ao partido. 

Os governos antes do movimento eram formados de maneira hierárquica 

comparados a uma pirâmide em que a população estaria na base e que o poder, 

eleito ou não, estaria acima desta população. Já esta nova forma tinha uma 

_______________ 
1 Ver CORREIA, 2013, p. 68. 
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estrutura capaz de confundir muitos que o apoiavam, pois era diferente dos 

anteriores já conhecidos. Ela foi comparada a uma cebola, pois representava um 

modelo capaz de esconder o partido de possíveis camadas da população que não 

concordariam com o que de fato acontecia em seu interior, (seus extremos) além de 

proteger o governo dos países não totalitários. Sendo assim o partido não se 

estabelecia como hierarquizado a população, dando a falsa sensação de que 

estavam em pé de igualdade, lutando pelos mesmos ideias. A população não 

totalitária protegia os interesses do governo totalitário mostrando ao mundo e aos 

seus concidadãos uma ficção criada pelo partido capaz de transformar o mundo 

factual em algo ilógico, irreal e absurdo. Transforma-se a realidade em ficção e a 

ficção em realidade, trocando os papéis torna-se mais difícil o questionamento. Afinal 

os problemas estão sendo resolvidos, não era necessário entender exatamente 

como, já que um indivíduo em uma camada mais externa ao partido não estavam 

fazendo absolutamente nada além de cumprir seu papel de bom cidadão.  

O ser humano atomizado, supérfluo e desarraigado era o que constituía a 

sociedade de massa, esta era formada por diversos indivíduos, mas nenhum deles 

com laços suficientemente fortes para estabelecer uma união a respeito de um bem 

comum. O que acabava por caracterizar uma sociedade vulnerável aos métodos 

do governo. Estes sujeitos eram incapazes de perceber e diferenciar o certo do 

errado, desconsiderando assim o que anteriormente era tido como padrão moral. 

Durante um determinado período, o ser humano não conseguia separar a realidade 

factual do mundo da ficção dos campos de concentração, já que esta ficção era 

muito mais atraente e ordenada do que o mundo real caótico e cheio de problemas 

insolúveis. Esse ser humano, normalmente separado da vida pública que buscava 

resolver apenas os próprios problemas, formava em sua singularidade um 

contingente de massa, pessoas que não se preocupavam minimamente com o 

espaço público, pois estavam muito preocupados com sua vida privada, ou seja, 

pessoas que em sua individualidade formavam uma sociedade de massa incapaz 

de fazer política. As massas eram levadas a perceber o outro como uma ameaça, o 

outro em sua singularidade e diversidade era visto como alguém que não deveria 

mais fazer parte da sociedade comum, já que este era visto como um problema, logo 

deveria ser identificado e culpabilizado por certos acontecimentos, neste caso o 

judeu era esse outro visto como uma ameaça. 
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Essa parcela da população abandonada pelo governo mostrou ao mundo 

que não bastava ser um indivíduo humano para ter direitos; o direito à vida, neste 

caso, poderia ser retirado de quem não fosse considerado cidadão e o governo não 

necessariamente precisaria assumir a responsabilidade por eles. Retira-se a liberdade 

do indivíduo e seu respaldo social, seja de modo físico, como nos campos de 

concentração ou moral como em lugares abandonados pelo governo que 

consequentemente abandonam também os indivíduos que ali residem. A população 

se afastava cada vez mais da esfera pública e a partir desse distanciamento as 

relações interpessoais eram minadas, retira-se de algumas pessoas o valor a vida e 

assim diminui-se cada perda como se não fossem vidas humanas, ou pior, como se 

não fossem vidas que valessem a pena. A quem foi dado o direito de decidir quais 

vidas valem ou não a pena? Pertencer a um determinado local, fazer parte de uma 

cultura, ser quem é, ao que parece, era o suficiente para embasar discursos de ódio 

capazes de diminuir o valor de determinadas pessoas, algumas pessoas poderia ser 

diminuída em detrimento de outras, sem direitos ou segurança, banaliza-se a vida e 

consequentemente a morte daqueles que não estão em determinado círculo social. 

O estado não precisaria necessariamente construir campos de concentração, mas 

apenas usar de táticas semelhantes para trivializar o valor de algumas pessoas, ao 

morar em determinados lugares a morte passa a ser inevitável e até mesmo 

esperada, afinal algumas pessoas vão mesmo morrer.  

Com isso uma parcela da população se via em relação de superioridade a 

outra, o que foi agravado pela “atomização”, conceito utilizado por Arendt para 

explicar a divisão da população em parcelas tão pequenas que causava a 

sensação de impotência e medo, não havia a quem se unir, a população estava tão 

gravemente dividida que era quase impossível pensar em revoltar-se contra algumas 

das medidas utilizadas pelo governo. A atomização entrega aos indivíduos a falsa 

sensação de que estão sozinhos, de que não tem força, que não tem com quem 

lutar. Quando uma sociedade é capaz de se unir ela se torna um perigo iminente 

para aqueles que estão no poder, imaginar toda uma sociedade, formada por 

milhares de pessoas contra alguns poucos que estão no poder pode realmente ser 

assustador, para barrar esse tipo de ação usa-se a atomização, ou seja, divide-se a 

população em parcelas tão pequenas capaz de entregar-lhes a sensação de 

impotência. Essa é uma das condições dos homens de massa, eles não estabelecem 

relações pessoais com outros seres humanos e nem constroem sua singularidade em 
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meios a outros indivíduos no espaço público, pois o diferente muito dificilmente é 

ouvido. É necessário entender que não há em quem confiar, neste momento 

qualquer um poderia entregar ao outro caso fosse necessário, não existem mais laços 

de união entre os indivíduos, os grupos sociais são usados por conveniência, cada um 

se infiltra no grupo que mais se identifica, ou seja, dos que pensam igual, força-se 

pensar igual, não há política, apenas discursos prontos que não são questionados. 

Não existe reflexão e discussão entre os indivíduos, não se cria uma nova forma de 

pensar, existe apenas uma individualidade radical que promove a busca 

exacerbada por benefícios próprios, não existe comunidade. Aqueles que pensam 

diferentes não são ouvidos, não existe debate, apenas premissas aceitas sem 

grandes questionamentos.  

Não haviam medidas de previsibilidade para o que era o totalitarismo, a 

aparente falta de propósito para o que estava sendo estabelecido, a incapacidade 

de perceber nos discursos as pretensões de extermínio, a preocupação de uma 

população em problemas particulares e a facilidade de manipulação de uma massa 

de indivíduos que não reconheciam seu lugar na sociedade e principalmente o lugar 

do outro, tornava o totalitarismo um movimento sem precedentes. Ele se utiliza da 

burocracia, do terror e da ideologia para dominar o indivíduo de modo que poderia 

interferir até mesmo em seus pensamentos, exercendo um domínio total, nesta 

definição, tão total que as pessoas não poderiam separar com tamanha facilidade 

o que eram seus pensamentos e os que haviam sido forçado a eles. Os próprios 

conceitos de culpa e inocência não faziam mais sentidos e portanto poderiam ser 

deturpados pelas ideologias para que estivessem de acordo com suas pretensões. 

Dessa forma o cidadão de massa não tinha, em primeiro lugar, uma base moral 

fundamentada para se pautar em uma tradição de pensamento a fim de 

estabelecer uma forma mais assertiva de tomar decisões e em segundo lugar, sequer 

saberiam criar uma forma individual para agir em sociedade, estavam na posição 

de incapacidade, eram incapazes de pensar por si mesmos e expressar sua opinião 

ao mundo, para eles o mundo estaria formado e não existiria nada que pudessem 

fazer contra o processo natural da história. Como segundo a autora: 

 

Culpa e inocência viraram conceitos vazios; ‘culpado’ é quem estorva 
o caminho do processo natural ou histórico que já emitiu julgamento 
quanto às ‘raças inferiores’, quanto a quem é ‘indigno de viver’, 
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quanto a ‘classes agonizantes e povos decadentes’ (ARENDT, 1997. p. 
517). 

 

Para Arendt, a cidadania está relacionada com o espaço público, e portanto, 

com a ação. A cidadania tem como uma das principais características o 

compromisso com a esfera pública, de acordo com o domínio total exercido pelos 

movimentos totalitários, esse espaço inexiste por um determinado momento. O 

indivíduo de massa encontra-se no estado de solidão, perdido de seu próprio eu, de 

sua identidade, não há mais diálogo consigo mesmo, ou seja, não há reflexão interior. 

Isso acontece quando toda a esfera política de suas vidas – onde podem agir em 

conjunto na realização de um interesse comum e construir sua singularidade- é 

destruída. Portanto os indivíduos não pensam por si mesmos, não agem no mundo 

público de modo que a eliminação da ação em conjunto elimina a resistência à 

dominação, tornando-os vulneráveis. Em contrapartida existem também as vítimas, 

estas são vistas como os verdadeiros problemas da sociedade em que vivem, sentem 

se desamparadas e são isoladas do resto da população, mostram-se vulneráveis para 

lutar contra qualquer que seja ação proposta contra eles. A dominação total do 

indivíduo o prepara para aceitar seu destino, tira-se do indivíduo a sensação de 

pertencimento, de valor, ele passa a ser visto pelos outros e por si mesmo como um 

erro, como um número, como um peso no mundo. A partir daí pode aceitar a morte 

como consequência lógica. Já que “[…] Só os muito jovens haviam sido capazes de 

tomar a ‘decisão de não ir para o sacrifício como carneiros’”. (ARENDT, 2013. p 23). 

Em seu próprio território, o indivíduo passa a não ser visto como cidadão, tendo suas 

necessidades básicas desconsideradas, existe uma certa hierarquia, o ser humano 

não reconhece o outro como igual em questões humanas, com direitos, com direito 

a vida, isola-o. Com isso pode-se entender porque algumas pessoas puderam 

entregar o colega de trabalho para campos de concentração, por exemplo, ou 

porque algumas pessoas aceitam, enquanto sociedade que policiais atirem em 

suspeitos com a intenção de matar. O ser humano é capaz de negar a empatia, 

assim pode-se fomentar a ideia de que outros seres humanos não são dignos de viver. 

Aceita-se que mate, desde que o morto não seja seu ente querido, essa morte passa 

a não fazer diferença. Essa posição é capaz de levar os próprios prisioneiros a 

acreditarem que não merecem viver, tirando de si a ideia de pertencimento ao 

mundo, levando-o a solidão, fazendo o pensar que a morte é o caminho mais 
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lógico... quando isso acontece poderíamos perguntar, onde está a moral? Em que 

bases tão rasas e frágeis estava estabelecida a moral anteriormente? Como pode 

uma pessoa perverter a ideia de certo e errado e passar a crer que o correto é matar 

o diferente, apenas por ser diferente? 

Os “homens comuns” tornam-se cúmplices do nazismo quando, ao em vez de 

questionar os métodos e propostas estabelecidos pelo governo, se calam e duvidam 

de que o ser humano pode chegar a um extremo nunca pensado, que podem 

chegar a praticar o absurdo, é desse modo que, ressalta-se o quanto os campos de 

concentração tornavam-se invulneráveis. Pois eles isolavam o indivíduo por meio do 

terror tirando sua força de reação e proporcionavam a eles explicações lógicas 

capazes de suprir algumas de suas dúvidas mais imediatas, logo cometiam, em sua 

pequena prisão, atos que aos olhos de homens comuns pareciam ficcionais e por isso 

eram encobertos pela fantasia. A lei do movimento se espelha em deixar que o 

“curso natural” continue agindo livremente, o ser humano, ao que parece, seria 

capaz de se extinguir, e por isso o movimento totalitário um caráter passageiro, nunca 

estaria bom o suficiente, sempre haveriam pessoas que não seriam dignas de viver. 

Esse governo fazia com que sua própria espécie fosse classificada entre forte e fraco, 

predador e prisioneiro, mata-se aqueles que são considerados inferiores, a questão 

é, quem decidiu que essa ou aquela, “raça” é efetivamente inferior? O ser humano 

pode se tornar mau a medida que renuncia sua capacidade inerente, que o difere 

com orgulho, sempre que fala de outras criaturas que não a possuem; a 

racionalidade. Como pode o homem deixar-se tornar uma máquina? Pois enquanto 

estiver nesta posição é capaz de se retirar do juízo moral, se tornar mecânico, 

produtivo, faz suas obrigações sem questionamentos, age como se fosse 

programado para agir desta ou daquela maneira, sente que não pode questionar 

uma ordem, se deixa prender. Tornam-se mecânicos, aceitam como se programados 

a aceitar, seu sistema operacional é lógico e, por isso, foge a contradição do mundo, 

do caos e dos problemas sem solução simples. Quando o governo consegue 

manipular o povo, este deixa-se prender, por medo, ou sequer percebem a tempo 

que estão sendo presos, se por exemplo, tira-se aos poucos as liberdades individuais, 

aproveitando-se de uma crise, este pensamento pode passar de forma imperceptível 

até o momento que se torna tarde demais. 
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A RELAÇÃO ENTRE PODER E POLÍTICA NO PENSAMENTO DE HANNAH ARENDT 
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RESUMO: Hannah Arendt explicita algumas caracterizações de termos essenciais 
para a construção de seu pensamento filosófico. Interessa-nos analisar, no presente 
trabalho, as tópicas da política e do poder. Destarte, a pensadora alemã retornava 
às sociedades antigas com o intuito de encontrar as origens históricas da prática 
política, Arendt considera terem tido maior consideração com a atividade política. 
A fundação política dessas sociedades tinha o objetivo de “servir aos livres”, 
considerando livres aqueles que não desprendiam de seu tempo para atividades do 
lar, ou servos. Nesse sentido, a autora concebia a polis grega como um paradigma 
de suas reflexões em torno da política e da liberdade. Desse modo, o sentido (ou 
finalidade) da existência da polis seria a manutenção da liberdade em um espaço. 
Por este motivo, Arendt afirma que a raison d’etrê da política é a liberdade. No seio 
de suas análises políticas, o poder resulta da capacidade humana de agir em 
conjunto, é inerente às comunidades políticas e, por sua vez, exige um consenso de 
muitos em relação à efetivação de uma ação comum. Nesse sentido, o poder e a 
política estão relacionados com a liberdade e a pluralidade. Estes elementos se 
manifestam no espaço público, na relação entre as pessoas, na manifestação das 
diversidades, com o objetivo de garantir a vida e a harmonia do ser humano com o 
ambiente. A liberdade desempenha um papel crucial no que tange à concepção 
arendtiana no campo político. Em meio à afirmação arendtiana de que ser livre e 
agir são uma mesma coisa, a política só existiria onde o ser humano possui liberdade 
para utilizar sua fala e também ser ouvido. Portanto, é necessário o envolvimento de 
um conjunto de diferentes pessoas se expressando e ouvindo umas às outras para 
que a existência da pluralidade se concretize e possibilite a realização da política 
enquanto troca de relações humanas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Liberdade; Poder; Política; Pluralidade. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O presente trabalho, apresentado no X Ciclo Hannah Arendt, dissertará a 

respeito da relação entre termos fundamentais para a compreensão do pensamento 

de Hannah Arendt. Nesse sentido, destacaremos sua formulação acerca do que a 

autora depreende por política e poder, bem como de que maneira se estabelecem 

e acontecem suas relações e sob quais condições podem se relacionar. 

A autora em questão realiza um resgate dos estudos acerca da política na 

Grécia Antiga, a fim de compreender como, genuinamente, a política existiria entre 

os homens, com o objetivo de identificar o que é a política em si. Para tal 

identificação, a pensadora apresenta diversos fatores corroborantes. Em sua obra A 



44 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Anais do X Ciclo Hannah Arendt – A Felicidade Pública 

Universidade Estadual de Londrina – 12 a 14 de novembro de 2019 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia UEL 

Condição Humana (ARENDT, 2018, p.20), Arendt explicita de que maneira se 

configuravam as questões do lar, assim como as separações destas em relação 

àquelas que exprimiam outras atividades e faculdades humanas - no caso, a prática 

da política. Frente esta realidade, o domínio da fala e da ação são identificados pela 

pensadora como partes da capacidade humana de viver no mundo e meio a outros 

humanos.  

O poder é explicado pela autora como uma potencialidade que existe no fato 

de os humanos se unirem em grupos. Tal união é a geradora do poder. Essa afirmação 

demonstra a falta de compreensão daqueles que identificam o poder como 

existente em uma só pessoa. Nessa perspectiva, Arendt retorna à antiga sociedade 

grega para desvelar que o poder estava na polis e seu funcionamento, no conjunto 

da existência de pessoas que falavam, eram ouvidas e tomavam decisões sem se 

basearem na violência.   

À vista da reflexão do funcionamento da polis grega, Arendt considera a 

possibilidade da relação entre poder e política ocorrerem de modo equilibrado, 

dado que ambos surgem no cenário a partir do momento em que os homens se 

relacionam. Portanto, o poder e a política são bases para a formulação de leis e 

direitos, nos quais, de acordo com o pensamento arendtiano, manifestam-se no que 

é comum aos seres humanos. 

 

A VITA ACTIVA 
 

Ao realizar reflexões acerca do ser humano e de seu modo de viver no mundo 

criado por ele, Arendt destaca a política como uma atividade inerente aos homens. 

Isso se deve ao fato de não haver “o homem” no mundo, e sim “os homens”. Desse 

modo, o indivíduo constrói sua vida sempre em meio a outros homens. A política, 

neste caso, acontece por meio da maneira como os seres humanos se expressam e 

se organizam. 

A vita activa1 do homem, esta vida que está sempre empenhada em realizar 

algo, encontra-se enraizada no mundo dos homens e das coisas feitas por eles. Estas 

coisas e homens fazem parte do ambiente das atividades humanas. E, este ambiente 

_______________ 
1 Termo que se refere à característica da vida humana de constante busca por atividades. Carregado 

de tradições, seu significado remonta à asholia - “inquietude” utilizada por Aristóteles para se referir a 
todas as atividades humanas da bios politikos grega (ARENDT, 2018). 
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– o mundo que nascemos – não existiria sem a atividade humana que o concebeu. 

Por sua vez, as coisas fabricadas ou terras de cultivos são ambientes nos quais o 

homem cuida, e o corpo político é aquele que foi estabelecido por meio da 

organização dos homens.  

Não obstante, a ação não pode ser imaginada fora da sociedade dos homens 

e do fato deles viverem juntos. Essa relação especial entre ação e estar juntos 

confirma a tradução latina do zoon politikon de Aristóteles para animal socialis2. 

Posteriormente, São Tomás de Aquino afirmava que “homo est naturaliter politicus, id 

est, socialis”3. Esta substituição permite perceber como o sentido original da palavra 

grega para a atividade política foi perdido. A pensadora ressalta que a origem 

romana da palavra “social” não possui equivalência na língua ou pensamento 

grego. No entanto, a palavra latina societas também carregava originalmente um 

caráter político, porém, indicava uma aliança entre pessoas em torno de um 

determinado fim – seja para se organizarem ou para dominar outros, praticar crimes 

(ARENDT, 2018, p. 28). 

Somente a partir do conceito de uma “societas generis humani”4 que o 

“social” passa a referenciar ao sentido mais geral de uma “condição humana 

fundamental”. Arendt esclarece que Aristóteles e Platão não ignoraram o fato dos 

homens estarem condicionados a viverem entre eles, apenas ignoraram estas como 

características propriamente humanas. Viam que esta condição também era 

compartilhada na vida animal, não limitada ao homem. Dessa maneira, a 

companhia dada de forma natural entre os humanos era interpretada como um 

limite imposto pelas necessidades da vida biológica.  

 

A POLÍTICA NA ANTIGUIDADE GREGA 
 

Hannah Arendt baseia-se na pólis grega da Antiguidade Clássica a fim de 

resgatar as atividades dos homens e sua relação com a política. O resgate da pólis é 

interpretado pela pensadora como um modelo político que possibilitou um espaço 

_______________ 
2 Zoon politikon, na Grécia Antiga, significava um espaço em que o ser humano exercia seu ser político. 

O entendimento de político foi traduzido pelo latim, ao entrar em contato com o dicionário grego foi 
animal socialis, incumbindo um novo sentido ao utilizar socialis no lugar do politikon (ARENDT, 2018). 

3 “O homem é, por natureza, político, isto é, social” (ARENDT, 2018; TOMÁS DE AQUINO apud ARENDT, 
2018, p. 28). 

4 “Sociedade da espécie humana” (ARENDT, 2018, p. 29). 
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no qual os homens fossem capazes de agir e, portanto, nele, “a liberdade constitui 

uma realidade concreta” (ARENDT, 2011, p. 201). Nesse sentido, ressalta que 

 

É difícil e até mesmo enganoso falar de política e de seus princípios 
sem recorrer a alguma medida às experiências da Antiguidade grega 
e romana, e isso pela simples razão de que nunca, seja antes ou 
depois, os homens tiveram em tão alta consideração com a atividade 
política (ARENDT, 2011, p. 201). 

 

A partir do surgimento da cidade-Estado grega, Arendt destaca o nascimento 

do homem em uma segunda vida, para além da privada, sendo esta seu bios 

politikos5. Desse modo, o homem passava a pertencer a duas ordens, aquela que é 

própria sua vida pessoal (idion) e aquilo que é comum (koinon) a ela. Esse surgimento 

deve ser considerado sob a perspectiva de que a fundação da pólis foi precedida 

pela destruição de todas as unidades organizadas à base do parentesco, tais como 

phratria e phyle. Destarte, os domínios que remetem a relações familiares, 

fundamentados em laços de necessidade, foram substituídos pelos que seriam 

comuns aos homens.  

De acordo com o pensamento grego, “a capacidade humana de 

organização política não apenas é diferente dessa associação natural cujo centro é 

o lar (oikia) e a família, mas encontra-se em oposição direta a ela” (ARENDT, 2018, p. 

29). A oposição se apresenta em forma da relação entre as pessoas na família e a 

relação entre as pessoas na pólis. Na família, tal relação era munida da necessidade 

de viver em grupo com o objetivo de segurança da espécie, bem como era 

permeada pela desigualdade. Por outro lado, na pólis, o objetivo do contato 

estabelecido entre as pessoas era o de melhorar a forma na qual estavam vivendo, 

dando um passo rumo à criação de novos espaços fora do âmbito da necessidade. 

Nessa perspectiva, Arendt destaca também duas atividades consideradas 

políticas que formavam o bios politikos aristotélico: a ação (práxis) e o discurso (lexis) 

(ARENDT, 2018, p. 30). Por meio da existência da pólis, ação e discurso separam-se e 

constituem-se enquanto atividades independentes. Nela, a ênfase foi deslocada da 

ação para o discurso, apresentado como um meio de persuasão, não como a forma 

de antes, para responder à altura (chamados “rétor”, que aplicavam à retórica). 

Dessa maneira, a pensadora explicita que a maioria das ações políticas seriam 

_______________ 
5 O termo bios politikos, cunhado por Aristóteles, remete a uma dedicação de vida aos assuntos públicos-

políticos (ARENDT, 2018). 
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realizadas por meio das palavras, sendo que o ato de encontrar palavras devidas 

para o momento certo se constituiria uma ação. Como explica a pensadora, “ser 

político, viver em uma pólis, significava que tudo era decidido mediante palavras e 

persuasão, e não força e violência” (ARENDT, 2018, p. 33).  

No contexto da existência da pólis, ser político significava tomar decisões 

mediante os modos discursivos anteriormente citados. O ato de ordenar, ao invés de 

persuadir, forçar pessoas por meio da violência, era concebido dentro de uma lógica 

“pré-política” que, em grande parte, eram como as relações aconteciam no espaço 

privado. Não obstante, o homem enquanto zoon politikon tornava-se mais evidente 

com a adição da segunda definição aristotélica, a do homem como zoon logon 

ekhon6, aquele que fala. Por sua vez, a tradução latina desta expressão se dá por 

animal rationale (ARENDT, 2018, p. 34). 

A despeito desta relação, Arendt aponta uma incoerência na tradução de 

“político” que estivesse atrelada a algum tipo de sentido “social”. Em Tomás de 

Aquino, a relação da “natureza do governo doméstico com a do governo político” 

(ARENDT, 2018, p. 33) ocorria de modo semelhante entre o chefe da família e o do 

reino. Entretanto, seu poder não possuía a mesma perfeição que o do rei.  

Desde a Antiguidade Ocidental, um tirano era dotado de menor perfeição em 

seu poder em relação àquele governante das casas, que mantinha em seus 

cuidados escravos e familiares. A isso se deve ao fato de que a forma de governo 

absoluto e a esfera política propriamente dita eram “mutuamente excludentes” 

(ARENDT, 2018, p. 34) naquela sociedade. Tendo isso em vista, a distinção entre 

esferas privada e pública representavam, nessa conjuntura, os domínios da família e 

da política. 

Na óptica dos pensadores antigos, por exemplo, o termo “economia política” 

seria contraditório, uma vez que o “econômico” estava relacionado somente à vida 

do indivíduo e sobrevivência da espécie, não a assuntos políticos. Desse modo, a 

pensadora explicita que a separação da vida privada dos cidadãos e as ações na 

pólis ocorriam de maneira respeitosa. Havia a consciência de que o homem não 

participaria dos assuntos do mundo criado pelos homens (koinon) se suas questões 

particulares bem como econômicas fossem tais que o permitisse se desocupar delas 

para ocupar seu lugar na pólis.  

_______________ 
6 “Um ser vivo dotado de fala” (ARENDT, 2018, p. 34). 
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O espaço da pólis, por sua vez, era o de exercer a liberdade e, sua relação 

com a esfera “do lar” era de tal modo que somente a partir da “vitória sobre as 

necessidades da vida no lar” que se possuía condição para exercer a liberdade 

presente na esfera da polis (ARENDT, 2018, p. 37). Porquanto, a diferença entre a pólis 

e o lar é que a primeira é onde se convive entre “iguais” e, a segunda a relação se 

dá por meio de uma desigualdade. Assim, a liberdade tal como se dava em um 

espaço político, não existia no lar, sendo necessário o ato de deixar o âmbito 

particular e ir à pólis, onde se poderia ser livre entre iguais.  

A igualdade no domínio político se refere a “viver entre pares e ter de lidar 

somente com eles, e pressupunha a existência de ‘desiguais’ que, de fato, eram 

sempre a maioria da população na cidade-Estado”. Nesta sociedade, a igualdade 

não estava relacionada com algum tipo de justiça enquanto valor ou conceito; 

Aquela sociedade era a própria essência da liberdade. Por esta razão, abdicava-se 

da desigualdade presente no ato de governar, por uma esfera em que não havia 

governar ou ser governado (ARENDT, 2018, p. 40).  

A palavra liberdade foi concebida sob o olhar da liberdade pública pela 

primeira vez por meio dos philosophi iluministas franceses. Neste caso, não se aludiam 

mais ao liberum arbitrium7, mas a algo que somente existiria em público, a partir de 

uma realidade tangível, criado pelos e para os homens. Ela diz respeito, portanto, ao 

espaço público da pólis grega, onde a liberdade era sinônimo da participação direta 

nas decisões e atividades políticas. Nesse contexto, esta noção desempenhava um 

papel essencial no que tange à concepção arendtiana do campo político. 

De acordo com a pensadora, a política só pode existir “acontecendo” 

dinâmica e praticamente em um espaço no qual o ser humano faz uso para falar e 

ser ouvido. Por conseguinte, o sentido (ou finalidade) da existência da pólis seria a 

manutenção da liberdade em um espaço. Por este motivo, a raison d’etrê8 da 

política seria a liberdade, e sua forma de experimentação ocorreria por meio da 

ação. Dessa maneira, em Hannah Arendt, “a liberdade como fato demonstrável e a 

política coincidem e são relacionadas uma à outra, como dois lados da mesma 

matéria” (ARENDT, 2011, p. 195).  

_______________ 
7 Expressão latina teorizada por Agostinho para se referir a uma vontade de liberdade interior do eu 

(ARENDT, 2009). 
8 Razão de ser. 
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Nessas condições, para que uma ação fosse livre, ela necessitava 

transcender9 aos motivos e objetivos para um efeito previsto, se posicionando fora do 

controle do intelecto ou da vontade. Destarte, na abordagem de Ana Paula Torres, 

a “ação política só pode ser entendida como liberdade se a mesma não sofre 

qualquer forma de funcionalização, de instrumentalização, como a presente nas 

atividades do labor e do trabalho” (TORRES, 2007, p. 238). A funcionalização da 

política retira o valor que possui em si mesma e o desloca para o resultado a se 

alcançar após o fim do processo.  

Por conseguinte, o princípio da ação não está ligado às pessoas ou grupo em 

especial, ele acontece de forma universal. A manifestação destes princípios ocorre 

enquanto dura a ação, como explícito no pensamento arendtiano, “os homens são 

livres – diferentemente de possuírem o dom da liberdade – enquanto agem, nem 

antes, nem depois; pois ser livre e agir são uma mesma coisa” (ARENDT, 2011, p. 199). 

No percurso realizado pela autora para compreender o fenômeno da política, 

alguns fatores aparecem como essenciais para sua existência. Inicialmente, a base 

para a política está na pluralidade, uma vez que ela se trata da relação existente 

entre pessoas, e não da existência de um homem somente. O homem, tal como 

concebido numa óptica teológica, estava presente na política no sentido dos direitos 

iguais construídos pelo próprio homem, a fim de salvaguardar a diversidade humana. 

Contudo, Arendt ressalta que falar em uma política “moderna” não implicava 

no surgimento do homem per se e sim no “entre-os-homens”, sendo um fator externo 

a ele. Logo, não há uma “substância política original”; ela emerge de um “intra-

espaço” dos homens que, a partir de então, se consolida como relação. Como 

esclarece a pensadora, “a política organiza, de antemão, as diversidades absolutas 

de acordo com uma igualdade relativa e em contrapartida às diferenças relativas” 

(ARENDT, 2012, p. 23-24). Desse modo, a política cria um espaço em que mesmo com 

diferenças, pode haver uma igualdade que reside no estar presente e participar dos 

negócios públicos.  

 

CONCEPÇÃO ARENDTIANA DE PODER E SUA RELAÇÃO COM A POLÍTICA 
 

_______________ 
9 A ação livre não pode estar atrelada a um fim determinado, transcender, neste caso, significa que o 

ato livre necessita além dos seus próprios objetivos, provando a si mesmo que é livre (TORRES, 2007, p. 
235-246). 
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A palavra poder possui um sentido equivalente na língua grega ao termo 

dynamis, e na língua latina ao potentia, as quais indicam um caráter de 

potencialidade. Isto é, o poder encontra-se na capacidade humana para agir em 

conserto, não sendo propriedade de um indivíduo, mas de um grupo e, existe 

somente enquanto o grupo se conserva unido. Dizer que uma pessoa está “no poder” 

significa que foi escolhida pelo poder de um número de pessoas para agir em seu 

nome. Dessa forma, ele é em sua essência, uma potência de poder e, de acordo 

com Arendt, “o poder não precisa de justificação, sendo inerente à própria existência 

das comunidades políticas; o que ele precisa é de legitimidade” (ARENDT, 2001, p. 

41). A legitimidade baseia-se, no pensamento arendtiano, preferencialmente no 

estar junto no início do que nas possíveis ações conseguintes.  

De modo diverso aos fatores anteriores existentes na individualidade, a 

compreensão da natureza do poder humano só começa a existir quando há união 

e propósito de ação e, desaparece com a dispersão e afastamento dos homens uns 

com outros. Dessa forma, a vinculação com promessas, pactos e associações são os 

meios pelos quais o poder se mantém vivo.  

Nesse sentido, a ação era a “única faculdade humana que demanda é 

pluralidade dos homens” (ARENDT, 1988, p. 166). O poder, por sua vez, era o “único 

atributo humano que só tem aplicação no espaço intermundano”, onde os homens 

mantinham relações mútuas (ARENDT, 1988, p. 166). Por conseguinte, sendo a 

convivência humana a única condição material para a generatione, o poder se dá 

no ato de estar junto e suas possíveis repercussões. Este “estar junto” é o que mantém 

a união das pessoas após os momentos de ação e organização. Não estando 

inseridos nesta convivência, os indivíduos são privados do poder e se tornam 

impotentes (ARENDT, 2018, p. 249).  

A fim de demonstrar esse fato, a pensadora alemã destaca a tirania da forma 

na qual Montesquieu interpretou esta questão, ao afirmar que sua principal 

característica é o isolamento. O tirano se isolava de seus súditos e os súditos isolavam-

se entre si, devido ao estado de desconfiança de um governo que busca sanar 

somente os interesses individuais. A tirania era uma forma de governo que 

apresentava uma contradição com a própria “condição humana essencial da 

pluralidade, o agir e falar em conjunto, que é a condição de todas as formas de 

organização política” (ARENDT, 2018, p. 251). Portanto, a consequência do 
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isolamento é a impossibilidade do desenvolvimento do poder como parte 

componente no domínio público.  

Em meio ao processo de constituição do novo corpo político na Revolução 

Americana, Arendt destaca um desafio: como unir diversas repúblicas “soberanas” 

em uma única res publica? Na prática, a própria formação da União criou uma nova 

fonte de poder. Um dos Pais Fundadores da constituição americana, Madison, em 

meio às discussões acerca das instituições a se formar, argumentava que a prioridade 

deveria ser a “proporcionalidade e o equilíbrio entre os governos federal e estadual”. 

Dessa forma, fundamentava-se a elaboração de uma Constituição como principal 

meio para resolver as questões relacionadas à distribuição do poder e origem da 

autoridade do governo.  

Arendt ressaltava que o objetivo da Revolução Americana não era limitar o 

poder, mas que sua efetivação ocorresse por meio de diversas fontes e não se 

tornassem impotentes um frente à outra. Para tal, era concebido que o fundamento 

do poder residia no povo, e a fonte da lei localizava-se na Constituição, na forma de 

um documento escrito, objetivo e durável, que poderia ser abordado de diversos 

modos, reformulada conforme as circunstâncias.  

Nessas condições, a Constituição, fundada pelo povo, deveria ser obrigatória 

para todo o corpo político originado. Ela não se remeteria, porém, a um estado de 

espírito, uma vez que demanda maior permanência no tempo, sendo mais durável 

do que a opinião pública ou processos eleitorais. Um dos frutos exclusivos desta 

revolução foi a formação de um sistema para a manutenção do poder da república, 

evitando que as múltiplas fontes de poder se acabem numa futura possível expansão 

por outros membros. Portanto, a pensadora destaca o papel da Constituição 

Americana de consolidar o poder da Revolução, desde que fosse da maneira como 

Bracton mencionou, uma Constitutio Libertatis, o fundamento da liberdade (ARENDT, 

1963, p.144). 

O poder e a política estão relacionados, no pensamento arendtiano, com a 

liberdade e a cooperação. Estes aspectos manifestam-se no bem comum, na 

relação entre as pessoas e na organização das diversidades, com o objetivo de 

garantir a vida e a harmonia do ser humano com o ambiente. Só haverá poder, 

política, leis e direitos embasados neles quando houver liberdade, garantia de vida e 

harmonia com a natureza. Logo, a definição de política é intrínseca à existência da 

liberdade e da vita activa do homem no mundo. 
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O poder existe dentro do campo político no âmbito da capacidade dos 

humanos de agirem em conserto e, conjuntamente fazer uma obra, ou seja, praticar 

uma ação. A partir das relações entre esses elementos, Arendt afirma que é possível 

haver um direito relacionado ao poder e à política e, desse modo, poderia gerar leis 

e princípios referentes à coletividade, ao bem comum e ao povo.  

Nesse sentido, só é possível existir democracia quando a sociedade se 

organiza a partir do poder, este que emana da união de homens e da política. Se, 

são substituídos pela violência e pela força, elimina-se qualquer possibilidade de 

existir uma cooperação. Dessa maneira, a liberdade do cidadão é manifestada 

somente na esfera da pluralidade humana, desde que este domínio não se dê pela 

simples “extensão eu-e-eu-mesmo para um nós plural” (ARENDT, 2009, p. 469). 

Tendo em vista o mundo contemporâneo no qual se encontrava, Arendt 

observa que a força e a violência substituíram o poder e a política. Neste mundo, 

estas últimas constantemente são confundidas com a força, a violência e a 

degradação. Desse modo, a glorificação da violência se explica, em termos 

arendtianos, na frustração da faculdade de agir, dada pela ausência da liberdade, 

ou seja, a participação política do mundo contemporâneo, que encontra sua origem 

na “burocratização da vida pública, na vulnerabilidade dos grandes sistemas e na 

monopolização do poder” (ARENDT, 1994, p. 9). 

Tendo em vista seus estudos, Arendt destaca uma atual irregularidade. Em 

diversos órgãos do Estado, o poder e política não operam por si, mas foram 

distorcidos pela corrupção, roubo e furto de bens relacionados à sociedade que 

deveriam ser encaminhados para ela. Estes domínios essencialmente públicos foram 

apropriados por pessoas que se dizem políticos e que possuem poder, mas se 

relacionam com a política e o poder, mas com a força e à violência. A concentração 

do poder em poucas pessoas impede a participação da maioria da população. 

Devido a tal desequilíbrio dos poderes, a dificuldade de agir em conjunto na 

sociedade é apontada como um convite à violência (ARENDT, 1994, p. 8). Diante do 

presente cenário, Ana Paula Torres aponta que 

 

A aniquilação do espaço comum iniciada com a atomização da 
sociedade de massas e potencializada com os regimes totalitários é 
concomitante com a eliminação dos parâmetros normativos que são 
configuradores do político, pois sem a mediação do Direito, enquanto 
liberdade e igualdade, só há poder que devora a si mesmo (TORRES, 
2007, p. 242).  
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Portanto, a pesquisadora aponta a compreensão da política no pensamento 

arendtiano como aquela que ultrapassa uma mera alternativa e se apresenta como 

necessária, posto que seja uma condição para a construção do indivíduo e da 

sociedade político-jurídica atual. E, nesse sentido, ela conclui que: “o mundo comum, 

as instituições, o Direito, tudo aquilo que pretende realizar a mediação entre homens, 

erigindo mais pluralidade e menos deserto, mais compartilhamento do que 

isolamento, só pode ser construído se a política for sinônimo de liberdade” (TORRES, 

2007, p. 244). A liberdade nesse âmbito permite que a pluralidade seja efetiva, de 

modo que todos aqueles que pensam podem ser ouvidos e ter sua fala considerada 

perante os demais. A existência da pluralidade em um espaço público culmina na 

prática política, um espaço de liberdade fértil.  
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RESUMO: O objetivo do presente trabalho é analisar a categoria “direito a ter direitos” 
de Hannah Arendt enquanto instrumental conceitual teórico para a análise de quem 
é o sujeito dos direitos humanos. Pelo método hermenêutico moderado, procuramos 
compreender como esta categoria foi apresentada e como ela foi recepcionada 
por duas perspectivas distintas: a normativa e a performativa. Nossa hipótese é de 
que o “direito a ter direitos” passou por modificações importantes em suas 
interpretações, transformando-se enquanto categoria. Para analisá-la, 
apresentamos as teorias críticas selecionadas, estabelecendo sua origem no 
pensamento arendtiano e os distanciamentos entre si. Por suas diferenças, ambas 
apresentam projetos distintos para a realização da categoria arendtiana, o que 
indica que o “direito a ter direitos” foi inserido de modo distinto por estas perspectivas 
no debate contemporâneo de quem é o sujeito dos direitos humanos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: direito a ter direitos; Hannah Arendt; sujeito de direitos; direitos 
humanos. 

 

INTRODUÇÃO 
 

Uma das questões do debate filosófico e político sobre os direitos humanos é 

quem configuraria enquanto seu sujeito. Ainda que esta ausência ou indeterminação 

possa ser vista como uma técnica normativa, teóricos de diferentes áreas têm 

buscado compreender quem é este sujeito, e quais os impactos que as diferentes 

definições têm nas relações entre humanos e o público. As diversas normativas, 

domésticas e internacionais sobre a temática, são silentes ou trazem termos muito 

amplos para definir quem seria o portador destes direitos e suas garantias1, tidos como 

universais e essenciais à vida. Neste debate, uma das categorias é a do “direito a ter 

direitos”, elaborada por Hannah Arendt. 

Ainda que conhecida por sua apresentação ao final da análise sobre o 

imperialismo em Origins of Totalitarianism (1973 [1951]), esta não foi sua primeira 

mobilização da categoria. O primeiro registro da expressão apareceu em um artigo 

_______________ 
1 A Declaração Universal dos Direitos Humanos (DUDH/1948), um dos documentos internacionais mais 

importantes na temática, afirma que são portadores dos direitos nela enunciados todos os membros 
da “família humana”. 
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para a Modern Review, no verão de 1949, em que Arendt denunciou a condição dos 

apátridas e das minorias no período entre guerras. Com um tom positivo, a autora via 

que era possível recuperar tal direito. Este artigo viria a constituir boa parte do 

capítulo em que ela argumenta o declínio do Estado-nação e a perplexidade dos 

direitos do homem em Origins of Totalitarianism; todavia, parece ter sido eivado de 

certo pessimismo (DEGOOYER et al., 2018). 

Apesar de Arendt ter retornado ao debate da apatridia e dos direitos humanos 

em obras posteriores, a segunda aparição do “direito a ter direitos” também foi a 

última em seu pensamento. Como categoria teórica, reemergiria na academia 

apenas na década de 1980, quando Claude Lefort a empregou em um ensaio que 

procurava repensar o conceito de direitos enquanto fundamento para a 

democracia radical. Este resgate, porém, não menciona a obra da autora nem a 

argumentação que ela empregou para chegar neste conceito. Ao final da década 

de 1990, a categoria passou a atrair a atenção de ativistas de direitos humanos, que 

a utilizaram como sinônimo amplo dos direitos humanos (DEGOOYER et al., 2018). 

Foi Seyla Benhabib quem, em 1996, trouxe novamente atenção teórica para 

a expressão em The Reluctant Modernism of Hannah Arendt (2000 [1996]). Benhabib 

deu destaque ao conceito, em especial para apresentar um repensar dos direitos 

humanos a partir do pensamento arendtiano. Desde então, o interesse no “direito a 

ter direitos” é crescente, configurando, hoje, como uma categoria que inspira o 

debate do sujeito de direitos. Contudo, ela foi interpretada de modo diverso por 

diferentes autores, de modo que pode ser caracterizada enquanto uma categoria 

em disputa. 

Assim, neste trabalho, apresentamos o conceito do “direito a ter direitos” de 

Hannah Arendt e duas interpretações que ele adquiriu no debate teórico sobre o 

sujeito de direitos: a normativa e a performativa (DEGOOYER et al., 2018; INGRAM, 

2008). Para tanto, utilizamo-nos do método hermenêutico moderado, buscando 

pontos de contato e contraste nas diferentes apreensões da expressão. Dividimos 

este trabalho em duas seções, além desta introdução e da conclusão. A primeira 

seção apresenta a categoria “direito a ter direitos” dentro do pensamento de 

Hannah Arendt, enquanto a segunda descreve as diferentes apreensões que o termo 

recebeu após seu resgate na segunda metade da década de 1990.  

 

O “DIREITO A TER DIREITOS” COMO CATEGORIA PARA O SUJEITO 
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Tanto na primeira aparição da categoria “direito a ter direitos”, quanto 

naquela que seria sua última, em Origins of Totalitarianism, Arendt a elabora em um 

contexto de análise específico. Em ambos os textos, a autora narra primeiro a 

situação dos apátridas na Europa no entre guerras, o que lhe dá base para as 

interpretações teóricas que realiza. Duas razões são apontadas para o surgimento 

deste fenômeno: a redefinição territorial operada pelos tratados de paz e leis de 

cidadania que se seguiram ao conflito, extinguindo e criando novos Estados; e os 

Tratados de Minorias, que criaram a situação de um apátrida de facto, mas não de 

jure (ARENDT, 1973). 

A primeira forma de apatridia, responsável pelo apátrida em sentido estrito, 

isto é, aquele que não possui uma nacionalidade, engloba duas situações fáticas. De 

um lado, a extinção de Estados e a criação de novos, redefinindo o mapa europeu 

antes da II Guerra Mundial; de outro, a exclusão da nacionalidade por atos 

normativos dos Estados. No primeiro caso, inaugurava-se uma nova nação, e aqueles 

que não estavam no território do novo Estado no momento de sua criação eram 

excluídos da nova nacionalidade. Uma vez que a sua nacionalidade original havia 

se extinguido e o novo Estado não os reconhecia enquanto seus nacionais, eles 

compunham o grupo daqueles que não tinham nenhum Estado a reclamá-los. 

No caso das leis de cidadania, elas formavam um conjunto de atos, de países 

diversos, que por motivos ligados à segurança e ordem públicas, excluíam 

naturalizações e nacionalidades originárias em caso de atentados ao Estado2. Antes 

da II Guerra Mundial, foi o recurso utilizado pelos nazistas para a exclusão dos judeus 

da cidadania e da vida pública. A retirada da nacionalidade, tanto do primeiro 

_______________ 
2 A primeira lei deste tipo foi uma medida de guerra na França, em 1915, que declarava que todos os 

naturalizados de origem inimiga que mantinham sua nacionalidade original, ou seja, em casos de 
dupla cidadania, perderiam sua nacionalidade francesa. Em 1916, Portugal foi mais longe: 
automaticamente pessoas nascidas de pais alemães eram desnaturalizadas. Desde 1921 vários 
decretos russos permitiam que todas as pessoas residindo fora do país poderiam à vontade, serem 
privadas de sua nacionalidade. Em 1922, a Bélgica publicou uma lei que cancelava a naturalização 
de pessoas que haviam cometido atos antinacionais durante a Guerra, o que foi reafirmado em um 
decreto de 1934 pela vaga expressão “pessoas faltando com seus deveres de cidadão belga”. Desde 
1926 na Itália, podiam ser desnaturalizadas todas as pessoas que “não eram merecedoras da 
cidadania italiana” ou uma ameaça à ordem pública. Utilizando-se deste mesmo termo, o Egito em 
1926 e a Turquia em 1928 também trariam a ameaça de desnaturalização. Em 1927, a França viria a 
ameaçar com desnaturalização todos os novos cidadãos que cometessem atos contrários aos 
interesses franceses. Em 1933 a Áustria privava da nacionalidade austríaca qualquer de seus cidadãos 
que serviram ou participaram de uma ação hostil à nação. Somente em 1933 a Alemanha seguiria o 
exemplo russo, admitindo que qualquer residente fora do território alemão perdesse sua nacionalidade 
(ARENDT, 1973). 
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quanto do segundo modo, levava à ausência de alguém que protegesse estas 

pessoas em caso de violações, alguém que as reclamasse de volta ao seu Estado. 

Quanto aos Tratados de Minorias, Arendt (1973) denuncia uma situação similar 

ao do apátrida, mas de pessoas que ainda, ao menos em termos jurídicos, possuem 

uma nacionalidade. Estes documentos internacionais exigiram que fossem mantidos 

os direitos de grupos minoritários dentro dos Estados, porém apenas daqueles que 

compusessem um número considerável nos Estados sucessores, deixando de lado 

várias nacionalidades sem reconhecimento em um governo. Esta população seria 

mantida às margens dos processos decisórios, estando apátrida de facto. Isto 

alimentou a ideia de que era necessária uma nacionalidade, e uma nacionalidade 

efetiva, com reconhecimento, para que se preservassem direitos (CANOVAN, 1994). 

É a partir destes fatores que Arendt aponta o vínculo entre direitos e o 

pertencimento a um Estado-nação. A situação dos apátridas, tanto os de jure quanto 

os de facto, e as violações a que eles estavam submetidos, levou à conclusão de 

que, com a ruína do Estado-nação na primeira metade do século XX, ruía também 

um de seus fundamentos, os direitos do homem. Uma vez que a Declaração dos 

Direitos do Homem e do Cidadão (1789) fazia a distinção entre estes dois sujeitos, o 

homem e o cidadão, havia uma diferença entre estes dois entes. O que a apatridia 

em massa revelava é que os direitos do homem eram pouco protetivos na ausência 

de um cidadão; ou seja, os direitos que eram protegidos eram daqueles que 

possuíam um Estado para reclamá-los, enquanto portadores da cidadania (ARENDT, 

1973, p. 295). 

Desta constatação, Arendt criou sua categoria do “direito a ter direitos”. A 

perda dos direitos humanos implica na supressão do direito à fala e a de todas as 

relações humanas, o que caracteriza de modo essencial o ser humano. Para ela, o 

homem pode ser privado de todos os direitos sem perder sua qualidade essencial 

como homem: a dignidade humana. Mas a privação da comunidade política o 

expulsa da humanidade, pois aqui se suprime a comunidade que deseja e é capaz 

de garantir quaisquer direitos (ARENDT, 1973, p. 297). Ela cunha, então, uma expressão 

que será interpretada como um direito anterior ao pertencimento a uma 

comunidade política, que seria o critério necessário para garantir que o indivíduo 

possa ter direitos, aquele que garantiria o pertencimento para os direitos de cidadão. 

A despeito de aparentar uma certa similaridade com o pensamento de 

Edmund Burke, Arendt não está elaborando uma crítica aos direitos em si, mas à 
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situação de desproteção em que eles se encontravam, o que os tornavam inefetivos. 

Ao contrário do conservador inglês, Arendt analisa os direitos diante de um fenômeno 

que era novo – a apatridia em massa do entre-guerras –, e sintoma do declínio 

daquele modelo de Estado que Burke defendia. Ela se aproxima do autor na sua 

defesa da necessidade de instituições que garantissem os direitos, mas não na 

desconfiança e descrédito dos direitos do homem. 

Para Canovan (1994) e Duarte (2000), o direito a ter direitos expressaria o 

pertencimento a uma comunidade política – a existência de um lugar no mundo em 

que o sujeito seria julgado por suas ações e opiniões. Todavia, não há um consenso 

quanto a esta interpretação. Alguns autores visualizam propostas distintas no “direito 

a ter direitos”, e se distanciam ainda mais quando buscam utilizar a categoria como 

ferramenta teórica de análise da situação dos sem-direitos no mundo 

contemporâneo. Há duas posições dominantes: de um lado, o que podemos 

denominar de normativa, que busca um fundamento moral aos direitos; de outro, a 

performativa, que vê no “direito a ter direitos” um primeiro exercício para trazer os 

direitos à existência. Estas duas abordagens são objeto da seguinte seção. 

 

DOIS CAMINHOS DE UMA CATEGORIA 
 

O “direito a ter direitos”, enquanto categoria para a compreensão de quem é 

o sujeito dos direitos e qual o fundamento destes, será alvo de disputas. Nos debates 

contemporâneos sobre quem é o sujeito dos direitos, ela tende a ser utilizada 

enquanto um instrumental conceitual para analisar os predicados dos que vivem 

sobre ou além das margens da comunidade política, pensando-se em fundamentos 

para que estas pessoas tenham direitos garantidos (DEGOOYER et al., 2018). Cada 

forma de apreensão da categoria arendtiana, contudo, apresenta um projeto 

distinto de sujeito de direitos, indicando importantes modificações na interpretação 

da categoria. 

A partir disso, buscamos compreender quais os caminhos que o “direito a ter 

direitos” percorre em duas perspectivas teóricas para responder quem é o sujeito dos 

direitos humanos: a normativa e a performativa. A abordagem normativa, 

representada por Seyla Benhabib, busca um fundamento normativo aos direitos, que 

garantiria a titularidade a todos os seres humanos. A performativa, por sua vez, 
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encontra na categoria arendtiana o trazer à existência dos direitos e tem como 

representante Judith Butler. São estas duas perspectivas que abordamos a seguir. 

 

A PERSPECTIVA NORMATIVA EM SEYLA BENHABIB 
 

Para Seyla Benhabib, quando retraçamos a argumentação de Arendt que a 

leva ao “direito a ter direitos”, ele significa uma demanda moral de que todos os seres 

humanos pertençam a uma comunidade. A partir dele, ela traça sua proposta para 

o universalismo moral e o federalismo cosmopolita. Todavia, para defender que a 

universalidade dos direitos, a autora afirma que argumenta “com Arendt contra 

Arendt” (BENHABIB, 2000), indicando que sua interpretação, por vezes, não segue 

exatamente o projeto arendtiano. Do mesmo modo, Benhabib também atualiza a 

denúncia de Arendt, procurando entender como o “direito a ter direitos” se aplicaria 

contemporaneamente. 

A primeira operação interpretativa que Benhabib realiza desta categoria, é a 

sua divisão em dois momentos. O “direito a ter direitos”, apesar da palavra repetida, 

é formado por dois conceitos diferentes. A marca de distinção deles seria expressa 

no uso do singular e do plural. O primeiro direito, no singular, precede o segundo, no 

plural, indicando que ele fundamenta os demais. Mas, para compreendê-lo, é 

necessária uma abordagem maior da obra de Arendt, em especial da pluralidade 

humana, descrita em The Human Condition (ARENDT, 1998). 

Os homens vivem em um mundo em conjunto, de modo que a ação de um 

deles pode impactar outros homens no mundo. Uma vez que o mundo é habitado 

por esta pluralidade de homens, vive-se em uma rede de relações, que se entrelaça, 

e os impactos de um lado da rede podem ser sentidos em outro. Então, se as ações 

de um sujeito estão aptas a impactar outro ser humano, há uma obrigação moral 

dele de respeito ao outro, que pode sofrer consequências de atos que não deu 

causa. Consequentemente, no “direito a ter direitos”, o primeiro “direito” se 

apresenta como uma demanda moral do outro por reconhecimento, em que se 

implica a obrigação moral do indivíduo que age para o indivíduo que recebe a 

consequência desta ação (BENHABIB, 2011). Esta é uma obrigação moral universal. 

O “direito” é uma demanda moral de pertencimento, que se impõe aos 

demais, obrigados moralmente pelas ações que vieram a causar a exclusão de 

pessoas de um âmbito de legalidade. Neste exercício, Benhabib afirma que o 
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posicionamento de Arendt pressupõe um universalismo antropológico, em que todos 

podem propor esta demanda e estão obrigados moralmente no reconhecimento do 

outro enquanto sujeito de direitos. Contudo, a recusa de Arendt em basear esta 

demanda na moralidade deixa lacunas normativas em seu trabalho (BENHABIB, 2000) 

e o “direito a ter direitos”, apesar de uma solução política, não é uma solução 

conceitual às perplexidades dos direitos do homem que a autora narra (BENHABIB, 

2011). 

Em resposta a esta demanda moral, garantir o “direito a ter direitos” hoje 

dependeria antes de um espalhar de regimes legais regionais e internacionais que 

garantissem que nenhum humano permanecesse sem uma comunidade (BENHABIB, 

2018). Assim, Benhabib propõe, em conjunto com o universalismo moral, o federalismo 

cosmopolita, baseado na cidadania flexível e na existência de fronteiras porosas. Este 

último conceito trata de espaços em que as pessoas possam entrar em outro território 

e se submeter à transição da primeira admissão à associação completa ao Estado. 

Para garantir a porosidade das fronteiras, leis de naturalização seriam submetidas às 

normas de direitos humanos e seriam rejeitadas afirmações de soberania que 

barrariam processos de naturalização ou a cidadania eventual de estrangeiros em 

um determinado Estado (BENHABIB, 2011). 

Com estas propostas, Benhabib reinterpreta o “direito a ter direitos”, 

apontando para um significado contemporâneo distinto do de Arendt, uma vez que 

entende que o cenário internacional de promoção e proteção de direitos se alterou 

bastante desde a crítica de Origins of Totalitarianism. Elas também preencheriam as 

lacunas normativas do pensamento arendtiano. Em suas palavras, “o direito a ter 

direitos significa hoje o reconhecimento do status universal de personalidade de 

cada e todo ser humano independentemente de sua cidadania nacional” 

(BENHABIB, 2011, p. 68) (tradução nossa). Enquanto para Arendt a cidadania parecia 

ser o principal garantidor da proteção dos direitos humanos de uma pessoa, o desafio 

contemporâneo é desenvolver um regime internacional que desligue o “direito a ter 

direitos” da nacionalidade. 

Todavia, uma das críticas recebidas por Benhabib é a retomada do 

fundamento antropológico do direito de cidadania, o ponto de crítica de Arendt em 

Origins of Totalitarianism. Arendt afirma que o fundamento do direito à cidadania na 

qualidade do ser humano é incapaz de gerar novos direitos, além de configurar 

como uma evasão da pluralidade humana, a condição humana essencial. Assim, 
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apesar de basear sua proposta na pluralidade humana, Benhabib retorna ao 

fundamento da qualidade do humano, contrariando a crítica arendtiana às 

perplexidades dos direitos do homem (DEGOOYER et al., 2018). Além disso, apesar do 

otimismo do projeto, o federalismo cosmopolita parece depender de instituições 

nacionais e internacionais para ser implementado, o que torna difícil visualizar a 

concretude de tal proposta (INGRAM, 2008). 

Portanto, o “direito a ter direitos” é transformado no pensamento de Benhabib 

para apresentar suas propostas de universalismo moral e federalismo cosmopolita, 

ainda que para isso a autora contrarie a crítica de Arendt às perplexidades dos 

direitos do homem. Benhabib apresenta uma atualização da denúncia de Arendt e 

uma transformação no significado da categoria elaborada pela autora, colocando 

no debate de quem é o sujeito dos direitos humanos um projeto de sujeito de direitos 

que pode diferir do apresentado por Arendt. Ambas podem concordar de que são 

necessárias instituições para a promoção e proteção dos direitos humanos, e 

mecanismos que garantam que os sujeitos permaneçam inseridos em uma 

comunidade política. Todavia, o fundamento que encontram para isso nos parece 

distinto. 

 

PERFORMATIVIDADE EM JUDITH BUTLER 
 

Uma outra interpretação do “direito a ter direitos” foi realizada por Judith 

Butler, que apreendeu Arendt a partir da teoria da performatividade. Esta teoria, 

desenvolvida na década de 1950 pelo linguista John Langshaw Austin, entende que 

a linguagem possui o poder linguístico de trazer à existência novos efeitos ou uma 

nova situação. Logo, a afirmativa de um direito poderia trazê-lo à existência, 

realizando-se um primeiro exercício para demandar por sua legitimação. Arendt teria 

feito isso ao elaborar o “direito a ter direitos” (DEGOOYER et al., 2018). 

Butler entende que a categoria do “direito a ter direitos” deveria ser 

compreendida à luz da definição de liberdade da autora. Em Arendt, a liberdade é 

um exercício, de modo que ela existe a partir do momento que é iniciada a sua 

atuação, não podendo pré-existir a seu chamado. Logo é o discurso deste momento 

que funda a nova possibilidade de liberdade, e é a partir dele que é possível se 

legitimar esta nova configuração discursiva. O mesmo pode ser estendido ao “direito 

a ter direitos”: ele não existia antes da escrita de Arendt, de modo que ele traz à 
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existência um direito que seria anterior aos demais (BUTLER, 2009). Arendt seria, na 

visão de Butler, uma das primeiras teóricas políticas a mobilizar a performatividade 

dos direitos. 

Para compreender o “direito a ter direitos” como um exercício performático, 

Butler divide o capítulo sobre o declínio do Estado-nação, em Origins of 

Totalitarianism, em dois momentos. Primeiro, Arendt criticaria os discursos dominantes 

de direitos humanos, por apresentarem direitos vazios que não impediram o 

fenômeno da apatridia e os acontecimentos da Segunda Guerra Mundial. Em 

seguida, ela apresentaria uma proposta de redefinição discursiva dos direitos 

humanos a partir da categoria do “direito a ter direitos”. Trata-se de uma proposta 

que traz, em si, um direito anterior aos direitos estatais, um direito de pertencimento, 

acompanhado por direitos, no plural (BUTLER; SPIVAK, 2007). 

O “direito a ter direitos” possui duas definições contidas em si: um primeiro 

“direito”, que jamais será autorizado por qualquer Estado, mas que clama por 

proteção legal; e um segundo “direito”, formulado no plural, que exprime aqueles 

que são autorizados por algumas normas do Direito. O foco de sua análise recai sobre 

o primeiro “direito”, já que fundante dos demais. Este direito, não reconhecido 

previamente pelo Estado, depende da natureza da igualdade que é em si social. 

Consequentemente, é um direito fundado no social, em um necessário momento de 

reconhecimento da igualdade para que se tenha acesso aos direitos definidos em 

normas de direito, e, como tal, ele também exige a articulação discursiva. 

Quando a autora relata que se percebeu este direito na situação dos sem-

direitos, ela estabelece sua existência, sem conseguir fundamentá-lo em nada fora 

de sua própria afirmação. Consequentemente, no relato da situação de pessoas que 

perderam tudo exceto a sua qualidade de humanos, e com isso os direitos de 

cidadão e do homem, Arendt traz à existência, pela linguagem, uma situação nova, 

pela colocação de uma afirmação de igualdade. O “direito a ter direitos” indica, 

assim, a necessidade de uma deformação da linguagem corrente para que um novo 

significado de igualdade emerja e passe a se realizar no espaço das relações. Tal 

operação se daria no momento em que se acessa a argumentação dos direitos no 

discurso que clama por eles (BUTLER, 2009). 

Uma das críticas endereçadas a esta leitura de Arendt é quanto à legitimação 

dos direitos após a sua afirmação, o que parece faltar na abordagem de Butler. Para 

DeGooyer et al. (2018), quando se afirma que o “direito a ter direitos” é um exercício 
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performativo e que necessita do momento de sua afirmação, desconsidera-se a 

existência de uma comunidade que pode não a reconhecer enquanto uma 

demanda de direitos, mas apenas como barulho. A performatividade de direitos 

parece exigir uma audiência, uma comunidade validadora, em que a demanda seja 

reconhecida e possa ser legitimada, pois não é apenas a sua repetição que traria os 

direitos à existência. E seria necessário garantir, primeiro, o direito de pertencer a uma 

comunidade. 

A performance de direitos poderia também falhar em trazer algo à existência. 

Sem se pensar na legitimação da demanda, esta perspectiva endossa a ausência 

de um reforço positivo para os direitos humanos. Quando Arendt elabora o “direito a 

ter direitos” argumenta que as experiências do século XX demonstraram que é 

possível expulsar completamente pessoas da comunidade humana. Realizar a 

performance de direitos, para a participação em uma comunidade, implica na 

ativação discursiva de direitos que não são reconhecidos por lei. Assim, a perspectiva 

performativa, assim como a normativa, negligenciaria as incertezas que marcam o 

texto de Arendt, buscando soluções para uma categoria que seria radical 

(DEGOOYER et al., 2018). 

Todavia, quando elaboram sua crítica à abordagem performativa, os autores 

utilizam-se de um argumento de positivação de direitos, o que não corresponde à 

proposta performativa. A performance de direitos é um momento em que se leva a 

público direitos que não são reconhecidos, em que se coloca na cena pública 

questões que ela não deseja ver. Ou seja, de um ponto de vista de ausência de 

positivação de direitos. E Butler também alerta que a performance não traz, 

necessariamente, os direitos a uma existência institucional, mas inicia o exercício da 

liberdade e coloca-os no público, para uma posterior legitimação. Trata-se de um 

primeiro momento para que estes direitos venham à existência, não de quando os 

direitos são positivados em uma ordem. 

Observamos, deste modo, que Butler também opera algumas mudanças no 

“direito a ter direitos”. Ao interpretar a categoria arendtiana pela teoria da 

performatividade, a autora consegue não retomar um fundamento antropológico 

aos direitos, mas, por outro lado, ela o faz pelo emprego de uma teoria que Arendt 

não menciona. Não é possível afirmar, partindo de Origins of Totalitarianism, que 

quando Arendt define a liberdade como um exercício ela o faz em termos 

performativos. Assim, a proposta para a promoção dos direitos em Butler também 
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indica para um esforço interpretativo da autora, modificando como o “direito a ter 

direitos” é trazido para o diagnóstico de situações contemporâneas de direitos. 

 

CONCLUSÃO 
 

Considerada uma autora com temáticas muito diversas e, por vezes, 

paradoxal, não há apenas uma interpretação de Arendt, e o mesmo ocorre com 

suas categorias. Uma delas é o “direito a ter direitos”, que tem sido apreendido de 

diferentes modos no debate contemporâneo em torno de quem é o sujeito dos 

direitos humanos. Duas abordagens se destacam neste debate: a normativa e a 

performativa. Com propostas diferentes para ler o “direito a ter direitos”, elas levam 

a definições igualmente distintas do sujeito de direitos, ainda que partam da mesma 

categoria arendtiana.  

Na perspectiva normativa, encontra-se um fundamento moral para os direitos 

e o reconhecimento de que todos têm o direito de pertencer a uma comunidade 

política. Portanto, propõe-se a expansão de regimes regionais e internacionais para 

a promoção dos direitos humanos, e que seja possível que as pessoas tenham o 

direito de adentrar a uma comunidade política. Busca-se, com isto, evitar o 

diagnóstico operado por Arendt de expulsão de sujeitos do âmbito da legalidade. 

Encontramos, nesta vertente, as propostas de Benhabib para o universalismo moral e 

o federalismo cosmopolita. 

Por outro lado, para a abordagem performativa, o “direito a ter direitos” é um 

exercício, que traz à existência dos direitos no plural ao ser colocada a demanda em 

público. A linguagem possui o poder de trazer novas situação à existência – a 

afirmação de que se tem um “direito” a ter os demais direitos seria este momento 

inicial, para que a partir dele se procure a legitimação desta demanda de igualdade. 

Não é possível, a partir desta abordagem, pré-definir um sujeito dos direitos. Uma das 

defensoras desta perspectiva é Judith Butler, que analisa a situação das vidas 

precárias que estão aparecendo no público para colocarem seus direitos. 

Notamos, assim, que tanto Benhabib quanto Butler baseiam seus projetos de 

sujeito de direitos em um conceito de Arendt, mas ele é operacionalizado de uma 

forma que não está explícita na autora. Arendt não apontou para um fundamento 

normativo aos direitos, nem fez menção à teoria da performatividade. Por outro lado, 

ambas as autoras parecem indicar que o “direito a ter direitos” ainda é uma 
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ferramenta teórica importante para se discutir quem é o sujeito dos direitos humanos 

e, a partir dele, propor modos de proteção e promoção dos direitos humanos. 

Uma vez que toda leitura é seletiva, observamos que a entrada desta 

categoria no debate contemporâneo de quem é o sujeito dos direitos humanos se 

dá pela apreensão do “direito a ter direitos” por estas autoras. Ele não é empregado 

nos mesmos termos da denúncia de Arendt, mas é atualizado e combinado com 

diferentes perspectivas para a compreensão de fenômenos contemporâneos. Isto 

permite que o “direito a ter direitos” seja um princípio para uma perspectiva que 

visualiza que todos os humanos são sujeitos de direitos e para uma abordagem que 

entende não ser necessário pré-definir um sujeito dos direitos humanos. Assim, a 

categoria arendtiana que adentra o debate é transformada pela compreensão das 

leitoras de Arendt. 
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RESUMO: O tema deste estudo se preocupa em identificar o conceito de dignidade 
humana no pensamento da filósofa alemã Hannah Arendt tendo em vista as 
influências e contribuições conceituais presentes em suas leituras kantianas e 
hegelianas. Portanto, o objetivo que norteia a pesquisa se fixa em estabelecer em 
quais pontos Arendt apresenta similitudes com os pensamentos de Immanuel Kant e 
G. W. F. Hegel acerca do conceito mencionado. Para tanto, a pesquisa 
necessariamente preconiza as leituras e análises de obras como: Fundamentação da 
Metafísica dos Costumes (edição de 2007) de Kant abordando assim, 
especificamente, seus pressupostos sobre a racionalidade, a liberdade e a 
autonomia do pensamento; Filosofia do Direito (edição de 2010) de Hegel no intuito 
de diagnosticar como se constitui a ideia da efetivação da liberdade no âmbito da 
Eticidade, apresentando assim, o locus que sintetiza o individual e o universal em 
cada indivíduo, o que caracteriza a efetivação da dignidade como o resultado de 
um longo processo histórico; A Condição Humana (edição de 2007), Entre o Passado 
e o Futuro (edição de 2016), O que é Política? (edição de 2002) de Hannah Arendt, 
pois se tratam de obras basilares para se compreender a forma pela qual a 
pensadora compreende a Liberdade a partir do conceito de Vontade e como estase 
efetiva apenas na materialização da ação política cuja exequibilidade depende do 
critério da pluralidade. Ao que se refere aos resultados desta empreitada, 
verificaremos que no desenrolar do pensamento arendtiano acerca da dignidade 
humana torna-se possível identificar o formalismo kantiano agora efetivado com o 
objetivismo resultante da dialética hegeliana. Entretanto, essa proposta de 
aproximação hegeliana em Arendt é apenas momentânea, pois a pensadora ao 
mesmo tempo em que se afina com a filosofia de Hegel, acaba traçando novas rotas 
em seu pensamento. O estudo do tema é relevante de uma forma dicotômica: por 
um lado para nos atentarmos ao conceito de dignidade (tendo em vista a atual 
conjuntura sociopolítica em que estamos inseridos) presente na contemporaneidade 
filosófica de Arendt, bem como a sua importância enquanto estatuto primordial da 
liberdade humana, e, por outro, como incremento (ou ainda incentivo) a novas 
pesquisas que possibilitem o desenvolvimento de outras interpretações sobre o 
referido tema. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Dignidade humana; Hannah Arendt; G. W. F. Hegel; Immanuel 
Kant; Liberdade. 

 

Falar de dignidade humana nos parece, em um primeiro momento, algo que 

já se dá por imediato em nossas vidas, como algo inerente ao nosso nascimento, isto 

é, a ideia de que já nascemos circunscritos sob o signo da dignidade, uma vez que 

nascemos já inseridos em um complexo legislativo. Este fato pode ser observado, 

essencialmente, no que nos é posto pela lei magna que nos rege: a Constituição 
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Federal, em que podemos encontrar a dignidade humana como um princípio 

máximo e absoluto que oferece fundamento e legitimidade ao Estado Democrático 

de Direito, subscrito à República Federativa do Brasil, tal como se encontra, por 

exemplo, no artigo 1º, inciso III da Constituição Federal, em que a finalidade da 

dignidade humana, enquanto qualidade de princípio fundamental, se constitui em 

assegurar ao homem um mínimo de direitos que devem ser respeitados pela 

sociedade e pelo poder público, de forma a preservar a valorização do ser humano, 

tais como o direito á vida, à liberdade e à personalidade e entre outros que 

concernem ao viver em sociedade. 

Neste sentido a ideia de dignidade humana como fundamento principal do 

Estado Democrático de Direito é absoluta e inalienável e atua como medida 

preventiva de formas de governos despóticos que se fundamentam em políticas 

ditatoriais e totalitárias. Entretanto, como explicar e compreender a dignidade 

humana quando o Estado Democrático de Direito deixa de atuar como deveria ou, 

ainda, quando o sistema de governo é totalitário? 

Esta é uma das questões pertinentes ao rol de questionamentos realizados por 

Hannah Arendt durante o período de uma Alemanha nazista atormentada pelos 

terrores do Holocausto. Entretanto, para compreendermos as reflexões arendtianas 

acerca da dignidade humana em tempos de ausência de direitos e liberdade, torna-

se crucial inspecionar de forma atenta as influências filosóficas que a pensadora 

perpassa em seus pensamentos, tal como é possível destacar em suas leituras dos 

filósofos Immanuel Kant e G.W. F. Hegel. 

Desta forma, este trabalho busca, de modo geral, identificar em quais pontos 

a pensadora Hannah Arendt se aproxima, mas também, se afasta do pensamento 

kantiano e hegeliano quando trata da questão da dignidade humana. 

Para tanto, a pesquisa necessariamente preconiza as leituras e análises de 

obras como: Fundamentação da Metafísica dos Costumes (edição de 2007) de Kant 

abordando assim, especificamente, seus pressupostos sobre a racionalidade, a 

liberdade e a autonomia do pensamento; Filosofia do Direito (edição de 2010) de 

Hegel no intuito de diagnosticar como se constitui a ideia da efetivação da liberdade 

no âmbito da Eticidade, apresentando assim, o locus que sintetiza o individual e o 

universal em cada indivíduo, o que caracteriza a efetivação da dignidade como o 

resultado de um longo processo histórico; A Condição Humana (edição de 2007), 

Entre o Passado e o Futuro (edição de 2016), O que é Política? (edição de 2002) de 
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Hannah Arendt, pois se tratam de obras basilares para se compreender a forma pela 

qual a pensadora compreende a Liberdade a partir do conceito de Vontade e como 

esta se efetiva apenas na materialização da ação política cuja exequibilidade 

depende do critério da pluralidade. 

Portanto, a estrutura deste trabalho se inicia com esta Introdução que abarca 

uma visão geral da pesquisa, seguidamente constando com a Fundamentação 

teórica que oferece as bases conceituais das argumentações concernentes ao 

paralelismo conceitual (mesmo que momentâneo) entre Arendt e os pressupostos 

kantianos e hegelianos, destacando, inclusive, em quais pontos ocorrem as similitudes 

e as discrepâncias. Torna-se relevante destacar ainda que a pesquisa é pertinente 

em vista da conhecida crítica de Hegel ao formalismo kantiano e, como Arendt – 

notória neokantiana – se articula entre estes dois pensadores e consegue desenvolver 

uma argumentação cuja equação final resulta em distintas conceituações. 

 

KANT ACERCA DA DIGNIDADE HUMANA 
 

Na obra Fundamentação da Metafísica dos Costumes (publicada 

originalmente em 1785), Kant aborda a questão da dignidade humana como 

constituinte da Moralidade, isto é, em um locus anterior à vida política em sociedade 

civil. Na moralidade kantiana preconiza-se, portanto, uma ética ocidental 

deontológica, ou seja, uma ética do “dever” constituída por normas que norteiam 

intrinsecamente as ações e escolhas, de modo que estas se desenvolvam 

universalmente como boas. 

Neste sentido, a dignidade humana corresponde como parte integrante da 

estrutura do dever moral no homem. Em Kant este dever moral não é uma obrigação, 

pois apenas corresponde à própria vontade do indivíduo que delibera. Tal 

deliberação, conforme os pressupostos kantianos, é estruturada na racionalidade e 

quando o homem se reconhece como um “fim em si mesmo” e, portanto, não utiliza 

os demais indivíduos como meios e nem permite se submeter como tal para o 

alcance de fins. Ora, para Kant (2007, p. 70) “o homem não é uma coisa; não é 

portanto um objecto que possa ser utilizado simplesmente como um meio, mas pelo 

contrário deve ser considerado sempre em todas as suas acções como fim em si 

mesmo”. 



69 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Anais do X Ciclo Hannah Arendt – A Felicidade Pública 

Universidade Estadual de Londrina – 12 a 14 de novembro de 2019 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia UEL 

Sendo assim, segundo o pensador de Königsberg, a dignidade humana se 

caracteriza essencialmente em seres racionais que, por meio dessa razão, 

desenvolvem liberdade e autonomia para discernir entre o agir moral (orientado pela 

razão) e o agir utilitarista que se baseia em inclinações sensíveis que são 

condicionadas a interesses diversos. Tal como destaca Kant (2007, p.68): 

 

Ora digo eu: — O homem, e, duma maneira geral, todo o ser racional, 
existe como fim em si mesmo, não só como meio para o uso arbitrário 
desta ou daquela vontade. Pelo contrário, em todas as suas acções, 
tanto nas que se dirigem a ele mesmo como nas que se dirigem // a 
outros seres racionais, ele tem sempre de ser considerado 
simultaneamente como fim. Todos os objectos das inclinações têm 
somente um valor condicional, pois, se não existissem as inclinações e 
as necessidades que nelas se baseiam, o seu objecto seria sem valor. 
As próprias inclinações, porém, como fontes das necessidades, estão 
tão longe de ter um valor absoluto que as torne desejáveis em si 
mesmas, que, muito pelo contrário, o desejo universal de todos os seres 
racionais deve ser o de se libertar totalmente delas. Portanto o valor 
de todos os objectos que possamos adquirir pelas nossas acções é 
sempre condicional. 

 

Observa-se, portanto, que Kant oferece a prerrogativa do ser racional como 

“fim em si mesmo” tanto para si quanto para com aqueles à que se dirige, e isso, 

precisa ocorrer de forma simultânea. Neste ponto se estabelece a primazia da 

máxima kantiana no ser racional: transformar uma vontade subjetiva em lei prática 

universal, ou ainda: “age apenas segundo uma máxima tal que possas ao mesmo 

tempo querer que ela se torne lei universal” (KANT, 2007, p. 59). e se concretizando 

na realidade das coisas quando se dá a formulação imperativa de “age como se a 

máxima da tua acção se devesse tornar, pela tua vontade, em lei universal da 

natureza” (KANT, 2007, p. 59). 

Nesta ótica quando o ser racional age por amor ao dever se tornando ao 

mesmo tempo seu legislador universal, ele se encontra no Reino dos Fins1, tal como 

Kant (2007, p. 75) nos apresenta. Para o filósofo, quando o ser racional passa a legislar 

sob sua própria vontade a norteando na universalidade – no agir moral – alcança o 

“princípio da Autonomia da vontade” e inicia uma “ligação sistêmica” com vários 

“seres racionais por meio de leis comuns”, estabelecendo-se, portanto, o Reino dos 

Fins.  

_______________ 
1 Kant (2007, p. 76) evidencia seu idealismo com o conceito de Reino dos Fins, uma vez que o caracteriza 

como um “ideal”. 
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Em sua análise, Kant evidencia que no reino dos fins os seres racionais são 

simultaneamente membros e chefes. Porém, o que isso quer dizer? Ora, no 

pensamento kantiano, “um ser racional pertence ao reino dos fins como seu membro 

quando é nele em verdade legislador universal, estando porém também submetido 

a estas leis. Per-tence-me como chefe quanto, como legislador, não está submetido 

à vontade de um outro” (KANT, 2007, p. 76).  

É neste ínterim que a dignidade se evidencia com mais precisão no 

pensamento kantiano ao que concerne a obra Fundamentação da Metafísica dos 

Costumes, pois é enquanto membros que os seres racionais assumem a obrigação 

prática (dever) em igual medida. A dignidade humana para Kant não pode ser 

mensurada em termos de preço venal e nem ser trocada por qualquer equivalente 

no mundo, pois possui um valor íntimo e não um valor relativo. Assim Kant 

compreende a questão da dignidade: 

 

No reino dos fins tudo tem ou um preço ou uma dignidade. Quando 
uma coisa tem um preço, pode-se pôr em vez dela qualquer outra 
como equivalente; mas quando uma coisa está acima de todo o 
preço, e, portanto, não permite equivalente, então tem ela 
dignidade. O que se relaciona com as inclinações e necessidades 
gerais do homem tem um preço venal; aquilo que, mesmo sem 
pressupor uma necessidade, é conforme a um certo gosto, isto é a 
uma satisfação no jogo livre e sem finalidade das nossas faculdades 
anímicas, tem um preço de afeição ou de sentimento (Affektionspreis); 
aquilo porém que constitui a condição só graças à qual qualquer 
coisa pode ser um fim em si mesma, não tem somente um valor 
relativo, isto é um preço, mas um valor íntimo, isto é dignidade (KANT, 
2007, p. 77, grifos e itálico do autor). 

 

Neste sentido, a dignidade não corresponde apenas ao comportamento 

adequado em agir respeitosamente ou com honestidade para com os outros, mas 

sim, no que há por trás deste agir, isto é, o princípio que ofereceu autonomia à 

vontade subjetiva para que a mesma se legislasse de forma a se universalizar e 

determinasse o valor ao qual se fundamenta. 

Essas características concernentes à dignidade, como o ser racional ser 

sempre um fim em si mesmo, ser seu legislador universal, agir por amor ao dever, ter 

autonomia da vontade, se fazem presentes no homem somente porque, segundo 

Kant, possuímos uma “vontade livre” ou uma “boa vontade”. Essa “boa vontade” só 

é porque é em si mesma e não porque faz o homem feliz ou satisfeito: 
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A boa vontade não é boa por aquilo que promove ou realiza, pela 
aptidão para alcançar qualquer finalidade proposta, mas tão 
somente pelo querer, isto é, em si mesma, e, considerada em si 
mesma, deve ser avaliada em grau muito mais alto do que tudo o que 
por seu intermédio possa ser alcançado em proveito de qualquer 
inclinação, ou mesmo, se quiser, da soma de todas as inclinações 
(KANT, 2007, p. 23). 

 

Deste modo evidencia-se que Kant associa a questão da Liberdade ao 

pressuposto da Vontade, pois somente um ser racional tem liberdade e, 

consequentemente, vontade para agir com moralidade e dignidade, uma vez que 

tem autonomia para isso e não precisa de leis elaboradas por outras vontades que o 

submetam. Assim, para o filósofo prussiano, a “autonomia da vontade é aquela sua 

propriedade graças a qual ela é para si mesma a sua lei (independente da natureza 

dos objetos do querer)” (KANT, 2007, p. 85) 

Em linhas gerais, para Kant (2007, p. 85) a dignidade humana “consiste 

precisamente nesta capacidade de ser legislador universal, se bem que com a 

condição de estar ao mesmo tempo submetido a essa mesma legislação” e, se 

apresenta de forma engendrada com o princípio absoluto de “boa vontade” 

concernente a todo ser racional mesmo antes deste constituir-se no âmbito do Direito 

e da sociedade civil firmada, fato este que caracteriza o jusnaturalismo 

transcendental kantiano2. 

 

HEGEL E A DIGNIDADE HUMANA 
 

Hegel foi um leitor atento das obras kantianas e observa-se que em suas 

concepções existem alguns rastros de Kant. No entanto, no desenvolvimento de sua 

filosofia Hegel destaca sua crítica ao formalismo kantiano, isto é, de acordo com o 

pensador, Kant não soube oferecer conteúdo às suas ideias e permaneceu na 

metafísica conceitual da razão. O princípio natural de liberdade, por exemplo, é uma 

questão formal em Kant, pois o mesmo apenas consegue pensá-la e pressupô-la. 

Neste sentido, Hegel vai perguntar então: Como a liberdade é executável e 

verificada objetivamente? 

Para buscar responder a esta questão Hegel vai remeter notória importância 

à ideia de Estado engendrado em um longo processo histórico que perpassa etapas 

_______________ 
2 Para Kant o único direito natural do homem é a liberdade (que não pode ser verificada, mas pode ser 

pensada e pressuposta). 
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de desenvolvimento desde o Direito Abstrato até a passagem da Moralidade à 

Eticidade, tal como podemos analisar na obra Princípios da Filosofia do Direito 

publicada originalmente em 1820. 

Desta forma, para compreendermos a Ideia que Hegel tem acerca da 

Dignidade, torna-se fundamental a verificação das suas investigações sobre as ideias 

de Liberdade e de Vontade. Identifica-se, portanto, que Hegel tem uma Ideia de 

Liberdade calcada em um sentido lógico-conceitual e em um sentido histórico que 

se desenvolve na tríade Ideia, Natureza e Espírito. Tal tríade pode ser melhor expressa 

na forma pela qual Hegel desenvolve sua concepção de atributos da vontade 

presentes logo nos parágrafos 05, 06 e 07 da Introdução encontrada na obra 

Princípios da Filosofia do Direito (edição de 2010). 

A saber, no parágrafo 5 da Introdução Hegel (2010, p. 57) afirma que a 

vontade contém 

 

[...] o elemento de pura indeterminidade ou da pura reflexão do eu 
dentro de si, no qual estão dissolvidos toda delimitação, todo 
conteúdo dado e determinado, [...] a infinitude indelimitada da 
abstração absoluta ou da universalidade, o puro pensar de seu si 
mesmo.  

 

Destaca-se com isso, o primeiro atributo da vontade: a universalidade; No 

parágrafo 6, o pensador apresenta que a vontade ainda é constituída de um “eu” 

que passa de indeterminado à determinado por meio do reconhecimento das 

diferenciações, torna-se, portanto, “o momento absoluto da finitude ou da 

particularização do eu” (HEGEL, 2010, p. 58). Tal momento constitui o segundo 

atributo da vontade em Hegel: a particularidade. 

Já no parágrafo 7 (Hegel, 2010, p. 59-60) a vontade se torna a unidade entre 

as duas passagens anteriores, na medida em que a “particularidade refletida dentro 

de si e por isso reconduzida à universalidade” e se singulariza, se efetiva com a 

negação de opostos que permanecem juntos e estabelecem a “identidade”. Assim, 

se apresenta o terceiro atributo da vontade em Hegel: a singularidade. 

Em vista destas prerrogativas, cabe salientar que Hegel desenvolve sua filosofia 

mediante o entendimento de uma construção dialética (lógica dialética), em que 

necessariamente o Espírito se efetiva em um processo de articulação entre opostos, 

na determinação das diferenças, pois a harmonia surge justamente deste choque 

entre diferentes. 
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Desta forma, a ideia de Liberdade para Hegel admite determinação, ao 

contrário do que presumia Kant, pois a mesma não permanece apenas no âmbito 

do pensar (da Razão), mas admite um momento em que se estabelece no interior da 

subjetividade do homem como ideia abstrata e universal, posteriormente se 

determina enquanto particularidade e, posteriormente, se sintetiza em singularidade. 

Contudo, esta sintetização se efetiva objetivamente apenas no âmbito da Eticidade 

(do Estado) com os indivíduos agindo e convivendo com outros indivíduos. 

Sendo assim, Hegel destoa da herança kantiana que preconiza a dignidade 

humana como um princípio inerente aos seres racionais, uma vez que são os únicos 

que nascem com Razão. Ora, para Hegel o ser humano não nasce digno, mas assim 

se torna a partir do momento em que assume a sua condição de “pessoa” dentro de 

uma comunidade ética.  

Assim, nesta concepção, a dignidade só é efetivada quando ocorre o 

reconhecimento entre as “pessoas”, isto é, Hegel destaca a importância do “outro” 

e a concretização da liberdade do homem, afinal, tal como observa-se em uma das 

máximas hegelianas, “sê uma pessoa e respeita os outros como pessoas” (HEGEL, 

2010, §36). É na relação com o outro que se é reconhecido humano. Assim, o efeito 

desse reconhecimento calcado na reciprocidade é a própria dignidade. A tradução 

e a efetivação desse reconhecimento é a capacidade de liberdade do homem. 

Essa efetivação do ser humano enquanto pessoa só é estabelecida na esfera 

jurídica (mesmo que uma capacidade em estado de potência inicial), trata-se, 

portanto, da “pessoa de direito” cuja capacidade jurídica é viabilizada por meio da 

personalidade. Tal como Hegel (2010, §209) expressa: 

 

O homem vale assim, porque ele é homem, não porque ele é judeu, 
católico, protestante, alemão, italiano etc. Essa consciência, pela 
qual o pensamento vale, é de uma importância infinita, - apenas é 
insuficiente quando se fixa, enquanto cosmopolitismo, num opor-se à 
vida concreta do Estado. 

 

É neste ponto que Hegel esclarece sua prerrogativa de que a liberdade se 

efetiva mediante o reconhecimento da dignidade entre as pessoas de direito 

quando estas fazem parte e se reconhecem como tal na concretude do Estado 

(Eticidade). Segundo o pensador alemão, o Estado é “a efetividade da ideia ética” 

(HEGEL, 2010, §257), assim, quando a pessoa se reconhece no lócus da Eticidade, 

oferece efetivação que outrora, no Direito Abstrato (da personalidade) não havia. 
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Na obra Princípios Fundamentais do Direito, Hegel apresenta seu conceito de 

Eticidade: 

 

Eticidade é a ideia de Liberdade, enquanto Bem vivente, que tem na 
autoconsciência seu saber, seu querer, e pelo agir dessa, sua 
efetividade, assim como essa tem, no ser ético, seu fundamento sendo 
em si, e para si e seu fim motor, - [a eticidade é] o conceito da 
liberdade que se tornou mundo presente e natureza da 
autoconsciência (HEGEL, 2010, §142). 

 

Ocorre, portanto, que na Eticidade, Hegel destaca a efetivação do Espírito 

Absoluto em que o mesmo integra sua parte subjetiva (presente no “para si” da esfera 

da Moralidade) e objetiva (na efetividade da pessoa na esfera da Eticidade) e se 

realiza.  

O Espírito absoluto, portanto, é o momento de sintetização entre o particular e 

o universal, trazendo à tona a “singularidade” que se efetiva com a integração da 

vontade subjetiva com a objetiva. É neste sentido que a liberdade e a dignidade se 

efetivam para Hegel, saindo assim, da esfera metafísica subjetiva do pensamento 

kantiano. Em outras palavras, a dignidade em Hegel surge quando as pessoas, assim 

constituídas, reconhecem-se como livre e para isso, 

 

A pessoa precisa se dar uma esfera externa de sua liberdade, a fim de 
ser enquanto ideia. Porque a pessoa é a vontade infinita sendo em si 
e para si nessa determinação primeira ainda totalmente abstrata, esse 
seu aspecto diferenciado, que pode constituir a esfera de sua 
liberdade, é igualmente determinado como o que é imediatamente 
diverso e separável dela. A pessoa, enquanto conceito imediato e, 
por isso, também essencialmente [indivíduo] singular, tem uma 
existência natural, em parte, em si mesma, em outra parte, como 
aquilo com o que se relaciona com o mundo exterior. – É apenas 
nessas Coisas que são imediatamente tais, e não determinações que 
são capazes de se tornar Coisas pela mediação da vontade, que aqui 
se fala a propósito da pessoa, a qual está, ela mesma, em sua 
imediatidade primeira (HEGEL, 2010, §§41 e 43). 

 

Ora, na lógica dialética hegeliana é fundamental essa “luta” entre os opostos 

para que ocorra o Bem, por isso da importância dessa passagem da Moralidade 

(vontade subjetiva desatrelada da infinitude do “em si” e projetada no “para si”) para 

a Eticidade (vontade objetiva que se expressa na esfera jurídica do Estado). Essa 

personificação da Eticidade encontrada na figura do Estado confere ao mesmo, tal 
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como destaca Hegel (2010, §258), a “autoconsciência particular elevada à sua 

universalidade” e, “é o racional do em si e para si”. 

No Estado, portanto, as pessoas (os “singulares”) alcançam o “direito supremo” 

de liberdade e a “obrigação suprema” de serem “membros” deste Estado. A 

dignidade, neste sentido, ocorre nesse processo de reconhecimento de singulares 

livres na esfera do Direito (ou do Estado), cujo desenvolvimento se caracteriza por 

extensos e complexos aspectos histórico-institucionais ao longo do viver e das 

conquistas civilizatórias. 

 

DIGNIDADE HUMANA EM HANNAH ARENDT: PONTOS DE CONGRUÊNCIA E 
DISCREPÂNCIAS COM KANT E HEGEL 

 

Hannah Arendt (1906-1975) é uma pensadora alemã notoriamente da política 

e buscou compreender os desdobramentos históricos, políticos e sociais de sua 

época. É importante salientar, inclusive, que em suas principais obras observa-se o 

contexto ao qual ela se remete para desenvolver suas ideias acerca de liberdade e 

dignidade humana: o totalitarismo e a violência que o acompanha, tendo em vista 

as vicissitudes que ocorreram de um lado na Alemanha a partir da década de 30 

com o regime nazista na figura de Hitler, e, por outro lado, na antiga União Soviética 

com o fascismo na figura de Stalin. 

Para Arendt (2016, p. 188) é difícil estabelecer um conceito de liberdade, pois 

ocorre um contraste de compreensões na vida cotidiana: sabemos de forma 

axiomática que temos liberdade, mas na prática não podemos dispô-la 

efetivamente em virtude do “princípio de causalidade” estabelecido pelas 

convenções totalitárias. Nas palavras de Arendt: 

 

[...] a dificuldade pode ser resumida como a contradição entre nossa 
consciência e nossos princípios morais, que nos dizem que somos livres 
e portanto responsáveis, e a nossa experiência cotidiana no mundo 
externo, na qual nos orientamos em conformidade com o princípio da 
causalidade (ARENDT, 2016, p. 188). 

 

Deste modo, segundo a pensadora alemã, somos coagidos a não efetivar 

nossas liberdades, por receio às possíveis sanções que nos submetem caso não 

agirmos de acordo com as normas. Para tanto, Arendt salienta que “[...] o campo 
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em que a liberdade sempre foi conhecida, não como um problema, é claro, mas 

como um fato da vida cotidiana, é o âmbito da política” (ARENDT, 2016, p.191). 

Neste viés, a pensadora de Marbürg se distancia das premissas kantianas em 

relação à ideia de que a liberdade permanece apenas no âmbito do pensamento 

(da Razão), pois exige “manifestações externas” por meio do agir em “comunidade”. 

Tal como verificado em Hegel3, Arendt também identifica o locus da liberdade na 

pluralidade. 

Essa pluralidade destacada pela pensadora alemã é um âmbito concernente 

a uma atividade presente nos seres humanos como condição de existência: a ação. 

Assim, para compreendermos melhor o que Arendt apresenta acerca desta 

condicionalidade de existência é importante analisar o sentido do conceito de vida 

activa: 

 

Com a expressão vida activa, pretendo designar três atividades 
humanas fundamentais: labor, trabalho e ação. Trata-se de atividades 
fundamentais porque a cada uma delas corresponde uma das 
condições básicas mediante as quais a vida foi dada ao homem na 
Terra. O labor é a atividade que corresponde ao processo biológico 
do corpo humano, cujos crescimento espontâneo, metabolismo e 
eventual declínio têm a ver com as necessidades vitais produzidas e 
introduzidas pelo labor no processo da vida. A condição humana do 
labor é a própria vida. O trabalho é a atividade correspondente ao 
artificialismo da existência humana, existência esta não 
necessariamente contida no eterno ciclo vital da espécie, e cuja 
mortalidade não é compensada por este último. O trabalho produz 
um mundo <<artificial>> de coisas, nitidamente diferente de qualquer 
ambiente natural. Dentro de suas fronteiras habita cada vida 
individual, embora esse mundo se destine a sobreviver e a transcender 
todas as vidas individuais. A condição humana do trabalho é a 
mundanidade. A ação, única atividade que se exerce diretamente 
entre os homens sem a mediação das coisas ou da matéria, 
corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de que 
homens, e não o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo. Todos 
os aspectos da condição humana têm alguma relação com a 
política; mas esta pluralidade é especificamente a condição [...] de 
toda vida política (ARENDT, 2007, p.15). 

 

Nesta passagem da obra A Condição Humana, Arendt realiza uma distinção 

entre as esferas da vida em: privada (labor), pública (ação) e social (trabalho) e, se 

assemelha a Hegel quando este também efetiva seu processo dialético da 

_______________ 
3 Arendt mantém aproximações com as concepções de Hegel, mas não é possível afirmar que a 

pensadora é uma neohegeliana, Arendt desenvolveu afinidades com a dialética hegeliana por meio 
da participação em seminários de Alexandre Kojève na École dês Hautes Études (Cf. ADLER, 2007, p. 
140).  
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efetivação da singularidade por meio da determinação inicial dos atributos da 

vontade: universalidade (no campo do Direito Abstrato), particularidade (no campo 

da Moralidade) e singularidade (no campo da Eticidade).  

Ambos – tanto Hegel quanto Arendt - partem da análise do processo do 

desenvolvimento histórico – em especial da sociedade da Grécia Antiga – das 

sociedades enquanto civilização. Inclusive, para Arendt (2007, p. 17), é a ação que 

oferece a condição de “natalidade” (surgimento do “novo”) para a impressão e 

alimentação da lembrança (a própria História). 

Doravante, a pluralidade é necessária para oportunizar o reconhecimento das 

liberdades entre os homens, uma vez que precisam lidar com o problema da 

contingência, isto é, da complexidade das vivências, dos desejos e dos julgamentos. 

Neste sentido, a política – baseada na pluralidade dos homens – “trata da 

convivência entre diferentes” (ARENDT, 2002, Fragmento 1). 

A dignidade humana, portanto, é um reconhecimento que se efetiva na 

pluralidade entre os homens na medida em que atuam em um ambiente (política) 

externo às suas subjetividades com níveis igualitários de valorização da vida. Sendo 

assim, o que Arendt pretende é estabelecer uma “dignidade ontológica” que vai 

além da superficialidade formal do pensamento ocidental que não se aprofundou 

na explicação e análise da essência da ideia que o conceito encerra (caracteriza-

se aqui uma crítica arendtiana ao formalismo kantiano em relação ao preceito de 

que a dignidade, tal como a liberdade, se concerne apenas na subjetividade cujo 

valor pode ser apenas “íntimo”). 

Em Kant, Arendt se esquiva das formalidades presentes na Fundamentação da 

Metafísica dos Costumes e na Crítica da Razão Prática, buscando então, se afinar 

mais com as obras “políticas”, como: À paz perpétua e a primeira parte da Crítica da 

Faculdade de Julgar, que são as fundamentais, segundo ela (em especial na obra 

Lições sobre a Filosofia Política de Kant). Nesses escritos kantianos, os seres humanos 

são considerados em sua vida em grupo e, portanto, em um contexto da política. 

Já em Hegel, a pensadora de Malbürg apresenta discrepâncias centrais 

quando verifica que a dialética hegeliana tende a metafísica do processo histórico 

enquanto agente reconciliador das vivências. Neste sentido, é importante destacar 

que as discrepâncias arendtianas quanto ao pensamento de Hegel se baseiam nas 

vicissitudes que a pensadora remete a seu tempo. Assim expressa Arendt (2008, p. 

444-45): 
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Quem se atreveria a reconciliar-se com a realidade dos campos de 
extermínio ou a jogar o jogo da tese-antítese-síntese até que a sua 
dialéctica tivesse descoberto ―sentido‖ no trabalho escravo? […] 
Parece-me característico que nenhum dos filósofos tenha 
mencionado ou analisado em termos filosóficos este pano de fundo 
da experiência. É como se nesta recusa em admitir a experiência do 
horror e em tomá-la seriamente, os filósofos tivessem herdado a 
tradicional recusa de conceder ao reino dos assuntos humanos 
aquele thaumazein, aquela admiração ante aquilo que é como é, 
que, de acordo com Platão e Aristóteles, está no começo de toda a 
filosofia, mas que contudo até eles recusaram aceitar como a 
condição preliminar da filosofia política. Pois o horror mudo ante aquilo 
que o homem pode fazer e aquilo em que o mundo pode tornar-se 
está, de muitas maneiras, relacionado com a admiração muda de 
gratidão a partir da qual brotam as questões da filosofia. 

 

Nesta passagem, Arendt evidencia aparentemente a problemática que 

encontrou em sua leitura de Hegel em relação a temporalidade na medida em que 

esta não oferece amparo (mesmo com o predomínio da singularidade e sua 

necessidade de manifestação objetiva por meio do Estado) diante das 

convergências existentes em cada época. 

Todavia, é inegável a corroboração com as ideias hegelianas quando Arendt 

identifica que a dignidade humana, tal como a ideia essencial de Liberdade, está 

contida necessariamente em um longo processo histórico complexo permeado pelas 

contingências em face das múltiplas singularidades. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

É importante destacar que cada pensador corresponde a uma forma de 

pensar que corresponde às realidades que se fazem atuantes em suas respectivas 

épocas. Desta forma, não é possível ler Kant nos dias atuais e aplicar suas premissas 

tal qual como foram elaboradas em meandros do século XIX e o mesmo se considera 

em relação a Hegel. Entretanto, o que se torna possível é desenvolver pensamentos 

que se coadunem com as ideias que possam ser efetivadas na atualidade (tanto 

Kant quanto Hegel apresentam conceitos e raciocínios ainda muito pertinentes na 

atualidade), mas considerando que as mesmas possuem em si determinadas etapas 

que não podem ser aplicadas no tempo real em virtude de se tratar de uma outra 

época com outras interações. 
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Neste sentido, Hannah Arendt, pensadora da sua época e dos problemas que 

afligiam a sua sociedade neste período, soube articular com cuidado a análise e a 

leitura destes pensadores para desenvolver suas concepções filosóficas acerca da 

liberdade e da dignidade humana. 

Isso se justifica basicamente quando verificamos que em sua leitura de Kant, 

Arendt verifica que o pensador não ofereceu objetividade para a liberdade ser 

expressa e nem um campo efetivo para o reconhecimento da dignidade humana, 

porém, a pensadora assume o caráter da autonomia da vontade ao apresentar o 

homem como agente de transformação e de criação do “novo” por meio da ação 

na esfera pública (política). 

Assim, a dignidade não pode ser explicada como um princípio presente em si 

mesmo na medida em que o homem é um ser racional, mas sim, ela é construída e 

só pode ser efetivada quando assume reconhecimento entre os homens enquanto 

pessoas que fazem parte de uma mesma comunidade (ou Estado nos parâmetros 

hegelianos).  

Já com Hegel, Arendt se afina com a fundamentação da necessidade do 

“outro” como locus em que se determina de forma efetiva as subjetividades. Isto é, o 

“em si” (conceito absoluto e abstrato) passa por uma transição e se torna o “para si” 

(reconhecimento das particularidades e limitações que outrora não havia enquanto 

Ideia) e, por fim, ocorre a sintetização entre os dois momentos e se desenvolve a 

“pessoa singular” inserida na pluralidade da esfera pública, cuja característica 

principal é a predominância de “diferenças” entre as pessoas, com as quais terão de 

conviver. 

Neste sentido, Arendt analisando Hegel, não quer negar a importância da 

história, mas quer alertar que a mesma não pode ser “juíza” que norteia os 

desenvolvimentos que estão por vir. Arendt, deste modo, aplica na ação e na 

condição do viver (considerando as contingências plurais) os sujeitos e predicados 

que se encarregarão de promover o “novo”. 

Podemos concluir, portanto, que o presente trabalho cumpriu de forma breve 

com seu objetivo central: o de verificar como se dá o processo de desenvolvimento 

do conceito de dignidade humana em Hannah Arendt tendo como base os pontos 

de congruências e de discrepâncias que a mesma assume quando aplica e analisa 

as premissas kantianas e hegelianas. Cabe salientar que a proposta deste estudo não 
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é a de apresentar uma análise inédita, mas sim de instigar questionamentos acerca 

da temática. 
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RESUMO: A correspondência de Hannah Arendt (1906-1975), hoje reunida e 
publicada, possibilita chaves interpretativas para a sua obra, no entanto, expõe as 
fragilidades de uma leitura lacunar do texto epistolar. Neste estudo, propõe-se uma 
leitura da carta escrita por Hannah Arendt a Gerhard Scholem logo após a 
publicação de Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal (1963), 
na qual a autora responde às críticas feitas por Scholem à sua obra. Ainda que a 
carta represente apenas parte do comércio epistolar, o que se vê é um diálogo, no 
qual Arendt retoma cada um dos questionamentos e críticas feitas por Scholem e os 
responde dentro das prescrições do gênero epistolar, fazendo referência à memória, 
à amizade entre ambos e ao contexto em que viviam. A carta escrita por Arendt é 
um documento indiciário, não se trata, portanto, de uma reflexão elaborada com o 
propósito de desenvolver uma ideia ou concepção teórica. Nela, o tom é regido pelo 
grau de intimidade entre os correspondentes e evocado pela memória em 
referências ao passado e aos vínculos identitários compartilhados. O texto epistolar 
pode, assim, dar acesso a um universo de representações fundamentais para a 
compreensão da obra da autora, mas também criar falsos entendimentos e 
simplificações, quando tomado como um texto narrativo e descontextualizado. Daí 
a importância de se pensar a organização de coletâneas de cartas, ou mesmo o seu 
uso como fonte de pesquisa. Assim, propõe-se uma reflexão acerca das perspectivas 
e dos limites do texto epistolar enquanto arcabouço para a compreensão do 
pensamento político de Hannah Arendt, considerando os contextos de escritura, 
salvaguarda e publicação dessas cartas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Epistolografia, Carta, Hannah Arendt 
 

INTRODUÇÃO 
 

“A correspondência organiza os vestígios de histórias 
em migalhas. Convém primeiramente indagar sobre 
o próprio processo da conservação e da construção 
desse objeto inserido no tempo e no espaço social, 
desde o nascimento, uma a uma, das cartas 
singulares, até sua comunicação aos historiadores 
pela família, como um todo indissociável”. 

Cécile Dauphin 

 

As cartas são resultado de um processo particular de escrita, por meio do qual 

o diálogo e a narrativa são mobilizados com um mesmo objetivo: superar a ausência. 

Escritas, uma a uma, em sua singularidade, as cartas reúnem traços de intimidade 
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construídos no interior de uma relação de reciprocidade que envolve receber, ler e 

responder às mensagens recebidas. Nesse sentido, o texto epistolar é parte de um 

todo constituído pelo diálogo entre os correspondentes, mas também é o instante 

preservado pela condição de enunciação de quem o escreve. Ao mesmo tempo 

em que as cartas habitam o universo do íntimo, elas também representam uma ponte 

entre o passado e o presente, ao preservarem em si, não apenas a relação entre os 

correspondentes, mas suas narrativas e percepções sobre os acontecimentos que 

presenciaram e/ou tomaram conhecimento.  

Por mais de dois mil anos as cartas foram a principal forma de comunicação à 

distância e nelas foram preservados os bastidores da construção de teorias, obras de 

arte, articulações políticas e relações de amor e frustração. No entanto, nem todas 

as cartas sobrevivem ao tempo e às oscilações das políticas de preservação, se 

perdendo diante do esquecimento que recai sobre os seus correspondes e sobre suas 

ações no mundo. Mas há aquelas cartas que se tornam testemunhas do pensamento 

de homens e mulheres que de alguma forma deixaram sua marca na História. Assim, 

protegidas pela notoriedade de seus autores essas cartas sobrevivem ao descarte e 

são publicizadas das mais diversas formas, desde a publicação em coletâneas até a 

exposição em museus e galerias de arte. Neste artigo, propõe-se a leitura de uma 

dessas cartas, cuja importância extrapolou os limites da intimidade e ocupou espaço 

entre os documentos representativos para a compreensão do pensamento de seus 

correspondentes. 

 

SOBRE A CARTA A SCHOLEM E A EPISTOLOGRAFIA DE HANNAH ARENDT 
 

Do crescente interesse pela obra de Hannah Arendt (Hanover, 1906 – Nova 

York, 1975) e pelos temas centrais de sua reflexão, decorre o interesse de leitores e 

editores por sua vida, pelos lugares em que viveu, pelas escolhas que fez e, 

naturalmente, pelas pessoas com as quais conviveu. Para além das biografias, que 

constituem um importante viés de acesso ao universo da autora, as cartas escritas e 

recebidas por Arendt apresentam-se como fragmentos de um tempo que pode ser 

recuperado e, assim como as fotografias, causam a perigosa sensação de 

proximidade com os sujeitos e acontecimentos do passado. 

Em seu estudo acerca da epistolografia de Hannah Arendt, Celso Lafer chama 

a atenção para a importância de se conhecer a vida e as experiências vividas pela 
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autora como parte fundamental de sua elaboração teórica. Sua formação 

intelectual clássica, a atuação junto a organizações de resistência ao regime nazista, 

a prisão, o refúgio e a vida na América, são pontos cruciais para compreender a 

complexidade de sua obra. De acordo com Celso Lafer (2000, p.125): 

 

Daí o significado profundo, na sua vida, com relevantes 
desdobramentos na sua obra, das amizades, das simpatias, das 
afinidades e do amor, bem como da importância de cultivá-los por 
meio de cartas, quando a distância geográfica impedia o contato 
direto. É por essa razão, de ordem existencial, que ela enriqueceu a 
epistolografia do século XX com uma extraordinária e densa 
correspondência, cuja publicação vem sendo estimulada pela 
irradiação de sua fortuna crítica.  

 

Hannah Arendt manteve inúmeros diálogos epistolares, muitos deles por vários 

anos e por diferentes motivos. Figuram entre seus correspondentes, Karl Jaspers, 

Martin Heidegger, Mary McCarthy, Hermann Broch, Kurt Blumenfeld, Heinrich Blücher 

e Gerhard Scholem, entre outros. A necessidade de refúgio impôs distâncias, para as 

quais as cartas foram o meio mais eficiente de superação. No entanto, essas cartas, 

mais do que diminuir as distâncias, também registraram ausências e conflitos, 

burlando os limites do tempo e da memória. Algumas dessas cartas ganharam 

notoriedade por registrarem divergências e por serem publicizadas como forma de 

expor a relação entre os correspondentes. Este é o caso da carta sobre a qual trata 

este texto.  

Escrita por Hannah Arendt a Gerhard Scholem em meio a controvérsia gerada 

pela obra Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal (1963), a 

carta aqui considerada foi uma resposta a outra carta escrita por Scholem, na qual 

o já conhecido autor sionista e amigo de Arendt, discute os argumentos defendidos 

pela autora em sua análise do julgamento do burocrata nazista Adolf Eichmann, bem 

como questiona sua “formação intelectual e política alemã, sua identidade judaica 

e sugere que falta a ela ‘amor pelo povo judeu’.” (KOHN; FELDMAN, 2016, p.755).  

Ainda que o objeto deste estudo seja a carta escrita por Arendt, nela é possível 

depreender muito do conteúdo da carta escrita por Scholem, assim como, 

reconhecer traços da relação estabelecida entre os correspondentes. A carta, 

reconhecidos os seus limites, documenta a controvérsia em torno de Eichmann, mas 

também expõe os correspondentes pelo modo como se mostram um ao olhar do 

outro. Nessa perspectiva, Michel Foucault (1992, p.150) defende que: 
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Escrever é, pois, mostrar-se, dar-se a ver, fazer aparecer o rosto próprio 
junto ao outro. E deve entender-se por tal que a carta é 
simultaneamente um olhar que se volve para o destinatário (por meio 
da missiva que recebe ele sente-se olhado) e uma maneira de o 
remetente se oferecer ao seu olhar pelo que de si mesmo lhe diz. 

 

Evidenciando tanto o destinatário como o remetente, a carta pode ser 

compreendida como um documento essencialmente relacional e, nesse sentido, a 

carta de Arendt a Scholem pode representar uma via de acesso ao pensamento da 

autora, às críticas de Scholem e, sobretudo, ao modo como Arendt as percebia.  

Datada de 20 de julho de 1963, na cidade de Nova York, a carta começa sem 

formalidades, o que é coerente com o fato de que entre Arendt e Scholem havia 

uma relação epistolar consolidada1. Conheceram-se na França durante o período 

em que Arendt vivia naquele país como refugiada e atuava em uma organização 

sionista que ajudava jovens judeus alemães e do leste europeu, com idade entre 

treze e dezessete anos, a deixarem a Europa e migrarem para a Palestina. Sua 

correspondência tem início em 1939 e se estende até 1964, quando Scholem escreve 

a última carta deste intercambio epistolar, que começa em meio a um ambiente de 

afinidades gerado pela resistência judaica e pela amizade que ambos mantinham 

com Walter Benjamin, e termina com os desdobramentos da controvérsia de 

Eichmann. 

Em seu estudo sobre a correspondência entre Arendt e Scholem, Steven 

Aschheim (2011, s/d) chama atenção para o fato de que havia entre os 

correspondentes uma relação de amizade com expressões de admiração recíproca 

e evidências de assistência mútua, mas também havia períodos de desacordo e 

tensão, superados apenas pelo compromisso de ambos com a memória e com a 

obra de Walter Benjamin. Em 25 anos de cartas trocadas, foi em torno da questão 

judaica a primeira divergência entre eles. De acordo com Steven Aschheim (2011, p. 

s/d) 

 

It was, of course, around the question of Zionism that Arendt and 
Scholem’s first serious conflict emerged. This was occasioned by 
Arendt’s fierce 1945 article “Zionism Reconsidered” in The Menorah 
Journal. In the article, Arendt argued that, unlike previous resolutions, 
that of the American Zionist Convention in October 1944, demanding 

_______________ 
1 Arendt e Sholem mantiveram trocas epistolares de 1939 a 1964, hoje publicadas em: KNOTT, Marie Luise. 

The Correspondence of Hannah Arendt and Gershom Scholem. The University of Chicago, 2017. 
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“a free and democratic commonwealth … [which] shall embrace the 
whole of Palestine, undivided and undiminished,” had entirely omitted 
to mention the Arabs, and simply left “them the choice between 
voluntary emigration or second-class citizenship … It is a deadly blow 
to those Jewish parties in Palestine that have tirelessly preached the 
necessity of an understanding between the Arab and the Jewish 
peoples.2 

 

A “extraordinária sionista”, tal como Arendt foi descrita por Scholem em uma 

carta a Shalom Spiegel em 19413, estava percebendo e evidenciando as 

contradições da política sionista e, demarcando aquela que seria a sua 

característica mais definitiva: pensar por si própria. As cartas trocadas neste período 

demonstram as divergências, mas também apontam para o esforço de ambos em 

manter os vínculos estabelecidos. Cerca de 18 anos depois, um outro texto publicado 

por Arendt voltaria a incitar a controvérsia em sua correspondência, dando origem a 

carta sobre a qual dedica-se este texto.  

Retomando a carta de julho de 1963, é preciso ressaltar que as condições de 

enunciação que permeiam a escrita dessa carta são fundamentais para a 

compreensão dos argumentos apresentados por Arendt, no sentido de expor os 

limites do texto epistolar quando pensado como um documento. Nesse sentido, é 

preciso lembrar que Arendt escreve a referida carta como cidadã estadunidense, 

mas também, como alguém que viveu por quatorze anos como apátrida e que 

sofreu o trauma da perseguição étnica e do refúgio. Do mesmo modo, Arendt 

responde a carta de um amigo que lhe faz duras críticas e que propõe publicá-las. 

Assim, ela não escreve apenas a Scholem, mas a todos aqueles que lendo ou não 

sua análise do julgamento de Eichmann lançaram dúvida sobre a sua leitura do 

evento.  

Para Arendt, os limites do texto epistolar não eram, de modo algum, 

desconhecidos, seja pelo fato de ter utilizado essa tipologia de texto como fonte de 

_______________ 
2 Em tradução livre: Foi, é claro, em torno da questão do sionismo que o primeiro conflito sério de Arendt 

e Scholem surgiu. Isso foi ocasionado pelo feroz artigo de Arendt, de 1945, “Sionismo Reconsiderado” 
no The Menorah Journal. No artigo, Arendt argumentou que, diferentemente das resoluções anteriores, 
a da Convenção Sionista Americana em outubro de 1944, exigia “uma comunidade livre e 
democrática. . . [que] deve abranger toda a Palestina, indivisa e íntegra ”, omitiu completamente 
mencionar os árabes e simplesmente deixou “a escolha entre emigração voluntária ou cidadania de 
segunda classe. . . É um golpe mortal para os partidos judeus na Palestina que pregaram 
incansavelmente a necessidade de um entendimento entre os árabes e os povos judeus”. 

3 De acordo com Steven Aschheim(2011, p. sd): “Those who only know of their later animosity will be 
considerably surprised by Scholem’s enthusiastic 1941 description of Arendt (to his New York friend, 
Shalom Spiegel) as ‘a wonderful woman and an extraordinary Zionist.’ ” 
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pesquisa, como é possível observar na obra Rahel Varnhagen: a vida de uma judia 

alemã na época do romantismo, ou por considerar que a escrita epistolar pode ser 

um meio de acesso a ideias e concepções de mundo (ARENDT, 1994, p. 11)4. Isto fica 

evidente quando Arendt é questionada por Scholem sobre a possibilidade de tornar 

pública a carta que ele lhe havia escrito. Em resposta, Arendt escreve: 

 

Você propõe a publicação de sua carta e pergunta se eu tenho 
alguma objeção a isto. Eu desaconselharia que você reescrevesse a 
carta em terceira pessoa. O valor desta controvérsia consiste em seu 
caráter epistolar, especialmente no fato de que ela é influenciada por 
amizade pessoal. Assim, se você está preparado para publicar a 
minha resposta juntamente com a sua carta, não tenho, 
evidentemente, nenhuma objeção (ARENDT, 2016, p.763).5 

 

Nas primeiras linhas dessa controvérsia epistolar, Arendt expõe os motivos pelos 

quais só naquela ocasião está respondendo a carta recebida cerca de trinta dias 

antes, bem como diz não estar atentando às questões apresentadas por Scholem de 

modo tão elaborado quanto gostaria. Na sequência, enumera cada um dos 

argumentos apresentados e os discute contra-argumentando e exemplificando. No 

entanto, ressalta o fato de que entre as questões apresentadas por Scholem há 

afirmações que não estão “sujeitas a controvérsia porque são simplesmente falsas” 

(ARENDT, 2016, p.756).  

Com o propósito de desfazer esses equívocos, Arendt faz a seguinte afirmação 

citando um trecho da carta de Scholem: “Eu não estou entre ‘estes intelectuais 

precedentes da esquerda alemã’” (ARENDT, 2016, p.756). Ao citar e contradizer este 

trecho, Arendt expõe o modo como Scholem a compreende em um contexto de 

Guerra Fria, no qual a legitimidade dos discursos estava diretamente associada ao 

posicionamento político assumido por quem os proferia. Arendt chama a atenção 

para o fato de que ela e Scholem não se conheceram em sua juventude e que, 

portanto, ele não poderia conhecer as origens de sua formação intelectual. Do 

mesmo modo, afirma ter reconhecido tardiamente a importância de Karl Marx e o 

_______________ 
4 Ao expor os seus objetivos para a elaboração da obra Rahel Varnhagen: a vida de uma judia alemã 

na época do romantismo, Arendt afirma que: “Nunca foi minha intenção escrever um livro sobre Rahel, 
sobre sua personalidade, que se poderia emprestar a várias interpretações de acordo com os padrões 
e categorias psicológicos adotados pelo autor; nem sobre sua posição no romantismo e o efeito do 
culto a Goethe em Berlim, do qual ela foi verdadeiramente iniciadora; nem sobre a significação de 
seu salão para a história social do período; nem sobre suas ideias e concepção de mundo, na medida 
em que possam ser reconstituídas a partir de suas cartas”. (ARENDT, 1994, p.11) 

5 Neste texto foi utilizada a transcrição da carta de Hannah Arendt a Gerhard Scholem publicada na 
obra Escritos Judaicos (2016).  
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interesse pela política. Arendt, como demostra a sua obra, nunca aceitou ser 

enquadrada em correntes político-teóricas, mas afirma, nesta carta, o seu lugar de 

fala quando diz: “Se é possível dizer que ‘venho de algum lugar’, venho da filosofia 

alemã” (ARENDT, 2016, p.756). Cabe destacar, contudo, que esta frase citada 

repetidas vezes como uma declaração de Arendt referente a sua filiação teórica, é 

parte de um diálogo epistolar datado e contextual, no qual a autora procura expor 

os equívocos e fragilidades dos argumentos de Scholem.  

A sequência da carta incitou duas das maiores polêmicas relacionadas à vida 

de Hannah Arendt, qual seja: a sua condição de mulher judia e sua relação com o 

“povo judeu”. Em sua carta, Scholem chama a atenção para a existência de um 

“problema judeu”, o qual Arendt reconhece, mas também, declara que esse nunca 

foi um problema para ela. Em suas palavras: 

 

Ser judia pertence, para mim, aos fatos incontestáveis da minha vida 
e jamais tive o desejo de alterar ou renunciar aos fatos deste tipo. Existe 
algo como uma gratidão fundamental por tudo o que é como é; por 
tudo o que foi dado e não feito; por tudo o que é physei e não nomo 
(ARENDT, 2016, p.757). 

 

Arendt entende que esse modo de perceber a sua condição como judia é 

uma atitude pré-política, mas destaca o fato de que nas circunstâncias da política 

judaica, “ela porta consequências políticas” e, que o seu entendimento acerca 

dessas questões era de conhecimento de Scholem, fato que a faz questionar o 

porquê de ele ter atribuído a ela certa indiferença em relação ao povo judeu.  

Com esses argumentos Arendt introduz a discussão acerca da principal crítica 

feita por Scholem, a de que sua percepção sobre os fatos analisados seria 

influenciada pela falta de um “amor pelo povo judeu”. Sobre esta afirmação, Arendt 

faz duas considerações: a primeira, diz respeito ao seu pensamento como indivíduo 

diante da possibilidade de amar um povo ou uma coletividade. Em suas palavras: 

 

Você está completamente certo – eu não sou movida por nenhum 
“amor” desse tipo, e por duas razões: em toda a minha vida eu jamais 
amei um povo ou coletividade – nem o povo alemão, nem o povo 
francês, nem o povo americano, nem a classe trabalhadora ou 
qualquer coisa desse tipo. Eu amo realmente, “apenas” meus amigos 
e o único tipo de amor que eu conheço e em que eu acredito é o 
amor por pessoas (ARENDT, 2016, p.757). 
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Arendt, ainda conclui o argumento ressaltando, que ao considerar o fato de 

ser judia como parte essencial de sua própria pessoa, este “amor pelo povo judeu” 

lhe pareceria bastante suspeito. Do mesmo modo, ressalta que essas são questões 

pré-políticas e, uma vez discutidas em termos políticos, deveriam levar em 

consideração o patriotismo, que segundo a autora, só é possível quando há oposição 

e crítica permanentes. Nesses termos, “o amor pelo povo judeu”, pensado no âmbito 

político, poderia turvar as noções de oposição e crítica necessários a uma noção de 

patriotismo.  

A segunda consideração é complementar a primeira, no sentido de 

considerar questionável o papel do “coração” em política. Neste ponto, mais uma 

vez Arendt chama Scholem à responsabilidade por aqueles conhecimentos e 

opiniões que, como amigos, eles compartilham: 

 

Você sabe tão bem quanto eu com que frequência aqueles que 
simplesmente relatam certos fatos incômodos são acusados de falta 
de alma, falta de coração ou falta disso que você chama Herzenstakt 
[tato do coração]. Em outras palavras, nós dois sabemos com que 
frequência estas emoções são usadas afim de ocultar a verdade 
factual (ARENDT, 2016, p.759). 

Arendt chama atenção para os riscos que se corre quando as emoções são 

expostas em público e passam a fazer parte das relações políticas, mas reconhece 

que o texto epistolar impõe limites e relembra que este tema já foi discutido em sua 

obra Sobre a Revolução (1963), na qual é exposto o papel da compaixão na 

formação do espírito revolucionário. 

A carta segue como uma longa conversa, em que Arendt procura desfazer 

equívocos e chamar a atenção de Scholem para o fato de que muito do que se diz 

sobre a obra na qual ele baseia suas críticas, nunca foi escrito. No ano seguinte, em 

uma conferência, hoje publicada em Responsabilidade e Julgamento (2004, p.79), 

Arendt disse que no caso das críticas dirigidas a sua obra Eichmann em Jerusalém, 

“uma grande parte da controvérsia se dirigia a um livro que jamais fora escrito”.  

A memória e a relação com o passado traumático são pontos relevantes na 

carta, bem como a capacidade e/ou a necessidade de julgar os responsáveis pelo 

sofrimento infligido ao povo judeu. Na carta, Arendt menciona ter sido acusada, não 

apenas por Scholem, de considerar que os judeus “se deixaram ser mortos” e de fazer 

de Eichmann um “sionista”. Ao negar ambas as acusações, ela afirma ter limitado o 

seu relato às temáticas tratadas durante o julgamento, discutindo a colaboração de 
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funcionários judeus durante a “solução final”. Essa temática é vista por Arendt como 

algo “desconfortável”, pois segundo a autora não é possível considerar traidores 

todos os que viveram essa situação, mas também, não é possível ignorar o fato de 

que houve colaboração. 

A culpa, o medo, as responsabilidades, assim como as decisões tomadas em 

uma atmosfera de terror em diferentes contextos de colaboração com o regime 

nazista, configuram o que Arendt reconhece como um passado não superado. Nas 

palavras da autora: 

 

Isto constitui nossa parte do assim chamado passado não superado e, 
ainda que você possa estar certo ao dizer que é cedo demais para 
um “juízo equilibrado” (embora eu duvide), eu acredito realmente que 
só poderemos nos acertar com este passado se começarmos a julgar 
e a ser francos com relação a ele (ARENDT, 2016, p.760). 

 

Para Arendt, não se trata, portanto, de vingança ou de algum tipo de 

restituição à memória do holocausto, mas de reconhecer a necessidade de superar 

o passado olhando-o nos olhos. Para autora, que já nesta época era conhecida por 

defender a capacidade de agir no espaço público como um elemento fundamental 

do exercício da política, parece redundante defender que os julgamentos fossem 

parte importante no processo de superar o passado. 

Por fim, Arendt questiona a capacidade de Scholem, assim como de outros 

membros dos círculos sionistas, de ouvir opiniões e argumentos que estão fora da sua 

zona de conforto. O tom de amizade que permeia a carta como um todo, se 

converte e uma assertiva desafiadora quando Arendt escreve: “O que te confunde 

é que meus argumentos e minha abordagem são muito diferentes daquilo com o 

que você está acostumado; em outras palavras, o problema é que sou 

independente. ” (ARENDT, 2016, p.762) 

Nos anos seguintes, Arendt retomaria muitos dos temas tratados na carta, 

desenvolvendo para vários deles reflexões mais elaboradas. A controvérsia de 

Eichmann cobrou um preço muito alto para a autora, mas também evidenciou o que 

ela já afirmava nesta carta, ou seja: “(...) tenho grande confiança no selbstdenken 

[pensar por si mesmo] de Lessing, para o que, penso eu, nenhuma ideologia, 

nenhuma opinião pública e nenhuma “convicção” jamais será substituto” (ARENDT, 

2016, p.762).  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A carta escrita por Hannah Arendt a Gerhard Scholem no verão de 1963, cuja 

leitura comentada foi o objetivo deste texto, é apenas uma das dezenas de cartas 

trocas entre eles ao logo de 25 anos de correspondência. Do mesmo modo, os 

argumentos escritos por Arendt em resposta às críticas feitas por Scholem à obra 

Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal (1963), configuram 

apenas uma, dentre as muitas vezes em que Arendt precisou defender suas ideias e 

o seu direito de pensar por si mesma. No entanto, a carta possui suas singularidades 

como um lugar único, em tempo e espaço, dentro do complexo universo de escrita 

de Hannah Arendt. 

Nessa perspectiva, o texto epistolar pode ser compreendido como uma 

importante fonte para o estudo da obra de Arendt, mas também pode conduzir a 

equívocos, quando interpretado da mesma forma que o restante da produção 

escrita da autora. Ao longo deste texto, procurou-se evidenciar as singularidades do 

texto epistolar, que vão desde a escrita em primeira pessoa até a evocação de 

memórias. Essas singularidades demonstram ao leitor contemporâneo que a carta foi 

escrita para um destinatário específico e que está mais próxima de um diálogo do 

que de um discurso, pressupondo uma relação de intimidade e de memórias 

compartilhadas. 

Daí a importância de se pensar o texto epistolar dentro de uma complexa rede 

de produção, guarda e publicização, sem a qual não é possível transpor os limites 

impostos pela escrita lacunar e pelos códigos gerados pela relação de intimidade 

existente entre os correspondentes. Nesse sentido, compreende-se que a relação de 

Arendt e Scholem não se resume à controvérsia de Eichmann, tampouco pode ser 

compreendida apenas com a leitura de suas cartas. No entanto, se pensadas como 

“artefatos culturais” (LYONS, 1999) as cartas podem preencher algumas das lacunas 

deixadas pelo tempo e pelo legado intelectual de seus autores. 
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RESUMO: A obra em análise “Responsabilidade e julgamento” reúne artigos e 
palestras de Hannah Arendt produzidos nos anos 60 e 70. Analisa o passado, o 
fenômeno do totalitarismo e a ação, não apenas com as lentes do que foi, mas 
quanto a capacidade de pensar do ser humano e a clara necessidade de 
considerar-se o significado de responsabilidade e o poder do julgamento humano. A 
filósofa Hannah Arendt propõe reatar o fio condutor moral à ação e à vida pública 
e política. No presente escrito analisa-se apenas trecho referente às questões de 
filosofia moral, tratados na obra acima referida. O tema da moralidade e a 
proposição ética da vida contemplativa. As metodologias adotadas são a dialética 
de Hegel e a fenomenológica de Husserl. Procura assim, a construção de uma ética 
responsável, ainda afeta ao mundo totalitário, pós-totalitário e referentes aos conflitos 
globais pós II Guerra. Analisa o problema do mal com anedotas kantianas, refutando-
o, além de citações de Maquiavel, Rousseau e Nietzsche. No livro temos questões do 
pensar, do querer e do julgar em Arendt sendo o enfoque do presente resumo à 
primeira parte da obra quanto à responsabilidade e questões de filosofia moral. O 
rompimento da tradição do pensamento moral pelos fatos do século XX e a não 
possibilidade de restauração daquela moral anterior. Este colapso da moralidade é 
explicitado pela filósofa que não pode ser lida apenas por uma única obra, mas que 
ainda tem questionamentos de obras anteriores aqui novamente exemplificados nas 
oscilações da aparência, alienação das massas e incapacidade de discernimento.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Totalitarismo; Pensar e agir; Filosofia moral; Ética; Moralidade; 
Julgamento;  

 

INTRODUÇÃO 
 

O enfoque do presente escrito refere-se à primeira parte da obra quanto à 

responsabilidade e questões de filosofia moral na obra de Hannah Arendt, 

“Responsabilidade e Julgamento” em seus aspectos relevantes na busca de 

entendimento sobre as questões de filosofia moral, suas origens, análise dos 

pensadores clássicos, das religiões e sua moralidade, tudo sob o crivo e visão ímpar 

de uma das maiores, senão a maior filosofa e cientista política do século XX.  

As reflexões desta coletânea formadora desta obra ainda não envelheceram, 

a prova do tempo afirma cada vez mais a atemporalidade das reflexões sobre a 

condição humana, expressão indissociável de Hannah. Sua busca à exaustão em 

relação às origens do mal, do reflexo nos sistemas políticos, aos porquês da tomada 
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de decisões, a busca das razoes humanas para determinado comportamento 

permeiam toda a obra e vida da autora.  

Para analisar Arendt com propriedade o estudo de poucas páginas remete 

invariavelmente a necessidade de análise de toda a sua obra para identificar sobre 

o que e quem está discorrendo. Para entendermos suas questões dentro do universo 

de seu pensamento, genialidade e objetivos que não é a apresentação de um 

sistema, ou uma “solução” para as questões existenciais, mas o exercício da filosofia 

pura, livre, dentro da incerteza moral individual e coletiva (ARENDT, 2004, p. 139-162). 

Atual, pois, busca respostas em relação a devastação sistemática de um povo 

que não apresentava qualquer ameaça em relação aos Estados em que residiam, 

não pela mera analogia analítica do passado, mas com a atenção necessárias às 

especificidades de cada fato novo, sem a qual tornaria a comparação histórica 

insuficiente (ARENDT, 2004, p. 8). Poder-se-ia aplicar suas reflexões em relação aos 

povos indígenas na América Latina? A resposta pode ser afirmativa se aplicadas as 

ressalvas de vigilância e mutações sociais pela autora ressaltadas.   

“O mundo em que vivemos em qualquer momento é o mundo do passado” e, 

ainda assim, somos responsáveis por nossas ações no presente. Salutar é a 

elaboração de questões especificas para o alcance de respostas especificas 

(ARENDT, 2004, p. 9). 

Neste sentido, busca-se aqui a exposição sucinta de poucas páginas em um 

recorte analítico. As metodologias adotadas são a dialética de Hegel e a 

fenomenológica de Husserl, ambas comumente empregadas em pesquisas 

qualitativas. O método dialético, pois, os fatos devem ser considerados dentro de um 

contexto social, as contradições se transcendem, dando origem a novas 

contradições que requerem soluções. Já o método fenomenológico, preocupa-se 

com a descrição direta da experiência como ela é a realidade construída 

socialmente e entendida da forma que é interpretada, a realidade não é única, 

existindo tantas quantas forem suas interpretações, como ocorre nas ciências sociais.  

  

O PROBLEMA DO MAL 
 

No sentido estrito de filosofia moral, Hannah Arendt afirma que “a qualidade 

pessoal de um indivíduo é precisamente sua qualidade moral” ARENDT, 2004, p. 143). 

Contudo, tanto o pensamento filosófico, quanto o religioso evitam, de certo modo, o 
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problema do mal. Tudo se resumiria em justificar o mal pela ignorância ou fraqueza 

humanas.  

Haveria uma espécie de “tendência” humana para o mal e a necessidade de 

um “esforço” consciente para o bem. A moral crista seria a responsável pela 

divulgação desta verdade filosófica, aqui a autora dispõe sobre os “Mandamentos e 

a lei”.  

Após, reflete sobre o imperativo categórico kantiano. Para Kant toda 

inclinação é por definição tentação, tanto para o bem, quanto para o mal. Porém 

até o próprio Kant agia de forma inconciliável com seu imperativo.  

 

historieta pouco conhecida, que nos fala de Kant dando a sua 
proverbial caminhada diária pelas ruas de Königsberg exatamente na 
mesma hora todos os dias, e de ele ter se rendido ao hábito de 
oferecer esmolas aos mendigos que encontrava. Para esse fim, 
sempre trazia consigo moedas novas, para não insultar os mendigos 
com dinheiro gasto e surrado. Também costumava dar três vezes mais 
do que era usual, com o resultado, claro, de que passou a ser 
 assediado pelos mendigos (ARENDT, 2004, p. 144). 

 

O que se revelou inconciliável com seu imperativo era justamente este ato de 

oferecer esmolas. Portanto, de acordo com a continuidade da historieta, Kant 

mudou os horários de sua caminhada, visto que, uma lei geral válida para todos os 

mundos não poderia ser derivada da máxima: “De algo a todo aquele que lhe pedir 

alguma coisa.” 

Hannah vê aqui um equilíbrio e que “as pessoas são tão frequentemente 

tentadas a fazer o bem, quanto precisam esforçar-se para fazer o mal.” 

Contrapondo, portanto, a máxima cristã e a aplicação do imperativo categórico 

kantiano para todas as situações da vida cotidiana ARENDT, 2004, p. 145).  

Cita ainda Maquiavel, e que os “governantes devem ser ensinados a não ser 

bons”, ou seja, ensinados a não agir de acordo com os princípios morais e/ou 

religiosos, mas somente princípios políticos. Segundo Maquiavel o padrão de 

julgamento não é o “eu”, mas o mundo ARENDT, 2004, p. 154). 

Já Rousseau teria, segundo Arendt, de forma mais influente definido que “o 

homem é bom por natureza e a sociedade é que o corrompe.” Isto porque nos 

tornaríamos indiferentes ao sofrimento alheio.  

Expõe também a interpretação de Kant em que inclinação e tentação seriam 

equivalentes, seriam uma influência externa, fora do eu. No entanto, esta inclinação 
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é incoerente com a liberdade humana, pois a vontade humana já não seria livre, se 

houvesse a atração e repulsão naturais. Diferentemente da lei moral que não admite 

qualquer influência.  

“E como a liberdade é definida como não sendo determinada por causas 

externas, apenas uma vontade livre da inclinação pode ser chamada de boa e livre” 

(ARENDT, 2004, p. 141). Assim, pressupõe que a vontade não poderia ser livre e má, 

concluindo que a maldade seria um absurdo moral.  

Arendt cita ainda três afirmativas socráticas. A primeira de que “é melhor sofrer 

o mal do que cometê-lo”; a segunda: “é melhor para o agente ser punido do que 

continuar impune” e a última: “o tirano que pode fazer tudo o que quiser com a 

impunidade é um homem infeliz” (ARENDT, 2004, p. 146). 

Na explicação de que todo o homem deseja e faz o que pensa ser melhor 

individualmente e que todos procurando o melhor para si, toda a comunidade se 

beneficiaria, ousa-se afirmar que há um equívoco em Arendt, pois, sabe-se que isso 

não ocorre. Estranha-se aqui a não abordagem de Adam Smith e a refutação de sua 

obra “A Riqueza das Nações” pelo matemático John Nash, ganhador de Nobel em 

economia, que comprovou matematicamente o engodo de Smith, comprovou o 

erro desta teoria que infelizmente se tornou uma crença social filosófica de todo o 

ocidente.  

Já em outro ponto vê-se a ironia de Arendt, trazendo a “ilha dos abençoados” 

e que os filósofos, como não se envolveram em muitas atividades durante a vida, 

seriam os habitantes deste local, a salvo do Tártaro.  

Neste ponto, ela atesta a autoria socrática dos escritos postos a termo por 

Platão, como é sabido. Teria este, portanto, “floreado” o ensinamento sobre a moral 

com a introdução do conceito de “alma”. Interessante e atemporal é o conceito do 

mito que Arendt nos descreve em seus 3 (três) aspectos: 

 

primeiro, que esses mitos sempre ocorrem depois que se tornou 
completamente obvio que todas as tentativas de convencimento 
falharam e, portanto, como uma espécie de alternativa para o 
argumento racional; segundo, que o seu teor subjacente 
invariavelmente diz: se você não pode ser convencido pelo que digo, 
seria melhor que acreditasse na seguinte história; e terceiro, que entre 
todos, é o filosofo quem chega à ilha dos Abençoados (ARENDT, 2004, 
p. 148, grifo nosso). 
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Expõe que Sócrates mesmo com a convicção de que está certo, se compara 

e a todos a crianças com opiniões voláteis. Há aqui uma sinceridade quanto ao 

“tamanho” do ser humano enquanto criatura ciente de suas limitações. Este não tem 

capacidade sequer de manter um padrão sobre “as maiores questões” 

Assim, as leis seriam apenas convenções mutáveis de acordo com a época e 

o local, de forma que a própria existência humana seria precedida do artificio da 

legislação e não devido a natureza. Daí vem a justificativa de Platão de que “as leis 

devem ser escritas, porque então estarão sempre em sossego e não mudariam. 

As conclusões a que Platão chega é que a filosofia é sempre a mesma e 

imutável, por isso ele nega ser sábio, pois nenhum mortal o poderia ser. Sócrates 

acusa aqui Platão de ser “não sábio”. 

Temos aqui a diferenciação clara entre ambos: Sócrates é argumentação e 

raciocínio numa sequência lógica, enquanto Platão introduz o mundo das ideias, 

onde o requisito passa a ser ter ou não o padrão ou a “ideia” e isso dependerá do 

tipo de alma que se possui e que o aperfeiçoamento da mesma poderia ser 

alcançado pela punição.  

Observa-se a continuidade de sua busca pela origem das ações humanas, 

explicações e justificativas para atitudes, a primeira vista, incompreensíveis. Eichmann 

não carecia de uma “consciência”, afirmava agir de acordo com os preceitos morais 

de Kant e agir segundo uma definição Kantiana de dever (ARENDT, 2004, p. 16). 

Revela-se nesta afirmação que houve sim a atividade de julgamento e que este agia, 

após julgamento refletido, segundo a vontade do Führer. Além, despe-se o erro de 

julgamento quando supõe saber a vontade de terceiro hierarquicamente superior.  

 

CONCLUSÕES 
 

Conclui Arendt que faltou a Eichmann a faculdade do pensar como pré-

condição para o julgar. Este, tomado como arquétipo de massa, revela-se como 

porta de entrada do mal para o mundo da ação. “A adequação ou inadequação 

de certos fenômenos particulares que aparecem no mundo une de forma inconsútil 

a política e a moralidade na esfera da ação” (ARENDT, 2004, p. 29). 

A filosofia moral trata, segundo Arendt das “maiores questões” na filosofia, no 

entanto, o motivo de não existir um nome adequado para seu alto propósito seria 

talvez o fato de que jamais foi considerada uma seção separada de estudos, como 
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a lógica e a ontologia, por exemplo (ARENDT, 2004, p. 158). Seria, portanto, desejável, 

o estudo específico sob o enfoque filosófico moral de questões diversas originarias da 

atividade do pensar. Pensar este gerador de lembranças, que nos faria dar atenção 

à questão do mal. Sem o pensar e o lembrar não há, por conseguinte, a 

confrontação consigo mesmo a respeito das ações exercidas.  

 

Os maiores malfeitores são aqueles que não se lembram porque 
nunca pensaram na questão, e, sem lembrança, nada consegue 
detê-los. Para os seres humanos, pensar no passado significa mover-se 
na dimensão da profundidade, criando raízes e assim estabilizando-se, 
para não serem varridos pelo que possa ocorrer – o Zeitgeist, a História 
ou a simples tentação. O maior mal não é radical, não possui raízes e, 
por não ter raízes, não tem limitações, pode chegar a extremos 
impensáveis e dominar o mundo todo (ARENDT, 2004, p. 159, 160). 
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RESUMO: O presente trabalho tem como base fundamental as ideias desenvolvidas 
pela filósofa Hannah Arendt, no que tange aos aspectos básicos da vida dos seres 
humanos no mundo e em sociedade, em específico foram considerados os conceitos 
levantados pela autora, tais como: o trabalho, o labor e a ação política, com a 
intenção de entender como se dá a importância de uma estabilidade nas 
atribuições de esfera pública (ação política) e de esfera privada (labor e o trabalho). 
Para tecer tais análises foram utilizados os livros: Origens do Totalitarismo e A Condição 
Humana, além de artigos de análise de outros autores intérpretes das ideias da 
filósofa. Também buscou-se interseccionar as ideias arendtianas com as ideias de 
outros filósofos como Nietzsche e Arthur Schopenhauer. Este trabalho tem como 
intuito apresentar uma visão crítica acerca da modernidade e seus eventos 
principais, analisando, principalmente, os aspectos que deram base para todo 
projeto burguês, em especial durante o terrível período do imperialismo, decorrente 
da expansão do sistema capitalista, até a primeira guerra mundial e o colapso dos 
Estados-Nacionais e das crises migratórias. Somasse a este o contexto de revoluções 
e crescente aumento de grupos políticos de caráter radical, grupos estes que 
dominaram o cenário político europeu durante todo o período pré-segunda grande 
guerra e durante a segunda guerra mundial. Por meio de tais análises objetivamos 
entender de que maneira a perda da ação política e a crescente redução e 
obliteração das perspectivas de vida e, também das condições humanas dos 
indivíduos em tempos de radicalização política na primeira metade do século XX, 
puderam contribuir para a situação difícil e desesperadora que se tornou a Europa 
em tempos de Adolf Hitler e Josef Stalin. Consideramos que tais análises embasadas, 
sobretudo nas ideias de Hannah Arendt possibilitaram maior compreensão a respeito 
de como se estabeleceu o terreno fértil, ou seja, as condições para a ocorrência das 
maiores barbaridades que a humanidade já presenciou desde os tempos primordiais 
de nossa existência. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Ação política; Esfera pública; imperialismo; Condição Humana.  
 

INTRODUÇÃO 
 

Para muito além do tempo, as inúmeras discussões acerca da dicotomia entre 

bem e o mal se estabelecem não só no campo filosófico, mas também, no desenrolar 

da própria história, o mundo e seus acontecimentos são o laboratório vivo e perpétuo 

para a observação das diversas transformações. A vida humana é regida pelo 

conflito, seja ele interno e subjetivo ou externo e intersubjetivo, é a maneira pela qual 

desenvolvemos não só as nossas problemáticas de convívio social, mas também 

nosso meio de entendimento mútuo para o debate de ideias e nascimento e 
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fortalecimento da tradição democrática e criação do Estado de direito tal qual 

como conhecemos nos dias de hoje. 

Entendendo que o embate pode ser uma traiçoeira faca de dois gumes, ao 

mesmo tempo o conflito, por vezes, resulta em violência e destruição, mas que em 

outras ocasiões é o conflito e o embate, aos moldes das ideias de Rudolf Von Ihering 

(1872), que se constituem como ferramentas de criação de freios e barreiras para a 

violência, além de servir como meio para libertação em diversas ocasiões, 

principalmente no que tange a obtenção de direitos e garantias. Um bom modo de 

termos um entendimento acerca da sede humana pelo conflito é através das 

reflexões sobre a natureza do homem descrita por Schopenhauer (2012), a qual o 

pessimista alemão intitulou de “vontade” o impulso humano em fazer prevalecer sua 

intenção egoísta sobre as vontades dos demais seres em sociedade e do próprio 

reino natural, podendo ocasionar até mesmo a aniquilação total de outrem. 

 

A vontade frequentemente se exalta até ao ponto de sobrepassar 
consideravelmente a afirmação do corpo; tal estado é então 
advertido por meio de emoções violentas, de paixões enérgicas, sob 
cujo império o indivíduo não se contenta com afirmar a própria 
existência, senão que também nega a dos outros e procura suprimi-la 
onde quer que lhe cause obstáculo (SCHOPENHAUER, 2012, p. 101). 

 

Esse entendimento sobre a condição egoísta do homem nos dá as bases para 

entendermos as disputas entre as criaturas humanas no decorrer da história e, 

principalmente nos conflitos e infelizes eventos da modernidade, quando se 

observava de maneira evidente, o modo incessante de diferentes povos na sede de 

alcançarem seus objetivos com a finalidade de fazer valer sua vontade, 

independente dos artifícios utilizados para tal. 

Para se compreender o modo como os seres humanos interagem entre seus 

semelhantes e com o próprio mundo natural, Arendt (1987) tece as características 

que definem a vivência do homem com seus semelhantes e sua relação com o 

mundo, a autora encontra como fatores fundamentais da vida humana a vida, a 

mundaneidade e a pluralidade. A filósofa alemã traz um entendimento de caráter 

fundamental em relação aos três aspectos principais para a vida humana, para isso, 

ela elenca uma série de fatores que representam cada um desses três aspectos 

dentro da realidade concreta, sendo assim, a autora acaba por destacar: o 

“trabalho”, o “labor” e a “ação política”, cada um desses fatores se divide entre as 
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esferas de atuação do convívio humano dentro do mundo, ocasionando a 

separação entre a esfera privada, esfera social, e a esfera pública de atuação 

conjunta dos seres humanos numa determinada sociedade. É nítido, dentro da teoria 

arendtiana, que a autora atribui grande valor para a esfera pública, logo, demonstra 

uma grande importância para a própria política; para ela, a política é onde a 

dignidade humana é construída e preservada, é por meio da ação política que as 

pessoas conseguem estabelecer seus direitos e um ambiente favorável para o 

debate saudável plural e democrático, com a finalidade de estabelecer a 

manutenção da harmonia social, sendo um mecanismo de apaziguamento e de 

resolução dos embates violentos entre os seres humanos. 

Entretanto, historicamente, o campo da política se tornou o local mais 

evidente para a observação de brigas e disputas entre os homens e suas vontades, 

mas também, serviu ao homem como palanque para as maiores transformações 

ocorridas no que diz respeito à democracia, emancipação e libertação. A partir 

dessas reflexões a proposta exposta neste trabalho será a de identificar alguns 

elementos que tornam, principalmente a modernidade e seus acontecimentos, um 

período importante para entendermos como todas os elementos mais importantes 

em relação a violência na modernidade, se potencializaram ainda mais com a 

chegada da ideologia totalitária na Europa durante o século XX. 

 

A MODERNIDADE: A CIVILIZAÇÃO INCORPORA A BARBÁRIE 
 

“Quem deve enfrentar monstros deve permanecer atento para não se tornar 

também um monstro. Se olhares demasiado tempo dentro de um abismo, o abismo 

acabará por olhar dentro de ti.” (NIETZSCHE, 2001, p. 89). 

O aforismo apresentado por Friedrich Nietzsche, para além da sua 

compreensão sobre os dilemas e perigos de uma visão sobre âmago do próprio 

homem, se expande para a realidade concreta e nos dá a centelha para 

começarmos a reflexão necessária para o entendimento do fenômeno que é a 

modernidade, um período marcado pelo intenso avanço técnico-científico, 

expansão das capacidades e da exploração do potencial não apenas do 

antrophos, mas também da própria realidade, entretanto, ao mesmo tempo que 

mostra ao homem sua incríveis possibilidades e revela descobertas, mostra a ele 
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também, o seu aspecto mais destrutivo, cruel e deplorável, evidenciando que os 

limites da maldade podem estar muito além do que se imaginava. 

A era moderna surge no horizonte da história, com a crescente expansão da 

classe burguesa e, consequentemente, com a vertiginosa expansão do modelo 

capitalista. As tradicionais estruturas dos estamentos dão lugar as classes sociais, 

principalmente após a Revolução Francesa; os feudos se dissolvem em meio à crise 

ou se aglomeram dando espaço para o nascimento dos poderosos Estados-

nacionais; as artes, a filosofia e a política ganham novos ares, atendendo as 

demandas da nova dinâmica da sociedade e das classes que nascem desse novo 

contexto.  

O novo zeitgeist da política e das ambições expansionistas durante a 

modernidade, se pauta, principalmente, nas possibilidades de expansão do 

mercado consumidor e de matérias primas para o enriquecimento dos Estados-

nacionais e, em especial, das suas respectivas burguesias. O avanço das pesquisas 

técnicas e cientificas, trazidas pelo iluminismo, ocasionaram a formação de uma 

nova administração nas estruturas de administração estatais e privadas, a crescente 

difusão de métodos e da cientificidade com a finalidade de se obter uma maior 

efetividade e lucro nas ações econômicas e políticas proporcionaram o nascimento 

e popularização da estrutura burocrática de administração, fator importante e 

decisivo para os acontecimentos que culminaram nas experiências totalitárias no 

continente europeu. 

 

Precisão, velocidade, certeza, conhecimento dos arquivos, 
continuidade, direção, subordinação estrita, redução de desacordos 
e de custos materiais e pessoais são qualidades que, na administração 
burocrática pura, e fundamentalmente na sua forma monocrática, 
atingem o seu nível ótimo (WEBER, 1991, p. 37) 

 

Com o objetivo de se estabelecer estratégias para a dominação de mercados 

e povos para fora do universo europeu, foi estipulada, através da burocracia 

presente na nova dinâmica de administração dos Estados recém-nascentes e de 

suas políticas internas e externas, uma nova forma de administrar a dominação, logo, 

todo os processos presentes no projeto imperialista europeu, possuem em seu cerne 

a racionalização da dominação e a busca pela máxima efetividade. Portanto, fica 

claro que a burocracia foi utilizada como ferramenta para o desmantelamento das 

condições humanas dos povos africanos e asiáticos, promovendo com maior grau 
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de urgência a destruição da maneira como se estabelecia a esfera pública de 

atuação política desses povos, utilizando como elemento principal para isso o 

agravamento dos preconceitos de cunho étnico e racial, com justificativas de 

características do darwinismo social difuso na época. 

 

[...] dois novos mecanismos de organização política e de domínio dos 
povos estrangeiros foram descobertos durante as primeiras décadas 
do imperialismo. Um foi a raça como princípio da estrutura política; o 
outro, a burocracia como princípio do domínio no exterior (ARENDT, 
1989, p. 215). 

 

O imperialismo se constitui no primeiro momento da história em que a 

burguesia, sentindo-se tolhida e cercada pelo Estado, promove o seu interesse de 

classe com a finalidade de ampliar cada vez mais a estrutura burocrática estatal sob 

domínio dos seus interesses expansionistas (ARENDT, 1989). 

A burguesia europeia expande seus domínios para toda a África e Ásia, se 

pautando por uma ideologia racial e se aproveitando da antiga instrumentalização 

da dicotomia entre civilidade e barbárie, noção trazida da antiguidade, onde gregos 

criavam um discurso e uma justificativa para dominação de povos não helênicos, 

apontando estes (não helenos) como bárbaros, esse discurso ganha nova roupagem 

no contexto imperialista, embasada na ideia de que o homem branco deve salvar 

os demais povos da sua própria condição animalesca, levando eles ao suposto 

progresso (ROUANET, 2001). 

Foi a experiência imperialista que criou as bases para as ações tomadas pelos 

regimes de Adolf Hitler e Josef Stalin. O uso da burocracia e seu desvirtuamento para 

fins de administração da dominação, do medo e do próprio racismo; a 

administração dos sentimentos de abandono e desamparo que iriam passar as 

populações da Europa no início do século XX. As barbaridades ocorridas na África, 

tais como os “massacres administrativos” no Congo-Belga e na África do Sul, são 

apenas elementos utilizados para a fabricação de um nefasto produto que iria 

assolar os próprios europeus durante o período entre guerras.  

As disputas dos interesses e das vontades entre os Estados-nacionais, 

movimentados através de investimentos burgueses, acabaram por levar o mundo 

para a Primeira Guerra Mundial e, por consequência, determinou o colapso dos 

Estados-nacionais com o fim de impérios, instauração de repúblicas e execução de 

revoluções no continente europeu. 
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É nesse contexto que na Europa, nasce aquilo que ficaria marcado na história 

como a manifestação mais pura do mal que a humanidade poderia fazer com ela 

mesma, a primeira metade do século XX é marcado pelo colapso da estruturação 

social em classes, as crises geradas pelo imperialismo resultante da Primeira Grande 

Guerra, além do Crash da Bolsa de Nova York, as massas de desempregados; 

apátridas, que perderam seu direito de ter direitos (ARENDT,1989). 

Foi a experiência imperialista que criou as bases para as ações tomadas pelos 

regimes de Adolf Hitler e Josef Stalin. O uso da burocracia e seu desvirtuamento para 

fins de administração da dominação, do medo e do próprio racismo, a completa 

obliteração e impedimento do desenvolvimento das ações políticas dos povos 

dominados, esses elementos iram desembocar na administração dos sentimentos de 

abandono e desamparo que iriam passar as populações da Europa no início do 

século XX. As barbaridades ocorridas na África, tais como os “massacres 

administrativos” no Congo-Belga, são apenas elementos utilizados para a fabricação 

de um nefasto produto que iria assolar os próprios europeus durante o período entre 

guerras. As populações frustradas com a quebra do sonho capitalista e com o 

aparente fim da linha para o progresso, levaram a humanidade a se transformar em 

seu próprio monstro, ao mesmo tempo que era engolida pelo seu próprio abismo. 

 

O FENÔMENO DO TOTALITARISMO: A BARBÁRIE COMO A NOVA CIVILIDADE 
 

Em decorrência das muitas crises que assolaram o continente europeu em 

decorrência da crise do capitalismo mundial, a falha do plano imperialista e a 

obliteração dos Estados-nacionais, essa série de fatores colocaram as populações de 

toda Europa em uma profunda desesperança, desamparo e ausência de 

perspectivas para o futuro. Os partidos políticos e a própria esfera pública não 

possuíam mais seus alicerces econômicos e sociais para se manterem em pleno 

funcionamento, os homens das sociedades europeias passaram a viver em função 

das suas necessidades, com a finalidade exclusiva sobrevivência. 

O trabalho, passou a se subordinar em função do labor, tais aspectos 

passaram a não mais integrar um sistema de manutenção do tecido social e do 

próprio indivíduo, mas sim, se modificaram e passaram a agir como fatores exclusivos 

da pura sobrevivência e necessidade. Como resultado desta situação, a esfera 

pública europeia, durante a primeira metade do século XX, se transformou em um 
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lugar abandonado, com ausência de grandes preocupações dos indivíduos com a 

coletividade, uma vez que, agora, os indivíduos se restringem exclusivamente a suas 

esferas privadas como meio de sobrevivência. Há então, a criação de uma 

“sociedade de massas” (ARENDT,1989); resultante do aumento considerável da 

falência do espaço público, carente de ação política. Está crescente e continua 

ação de desvirtuamento do indivíduo, acabou por dar espaço para a fomentação 

e florescimento de ideias radicais, independente dos lados do espectro político, seja 

à direita com o nazi-fascismo, seja na esquerda com o stalinismo soviético. 

Como comenta Passos (2010) esse abandono da preocupação com 

elementos fundamentais da vida tais como a livre iniciativa e ação conjunta, 

principalmente através da ação política, significa um abandono da própria 

condição humana, tornando o homem em um indivíduo da “sociedade de massas”, 

um ente mais suscetível a bravatas e frases prontas de figuras pitorescas em meio a 

movimentos radicais. Considera ainda que indivíduo vive nesse período uma 

crescente inércia, se abstendo de qualquer preocupação que não seja sua própria 

sobrevivência, tornando-se preso à um individualismo quase que instintivo, pautado 

na única visão de satisfação das necessidades básicas, deixando-se levar por 

qualquer tipo de discurso que o tire dessa condição deplorável. 

 

As massas não se unem pela consciência de um interesse comum e 
falta-lhes aquela específica articulação de classes que se expressa em 
objetivos determinados, limitados e atingíveis. O termo massa só se 
aplica quando lidamos com pessoas que, simplesmente devido ao seu 
número, ou à sua indiferença, ou a uma mistura de ambos, não se 
podem integrar numa organização baseada no interesse comum (...). 
Potencialmente, as massas existem em qualquer país e constituem a 
maioria das pessoas neutras e politicamente indiferentes, que nunca 
se filiam a um partido e raramente exercem o poder de voto (ARENDT, 
1989, p. 361). 

 

A retirada das propriedades primordiais do labor, do trabalho e, bem como a 

progressiva destruição da ação política, torna-se a engrenagem fundamental para 

a concretização dos planos totalitários de Hitler e Stalin, por esse motivo, tanto os 

ódios raciais de Hitler, quanto o ódio de classe de Stalin encontraram forças, 

justamente por que foram milimetricamente organizados, programados e validados 

pela nova burocracia e pela máquina de propaganda que esses regimes 

conseguiram estabelecer (ARENDT,1989). Essa burocracia sistemática e utilizada para 
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eliminação da ação política e autonomia dos povos é uma notável herança do 

próprio imperialismo.  

Passos (2010, s/p) analisa que “É para garantir o domínio total que se deve 

procurar “aperfeiçoar” o homem da massa, fazendo com que ele, cada vez mais, 

transforme-se em um ser coeso e de atitudes previsíveis”.  

De qualquer modo, podemos entender de acordo com a visão de Arendt 

(1989) e Passos (2010), que o homem da sociedade de massas é o “alfa e o ômega” 

do totalitarismo, uma vez que a total falta de ação política de pessoas e grupos 

fragilizados, tornou fértil o terreno para a derrocada das democracias e, por 

consequente, o desmantelamento do espaço público, com instauração de regimes 

que pregavam a quebra e ressignificação das estruturas do Estado e, até mesmo na 

reformulação da própria história. 

A modernidade serve como um eterno alerta para nós, para que criemos 

cada vez mais mecanismos e possibilidades para que mantenhamos a ação política 

e a esfera pública sempre em perpétua utilização, ocupando os espaços e os 

debates, com a finalidade de nos proteger de nós mesmos, buscando fortalecer não 

só nossos laços e nossa pluralidade, mas também o Estado democrático de direito.  

 

CONCLUSÃO 
 

Neste trabalho procuramos evidenciar algumas das principais ideias de 

Hannah Arendt, no que tange o campo da política, buscando analisar desde a 

integração da esfera pública e esfera privada através do labor, do trabalho e da 

ação política, acrescido das análises e evidencias das trágicas consequências da 

dissolução da esfera pública e da individualização exacerbada do homem, 

ocasionada pela perda de esperanças na própria realidade em um contexto de 

crise, no qual as práticas da esfera privada são submetidas exclusivamente a fria 

lógica da sobrevivência. Tentamos realizar uma análise crítica da modernidade, com 

apoio da intersecção de conceitos arendtianos, com os de outros filósofos, 

principalmente no campo do niilismo e do pessimismo, tais com Schopenhauer e 

Friedrich Nietzsche, com o intuito de evidenciar o processo por meio do qual a 

civilização se apoderou da barbárie. 

Buscamos extrair desde as causas que originaram o ímpeto do imperialismo, 

até as consequências e as mazelas que esse conjunto de práticas de cunho racista 
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e autoritária refletiram nos acontecimentos trágicos ocorridos no contexto Europeu 

do século XX. 

Em suma, esse trabalho buscou explicitar, principalmente, a importância da 

esfera pública e consequentemente a ação política consciente, para que haja de 

maneira satisfatória e harmônica um consenso e uma determinada paz social, 

pautada principalmente pelo poder dialógico e dialético, para que assim possamos 

ter cada vez mais fortalecida a tradição democrática e a manutenção do Estado 

democrático de direito. 
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HANNAH ARENDT SOBRE A DESMUNDANIZAÇÃO: PERSPECTIVAS PARA 
COMPREENDER OS TEMPOS SOMBRIOS PARA A AÇÃO E O DISCURSO NA 

SOCIEDADE BRASILEIRA 
 

ME. GIOVANE RODRIGUES JARDIM 
Instituto Federal do Rio Grande do Sul, Campus Erechim 

giovane.jardim@erechim.ifrs.edu.br 
 

RESUMO: A partir da concepção de mundo enquanto espaço comum para a 
existência plural, não faria sentido pensar em um mundo repressivo das 
potencialidades humanas. E o que não faz sentido, tornou-se realidade para o 
humano em situações de barbárie, de desmundanização e de desumanização 
em uma sociedade em que tudo pode acontecer. Nesta perspectiva, embora o 
totalitarismo seja um mal em si mesmo para Hannah Arendt (1906-1975), dela 
também é possível depreender a noção de que o totalitarismo é tanto a 
realização da massificação social em suas contradições, como seu terror e sua 
ideologia podem ser pensados como uma “fuga suicida” dos problemas não 
resolvidos desta época. A solidão (loneliness) na multidão que resulta da 
atomização e do isolamento da vida em uma sociedade massificada, e das 
promessas de civilidade não concretizadas pelo transcurso da história, não é o 
resultado de um regime totalitário, mas sua condição de existência. Assim, o 
totalitarismo se tornou possível no mundo não-totalitário pela “organização da 
solidão”, e não o contrário. A partir do entendimento de Arendt sobre a 
desmundanização do mundo comum e humano, a presente investigação propõe 
pensar elementos da realidade brasileira não enquanto provas do 
estabelecimento ou não de um regime totalitário, mas como indícios da 
superfluidade e da homogeneização que impossibilitam a ação e o discurso. Não 
somente as necessidades biológicas, mas também as necessidades engendradas 
pela massificação social, tornam-se fundamentos para o terror frente ao outro, 
para o afloramento das dimensões pré-políticas como a fraternidade, o amor ao 
povo, as “coisas do coração”. A partir dessas identificações, o amor pelo mundo 
é substituído pela defesa dos iguais, o público pelo privado, a república pela 
família, e a política pela violência. Ao aproximar a análise de Arendt, sobre as 
origens do totalitarismo, com os movimentos reacionários no Brasil do século XXI, 
compreende-se que as condições que possibilitaram o estabelecimento da 
ditadura civil militar no século passado, permanecem pouco alteradas com a 
redemocratização, voltando a fundamentar a oposição entre o progresso das 
forças materiais de produção e o desenvolvimento humano, sempre em 
decréscimo do segundo e, em defesa do primeiro. Arendt possibilita uma análise 
filosófico/política dos atuais acontecimentos, não somente nos tempos sombrios 
da política partidária e representativa no Brasil, mas sobretudo da crise mundial 
caracterizada pelo colapso da modernização. Ela possibilita-nos uma análise de 
conjuntura e de compreensão da gravidade dos atuais acontecimentos e da 
existência das pré-condições para o ofuscamento do âmbito público, mas 
também potencializa refletir sobre a subversão a esta dada ordem de coisas.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Pluralidade; Sociedade de Massa; Política; Educação; 
Totalitarismo.  
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INTRODUÇÃO 
 

Não vivemos um regime totalitário no Brasil; o que, contudo, não significa 

que em nossa época não existam elementos impreteríveis para a sua instauração, 

como o isolamento e a solidão que resulta da atomização e da massificação da 

hodierna sociedade. A presente investigação propõe refletir sobre a 

desmundanização como perspectiva para a compreensão dos “tempos 

sombrios” para a ação e o discurso na sociedade brasileira. Procura-se pensar o 

totalitarismo não como causalidade, mas enquanto consequência possível em um 

mundo que deixa de ser humano e comum, deixando de ser artifício para a 

singularidade e a inter-relação entre humanos diferentes, plurais, mas capazes de 

diálogo e compromissos estáveis entre si.  

Hannah Arendt (1906-1975) enquanto pensadora da política, procurou 

compreender os acontecimentos do século passado e da barbárie no mundo 

humano a partir da investigação sobre as origens do ofuscamento do âmbito 

público. Sua reflexão sobre o totalitarismo, ou mesmo sobre o julgamento de Adolf 

Eichmann, chocou seus leitores e a mídia pela sua recusa de uma abordagem 

superficial, de mera concatenação causal. Ela investiga as origens deste 

fenômeno, questiona suas condições históricas que no passado deram espaço 

para a ascensão de correntes subterrâneas que pela organização das massas1 

tornou possível uma sociedade em que transformou a “personalidade humana 

numa simples coisa, em algo que nem mesmo os animais são” (ARENDT, 2013, p. 

582).  

Arendt, na obra Homens em Tempos Sombrios (2008, p. 8) afirma algo que 

possibilita estabelecer uma analogia com a realidade brasileira que, 

hodiernamente é marcada por um “discurso que não revela o que é, mas o varre 

para sob o tapete, com exortações, morais ou não, que, sob o pretexto de 

sustentar antigas verdades, degradam toda a verdade a uma trivialidade sem 

sentido”. Nesse sentido, a presente investigação propõe delinear a compreensão 

de mundo na obra de Arendt enquanto comum e humano, bem como as 

_______________ 
1 O termo “massa” segundo Arendt (2013, p. 348) “só se aplica quando lidamos com pessoas que, 

simplesmente devido ao seu numerou à sua indiferença, ou a uma mistura de ambos, não se 
podem integrar numa organização baseada no interesse comum, seja partido político, 
organização profissional ou sindicato de trabalhadores”.  
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perspectivas para a alienação do mundo, em outros termos, para o totalitarismo 

enquanto um processo de desmundanização, despolitização, perda de sentido e 

pertencimento.  

A propedêutica leitura de Origens do Totalitarismo e de A Condição 

Humana, contextualiza os movimentos totalitários como resposta ilegítima a 

problemas de nossa época. Estes “tempos sombrios” não são novos na história 

mundial, tampouco na política brasileira; e não estão restritos ao estabelecimento 

de um regime totalitário2, como se pretendeu o nazismo e o stalinismo. Mas 

representam a permanência e o retorno de questões não resolvidas pela 

organização social moderna, sobrevestes da atomização e do isolamento dos 

seres humanos em indivíduos em uma sociedade massificada pela 

homogeneização de tudo e todos. Arendt possibilita elementos teóricos e 

metodológicos no presente para a compreensão sobre os movimentos totalitários 

para além de dicotomias superficiais, bem como de uma análise das condições e 

das possibilidades para o estabelecimento de regimes totalitários na atualidade, e 

não o contrário, ou seja, como se o atual ofuscamento do âmbito público fosse o 

resultado de um regime totalitário estabelecido em nossa sociedade.  

 

DESMUNDANIZAÇÃO 
 

O termo desmundanização (wordlessness)3 nesta investigação é 

empregado para caracterizar a perda pelos homens e pelas mulheres do espaço 

humano e comum para o discurso e a ação. Desmundanização refere-se à 

restrição do mundo enquanto espaço compartilhado, lugar para os assuntos 

humanos, da singularidade e de sua pluralidade.  

Na obra Origens do Totalitarismo, Arendt procede uma descrição 

conjuntural e histórica do mundo em certa perspectiva negativa, demonstrando-

o como algo a ser mudado e construído, e sobrevestes dos perigos da 

incapacidade para o estabelecimento do mundo enquanto algo permanente. 

Arendt afirma que “nossa vida política se baseia na suposição de que podemos 

_______________ 
2 Arendt diferencia o fascismo do totalitarismo, definindo que o fascismo como a tomada de poder 

e a instauração da “elite” fascista no governo, o totalitarismo não se contenta em um domínio 
externo, mas aterroriza os seres humanos internamente. (ARENDT, 2013, p.455)  

3 A compreensão deste termo é extraída do artigo intitulado Totalitarismo e Desmundanização Liberal 
de Rodrigo Ribeiro Alves Neto (2018).  
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produzir igualdade através da organização, porque o homem pode agir sobre o 

mundo comum e mudá-lo e construí-lo juntamente com os seus iguais, e somente 

com os iguais” (ARENDT, 2013, p.410). E nesse sentido, o movimento totalitário é 

apresentado por Arendt não como a tentativa de tomada do poder, a 

transformação exterior ou revolucionária da sociedade, mas sim a transformação 

da própria natureza humana. Assim, continua Arendt (2013, p. 607): “o respeito à 

dignidade humana implica o reconhecimento de todos os homens ou de todas as 

nações como entidade, como construtores de mundos e coautores de um mundo-

comum”. Desmundanização significa, nesta perspectiva, o movimento de não 

reconhecimento do mundo enquanto artifício, ou ainda, o não pertencimento a 

ele, de forma que o movimento totalitário força este estar por fora do mundo, a 

subordinação a esfera privada e meramente biológica e a diferenciação, pois, a 

igualdade não é um fato natural, mas uma construção histórica entre os homens: 

“Não nascemos iguais tornamo-nos iguais” (ARENDT, 2013, p. 410).  

Arendt na obra A condição Humana (2014) denota uma concepção mais 

descritiva de sua concepção de mundo enquanto morada comum e estável dos 

seres humanos, comparando-o didaticamente com uma mesa enquanto espaço-

entre [in-between]. A elaboração de Arendt sobre o mundo diverge das 

concepções do mesmo enquanto espaço físico ou geográfico ¬ planeta terra, por 

exemplo ¬ ou ainda, como algo metafísico. O mundo entendido em sua dimensão 

política significa a possibilidade tanto para a diferenciação entre as pessoas, tanto 

como para o estabelecimento de inter-relações, sendo condição para a ação e 

o discurso. Nesse sentido, Arendt concebe o mundo como um espaço-entre os 

homens e, entre a relação dos homens entre si e com a natureza. O mundo, é 

assim um artifício que possibilita sua identificação e sua distinção frente aos outros 

e a si mesmo. Nas palavras de Arendt,  

 

Conviver no mundo significa essencialmente ter um mundo de 
coisas interposto entre os que o possuem em comum, como uma 
mesa se interpõe entre os que se assentam ao seu redor, pois, como 
todo espaço-entre [in-between], o mundo ao mesmo tempo 
separa e relaciona os homens entre si (ARENDT, 2014, p. 64). 

 

Ao parafrasear Arendt, e utilizar a expressão “tempos sombrios para a ação 

e o discurso na sociedade brasileira”, procura-se depreender de sua análise a 

camuflagem da homogeneização social e da permanência de elementos 
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totalitários no ofuscamento do âmbito público, ou seja, do mundo comum. Na 

situação atual do Brasil onde diminui-se os espaços para cada um ser o que é, 

para manifestar-se aos demais, de forma que impera uma suporta igualdade com 

base na trivialidade, na marginalização das manifestações culturais, no isolamento 

e na organização da solidão, denota-se a ausência deste domínio público. Na 

ausência deste espaço-entre [in-between], acabamos por cair uns contra os 

outros. Em tempos sombrios, nas palavras de Arendt (2008, p. 19), “o mundo se 

tornou tão dúbio que as pessoas deixaram de pedir qualquer coisa à política além 

de que mostre a devida consideração pelos seus interesses vitais e liberdade 

pessoal”. A destruição do mundo comum, implica em “homens tornarem-se 

inteiramente privados, isto é, privados de ser e ouvir os outros e privados de ser 

vistos e ouvidos por eles”. (ARENDT, 2014, p. 70)  

O totalitarismo não é a consequência causal das dicotomias da 

modernidade, tampouco a única forma de alienação do mundo na história da 

sociedade ocidental. A análise de suas origens por Arendt, nos remete a 

compreensão de que condições do passado o tornaram possível enquanto uma 

resposta ilegítima a problemas da época presente, o que em outros momentos da 

história acabou tendo configurações diversas, outras alienações do mundo. Assim, 

uma condição necessária para o estabelecimento do totalitarismo é a 

desmundanização que ampara uma realidade em que tudo pode acontecer 

com o humano, de passo que a mundanização dos seres humanos pode ser 

compreendida como seu antidoto, e assim o mundo humano e comum não é 

dado espontaneamente, mas um artifício humano.  

O terror e a propaganda4, procuram consumar a alienação do mundo, 

tencionando para a desmundanização. Neste sentido, a presente digressão entre 

os escritos de Arendt e a hodierna sociedade brasileira torna-se possível pela 

atualidade de sua análise sobre a solidão organizada e como esta ameaça – 

enquanto alienação - devastar o mundo que conhecemos e que possibilita a 

ação e discurso em uma realidade ainda não totalitária, mas com tendências – 

paradoxalmente enquanto artifício humano, um “mundo que se torna inumano” 

(ARENDT, 2008, p. 18). O que não faria sentido algum, – a existência de uma 

_______________ 
4 A questão que envolve a questão da propaganda totalitária é importante para Arendt, de forma 

que em Origens do Totalitarismo encontramos uma parte intitulada A propaganda Totalitária, em 
Entre o Passado e o Futuro trata da relação entre verdade e política, e ainda em a Crise na 
República intitula-se A mentira na Política. 
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realidade repressiva das potencialidades humana – tornou-se vigente e ameaça 

expulsar o humano do mundo e, transformar o planeta terra em um espaço 

geográfico impróprio para humanos. 

 

SOLIDÃO ORGANIZADA 
 

Em Origens do Totalitarismo, sobre os campos de concentração, Arendt 

afirma que “mais do que o arrame farpado, é a irrealidade dos detentos que ele 

confina, que provoca uma crueldade tão incrível que termina levando à 

aceitação do extermínio como solução perfeitamente normal” (ARENDT, 2013, p. 

496). A partir desta “imagem” contrastada entre o arame enquanto uma prisão 

externa, e as experiências a que as pessoas eram submetidas para a perda de sua 

própria natureza, explica-se diferença entre isolamento que é causado pela 

atomização e superfluidez que caracteriza a vida em uma sociedade massificada, 

em relação com a solidão organizada a partir destas características no intuito de 

tal domínio. 

Se por um lado, atomização e superfluidez são características do projeto 

moderno de sociedade e de suas contradições, a desmundanização é um 

processo de organização destas contradições como mobilização para as massas, 

pois “sua indiferença em relação aos negócios públicos e a neutralidade em 

questões de política não são, por si, causas suficientes para o surgimento de 

movimentos totalitários” (ARENDT, 2013, p. 441). Para tornar-se possível o 

totalitarismo, seu movimento com base na aliança entre a ralé e a elite, parte do 

isolamento dos indivíduos e da manipulação e/ou organização de sua solidão. 

 

O que prepara os homens para o domínio totalitário no mundo não 
totalitário é o fato de que a solidão, que já foi uma experiência 
fronteiriça, sofrida geralmente em certas condições sociais 
marginais como a velhice, passou a ser, em nosso século, a 
experiência diária de massas cada vez maiores (ARENDT, 2013, p. 
638). 

 

Arendt insiste na diferenciação entre isolamento e solidão, e nesse sentido, 

entre a apatia do individualismo burguês, e a perda de sua personalidade – 

destruição das próprias capacidades humanas. Se o isolamento pode ser 

entendido como uma situação que impossibilita a ação, não significa que a 
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possibilidade de ação não exista ou que tenha sido destruída, somente frustrada 

enquanto capacidade bloqueada. Assim, afirma Arendt (2013, p. 634) que 

“enquanto o isolamento se refere apenas ao terreno político da vida, a solidão se 

refere à vida humana como um todo”. Assim, a solidão organizada é torna os 

homens em não pertencentes ao mundo, não ao mundo enquanto físico, mas ao 

espaço-entre dos assuntos humanos e comuns. Tirar suas raízes para poder torná-

lo supérfluo, de forma “não ter raízes significa não ter no mundo um lugar 

reconhecido e garantido pelos outros; ser supérfluo significa não pertencer ao 

mundo de forma alguma” (ARENDT, 2013, p. 634).  

Arendt na obra Homens em Tempos Sombrios, em várias passagens destaca 

um caráter de repulsa ou de recusa frente a solidão, destacando a dimensão da 

humanitas. Destas passagens, é possível delinear da concepção de Arendt sobrea 

solidão não como um estar sozinho enquanto não acesso a outras pessoas, ou 

mesmo ao que elas momentaneamente falam ou demandam, mas a solidão é 

um isolamento da capacidade de pensar e de agir; isolamento este que os 

movimentos totalitários pretender tornar desnecessário, uma vez que seja 

consumada a organização desta solidão, em outras palavras, sendo impossível a 

humanitas. O isolamento refere-se a questões do indivíduo e do que ele oferece 

em público, a solidão por sua vez diz respeito a pessoa, e desta forma não se trata 

de mera subjetividade, mas da personalidade que resulta do resulta do âmbito 

público. Ao tratar de Karl Jaspers, Arendt (2008, p. 82) destaca que “é 

precisamente o que Kant, e depois Jaspers, entende por Humanität, a 

personalidade válida que, uma vez adquirida, nunca abandona um homem, 

ainda que todos os outros dons do corpo e da mente possam sucumbir à 

destrutividade do tempo”.  

A solidão não significa não ter acesso a outras pessoas ou acesso ao que 

estas pessoas dizem ou defendem, e nem mesmo a simples apatia frente ao que 

acontece, como por exemplo uma pessoa que frente a uma catástrofe vê-se 

paralisada, embora pudesse e mesmo objetivasse evita-la. Mas a solidão refere-se 

a um não pertencimento ao mundo comum e humano, ou ainda a uma 

indiferença frente ao outro e por isso consigo mesma. É a transformação do 

isolamento em solidão que mobiliza as massas para a adesão a soluções não 

humanas e comuns, como exemplificam os extremismos, para além das tiranias, 
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ditaduras e despotismos, tornando possível o totalitarismo não enquanto uso da 

humanidade, mas enquanto sua destruição. Nas palavras de Arendt (2013, p. 639), 

 

Não obstante, a solidão organizada é consideravelmente mais 
perigosa que a impotência organizada de todos os que são 
dominados pela vontade tirânica de um só homem. É o seu perigo 
que ameaça devastar o mundo que conhecemos – um mundo 
que, em toda parte, parece ter chegado ao fim – antes que um 
novo começo, surgindo deste fim, tenha tido tempo de firmar-se. 

 

Arendt enfatiza no movimento totalitário a ideologia que mina a ação e o 

discurso pela desmundanização enquanto solidão organizada pelo terror e pela 

propaganda. Sua elaboração contribui para a compreensão da situação política 

contemporânea, entretanto necessita de contextualização uma vez que se o 

terror permanece em suas características e limitações, a propaganda em nossa 

sociedade implica na análise dos novos mecanismos disponíveis e utilizados para 

a mentira na política, para o lawfare no séc. XXI, para as Fake News, para a 

organização das massas a partir da ideologia que já está premente na sociedade. 

Nesse sentido, Arendt destaca que a propaganda totalitária não se destina a 

convencer as pessoas de algo, mas a organizá-las, ou seja, para impossibilitar os 

artifícios de igualdade, tornando permissivo que umas caiam sobre as outras pela 

sua natural diferenciação. 

 

O verdadeiro objetivo da propaganda totalitária não é a 
persuasão, mas a organização – o cumulo da força sem a posse 
dos meios de violência -. Para esse fim, a originalidade do conteúdo 
ideológico só pode ser considerada como dificuldade 
desnecessária. Não foi por acaso que os dois movimentos – 
totalitários do nosso tempo, tão assustadoramente “novos” em seus 
métodos de domínio e engenhosos em suas formas de 
organização, nunca prepararam uma doutrina nova, nunca 
inventaram uma ideologia que já não fosse popular (ARENDT, 2013, 
p. 496). 

 

Nesta perspectiva, engana-se quem acredita que o bolsonarismo no Brasil 

tem criado novas teorias, ou que o atual presidente dos Estados Unidos esteja 

inventando um ódio aos imigrantes, o que estes movimentos e seus apoiadores 

tem articuladamente conseguido é canalizar correntes subterrâneas, concepções 

já superadas pelo mundo comum e humano, trazendo-as novamente não 

somente para o âmbito público, mas contra sua existência. Mas em tempos de 
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tecnologia digital, o terror e a propaganda ganham novo alcance, e torna-se 

questionável o quanto estes novos instrumentos podem ampliar aquela tendência 

de domínio.  

Arendt não vivenciou e por isso também não analisou as novas tecnologias 

de informação e comunicação, como os aplicativos de mensagens ou as redes 

sociais por meio da Internet. Estas que por sua vez, permitem a interação para 

além do isolamento físico, e aquém do contato frente a frente, e se por um lado 

ampliam as possibilidades de diálogo, por outro geram “bolhas” de pensamento 

e opinião, de forma que são organizadas a partir de algoritmos que podem 

bloquear ideias diversas, plurais e/ou contraditórias. E ainda, descobre-se a cada 

dia a existência de robôs multiplicadores de notícias falsas direcionadas a pessoas 

previamente catalogadas em suas demandas e/ou preferencias, criando uma 

ilusão de mundo compartilhado, a partir do qual é possível fundamentar escolhas 

determinadas, com ampla sensação de liberdade. Neste sentido, aquele 

“controle total” que somente foi possível no passado em experiências de campos 

de concentração, torna-se um questionamento no presente, bem como da 

dúvida de que estes novos mecanismos de comunicação de massa possam 

significar uma espécie de “campos de concentração globalizados”. E assim, tornar 

possível o antes impossível: a eliminação da espontaneidade humana, não 

somente sua restrição.  

Analogamente, podemos afirmar que essas novas tecnologias ampliam o 

terror e a propaganda já instrumentalizados, na análise de Arendt, para a 

mobilização das massas pelos movimentos totalitários do século XX, tendendo 

para a impossibilidade do discurso e da ação, em uma sociedade que transforma 

a ação em comportamento, e o discurso em propaganda – em organização, não 

em persuasão. A manipulação e/ou organização, neste âmbito, significa o que 

Arendt denominou de “solidão organizada”, da manutenção dos homens e das 

mulheres em um estado de alienação do mundo, ou seja, de artifícios humanos e 

duradouros. Em outras palavras, de desmundanização e/ou de despolitização, de 

trabalho transformado em ocupação, de ócio em entretenimento, da cultura em 

mero filisteísmo. 

 

PERSPECTIVAS PARA UMA DIGRESSÃO  
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Hannah Arendt não analisou a formação da sociedade brasileira, 

tampouco se debruçou especificamente sobre a trajetória de nossa república, e 

se tivemos ou não movimentos e regimes totalitários em nossa trajetória histórica. 

Sua análise restringiu-se a investigar as origens do totalitarismo como fenômeno 

crescente no continente europeu em uma dimensão de propagação mundial 

pela tentativa totalitária de conquista global. Na obra Origens do Totalitarismo, 

Arendt procede a uma análise a partir da qual o totalitarismo tornou-se possível 

em um mundo não totalitário, pois foi antecedido pelo antissemitismo e pelo 

imperialismo, e enquanto domínio total do mundo humano e comum, ele difere 

do despotismo, da tirania e da ditadura. Neste sentido, perspectivas para 

compreender os tempos sombrios para ação e o discurso na sociedade brasileira 

depreende-se da possibilidade de analogias, e da tentativa de compreender o 

passado em suas permanências no presente, respeitadas suas discrepâncias, em 

um continuum histórico.  

O Brasil enquanto resultado de um longo processo colonial e marcado tanto 

pelo genocídio dos povos originários como pela escravidão do povo africano, 

possui em sua recente trajetória de república mais a continuidade e manutenção 

de interesses de grupos “elitizados” no monopólio do território, dos meios de 

produção e de comunicação, do que propriamente rupturas históricas. A 

colonialidade do saber, do ser e do poder permanece pouco alterada mesmo 

com a redemocratização e a promulgação de uma Constituição que aponta 

para a dimensão da cidadania e da participação, e nesse sentido, o 

reconhecimento das diversas tradições populares, do acesso de grande parte da 

população a serviços públicos como saúde e educação de qualidade, 

permanece como questão premente e passível de retrocessos. Nesse contexto, 

como algo não exclusivamente brasileiro, mas continental e de certa forma global, 

há o retorno de dimensões não políticas como a fraternidade, o amor ao povo, ou 

as coisas do coração, em detrimento do exercício da liberdade na vida política.  

Analogamente, a sociedade brasileira vivência neste início de século um 

semelhante movimento de desmundanização, de “despolitização” em uma 

realidade ainda não totalitária e que, desta forma, não é o resultado do 

estabelecimento de um regime totalitário, sendo, entretanto, condição para a sua 

existência. A solidão e o isolamento são características da sociedade de massas e 

do projeto moderno de sociedade, da superfluidez e atomização, mas ainda 
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estão no âmbito das dicotomias entre o progresso das forças materiais de 

produção e o desenvolvimento humano, que caracterizam a modernização e seu 

colapso. Os movimentos totalitários, por sua vez, respondem ilegitimamente a estes 

problemas de nossa época com a perspectiva de aplainamento da pluralidade e 

da diversidade ainda existentes, vislumbrando nestas não as possibilidades de 

superação das promessas não realizadas pela modernidade, mas como as 

responsáveis pela sua ruína. A espontaneidade tornou-se, para eles, problema. 

Nesse ponto, encontramos uma possível digressão com os tempos sombrios 

da sociedade brasileira, não apenas como consequência de eventos do passado, 

mas principalmente como sua permanência. Se a história contada nas escolas é 

o ponto de vista do vencedor, então os movimentos totalitários venceram, pois em 

nossa literatura educacional nada ensinamos as novas gerações sobre esta 

realidade, como por exemplo na consideração que se tem sobre os governos de 

Getúlio Vargas, ou mesmo os diversos barbáries do passado e do presente, contra 

os pobres e negros nas periferias, contra os movimentos campesinos e de 

pequenos agricultores, e ainda contra os povos originários.  

As discussões sobre o Regime Civil Militar instaurado em 1964 e as 

atrocidades cometidas contra o mundo humano, por sua vez, foi limitada pela 

permanência de torturadores no cenário público, pela não punição dos 

responsáveis, e ainda, pela criminalização social daqueles homens e mulheres que 

resistiram a tal regime de exceção, fazendo ecoar o discurso e a ação para além 

do ofuscamento do domínio público. Os efeitos da presença bélica – homens 

pelas ruas com uniforme militar, carros de combate atravancados nos prédios 

públicos - foi substituído ou ampliado pela manipulação psicológica da 

sociedade, e na contemporaneidade o maio de 1964 faz-se presente, e de forma 

abismal, emerge vozes subterrâneas de apoio e de sua justificação por uma 

interpretação superficial dos acontecimentos do passado, seja pela indiferença 

frente ao sofrimento do outro, seja pela sua incapacidade de pensar alargado. 

O projeto dos movimentos totalitários é de um domínio total do humano, 

uma desmundanização que segundo Arendt só deixou de ser uma ilusão em 

raríssimos momentos, como por exemplo dos campos de concentração do regime 

nazista. Poderíamos relacionar estas experiências dos campos de concentração 

no Brasil com os manicômios, podendo estes representar este processo de 

alienação do mundo, como exemplifica o caso de Barbacena descrito na obra 
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Holocausto Brasileiro (ARBEX, 2015). Ou ainda, o sistema carcerário, onde multidões 

convivem em situações desumanas sobre o domínio de facções ou milícias, e sem 

o amparo e ou resguardo do estado, muitas destas pessoas sem acesso a defesa 

ou mesmo a um julgamento, quiçá a um julgamento justo e com as garantias de 

sua ampla defesa e do contraditório. Neste segundo caso, assemelha-se mais ao 

aspecto da restrição da espontaneidade que caracteriza mais o despotismo de 

estado, do que propriamente o totalitarismo como descrito por Arendt. Entretanto, 

se uma sociedade tolera que os seus “loucos” ou seus os “criminosos” sejam 

tratados como não humanos, parece bastar que um movimento redefina quem 

são estes bodes expiatórios pelo terror e pela propaganda, para que as pessoas 

desejem e justifiquem tais atrocidades, e isso pode ser depreendido dos atuais 

discursos sobre os “cidadãos de bem” ou ainda sobre os “humanos direitos”.  

A ação e o discurso ainda possíveis em nossa sociedade, pouco a pouco 

vê-se ofuscado pelo terror e pela propaganda enquanto instrumentos de 

organização da solidão, e isso pode ser depreendido do papel tênue que os meios 

de comunicação exercem. Nas publicações da mídia de massa no país, estas 

dominadas por poucas famílias e pelo seu compromisso com o capital 

internacional, defrontamo-nos a banalidade da notícia e a notícia da banalidade. 

Páginas inteiras dos principais jornais e revistas discutindo as relações pessoais entre 

o presidente da república e seus filhos, ou ainda, suas opções ou opiniões sobre 

sexualidade e ou valores religiosos, enquanto que o jogo político é ofuscado pelas 

trivialidades do seu cotidiano banal. A internet que possibilitaria uma maior 

diversidade de opinião em blogs e jornais independentes, ¬ que de independentes 

possuem muito pouco ¬, perde sua credibilidade de informar em meio a 

maquinaria de notícias falsas. Antagonismos forjados para o entretenimento das 

massas impossibilitam a compreensão dos acontecimentos, como a falsa 

oposição entre o nazismo ser de direita ou de esquerda, ou mesmo entre 

democracia e ditadura, mascarando desta forma que em certas circunstâncias, 

são sinônimas. A democracia liberal representativa não deixa de ser uma ditadura 

da maioria.  

A paralisia, ou ainda, a identificação de grande parte da sociedade 

brasileira com o anti-intelectualíssimo, contra a educação e o próprio 

desenvolvimento científico do pais, sua indiferença em relação a destruição da 

Amazônia e a não garantia da coexistência com os povos originários, alertam para 



119 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Anais do X Ciclo Hannah Arendt – A Felicidade Pública 

Universidade Estadual de Londrina – 12 a 14 de novembro de 2019 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia UEL 

a existência das condições e das possibilidades para o totalitarismo e suas 

atrocidades. A análise de Arendt sobre o totalitarismo enquanto 

desmundanização por meio da solidão organizada, perspectivamente possibilita 

situar que os tempos sombrios na sociedade brasileira que outrora significou a 

ascensão ao governo de certos grupos, pode não ter em vista somente assumir a 

máquina estatal como a tantos preocupa, mas sobretudo a destruição do Estado.   
 

Nesta perspectiva, para Arendt a “elite da classe alta” e do “mundo dos 

negócios” apoia a ascensão de tal movimento por confiar tratar-se apenas de um 

ditador, e de beneficiar-se partir de sua assunção ao poder, não compreendo que 

tal ódio popular contra o Estado tende a sua destruição, não a sua tomada. Com 

o fim do Estado, todos perdem. Para além deste ofuscamento, e que possamos 

algo aprender com os demais países da latino américa neste momento histórico, 

sobretudo o Chile é premente que a recusa, a resistência frente a tal domínio do 

humano, tenha a defesa do Estado (do mundo enquanto comum e humano) 

como horizonte. Todavia, os partidos políticos e movimento sociais no Brasil ainda 

não conseguiram assimilar que há conquistas e garantias impreteríveis, estando 

mais ocupados com dicotomias marginais, como quem será o candidato nas 

próximas eleições, ou ainda, qual a sigla partidária terá o privilégio de compor a 

majoritária. Pois, “iluminar” os tempos sombrios da sociedade brasileira não é uma 

questão de quem está no governo, nem para quem se governa, mas de 

compreender como por vias do voto popular tais propostas foram avalizadas, e 

ainda, como que demandas destas minorias foram ancoradas pelo desprezo da 

maioria com as instituições políticas de forma que, para destruí-las, a democracia 

tornou-se útil.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A perspectiva da desmundanização a partir da elaboração de Arendt e de 

suas considerações sobre o mundo humano e comum, possibilita refletir sobre a 

sociedade brasileira, e especificamente, o ofuscamento do âmbito público que 

caracteriza a ascensão de discursos antidemocráticos por vias da própria 

democracia liberal representativa. Se o “domínio total” e ou a “completa 

destruição da natureza humana” foi uma ilusão dos dois movimentos totalitários 

do século passado, realidade somente sobre condições dos campos de 



120 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Anais do X Ciclo Hannah Arendt – A Felicidade Pública 

Universidade Estadual de Londrina – 12 a 14 de novembro de 2019 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia UEL 

concentração e das experiências de desmundanização, resta a indagação de 

como esta ilusão poderia ser resolvida por estes movimentos por entremeio das 

novas tecnologias disponíveis em nosso século, sobrevestes pelas redes sociais e 

grupos da internet.  

Se não podemos negar que a sociedade brasileira vivencia um 

ofuscamento do âmbito das questões públicas, uma desconfiança justificada da 

população em suas instituições, bem como as dicotomias da democracia em uma 

sociedade de massificada, também não se pode menosprezar a crítica e a 

oposição, o que exemplificam mesmo que fragilmente ainda a existência de 

espaços para o discurso e ação. A perspectiva da desmundanização a partir da 

elaboração de Arendt e de suas considerações sobre o mundo humano e comum, 

possibilita digressões com a sociedade brasileira, considerando, contudo, suas 

particularidades, bem como o novo contexto histórico, os novos meios de 

comunicação de massa enquanto novas formas de restrição das capacidades 

humanas. Arendt ao tratar da solidão organizada denota uma crítica a 

democracia liberal representativa e o isolamento e a atomização que 

caracterizam o modelo moderno de sociedade, frente ao quais não como 

consequência, mas como uma resposta ilegítima surgiram os dois movimentos 

totalitários do século passado.  

Frente as contribuições de Arendt e da possibilidade de tais digressões, 

compete a trabalhos futuros indagar sobre a atuação dos meios de comunicação 

de massa no Brasil e questionar sobre sua propaganda, sobre a questão da mentira 

na política enquanto, dentre outras temáticas. E ainda, de como após o fracasso 

esperado do presente movimento com tendências totalitárias ¬ porque “mesmo 

no tempo mais sombrio temos o direito de esperar alguma iluminação (ARENDT, 

2008, p. 9) ¬, reconquistar a confiança da sociedade em suas instituições, no 

Estado, e sobretudo nas pessoas enquanto singulares, plurais, mas capazes de 

artifícios comuns e humanos para a vida em grupo ¬ singularidade e pluralidade.  
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Resumo: O presente artigo tem por escopo o estudo das atividades do trabalho e 
da obra, bem como da relação que essas estabelecem com a tecnologia, 
segundo as perspectivas de Hannah Arendt. Considerando a moderna 
preponderância da atividade do trabalho em detrimento da política (ação), a 
pergunta que move a pesquisa é como tecnologia está implicada nessa relação, 
qual o papel que ela tem desenvolvido na modernidade, a partir de uma 
perspectiva política e não técnica. Não se procedeu o estudo com vista em 
soluções para a modernidade, senão tão somente a compreensão dos conceitos 
e ideias com os quais Arendt trabalha. Para tanto se procede a leitura, análise e 
reconstrução teórica dos textos de Arendt: Trabalho, obra e ação e A condição 
humana. Como hipótese o trabalho estabelece que na era moderna a tecnologia 
assume um papel de destaque frente a outras atividades da vida, de modo que a 
pergunta: podem as experiência tecnológicas, nas suas várias expressões, como o 
blockchain ou os fóruns e grupos de discussão, serem uma solução técnica para 
problemas políticos? Assim, compreender as atividades que compõe a vita activa 
são essenciais para entender o papel da tecnologia na modernidade. Conclui-se 
que a atividade da obra, a fabricação, tornou-se a atividade por excelência do 
ser humano da modernidade, que transforma tudo em um processo, e, antes de 
qualquer coisa, projeto o fim de cada atividade, coibindo que a atividade da 
ação, que é a ação política por excelência, possa acontecer. Sendo assim, a 
tecnologia, fruto da obra e da fabricação do ser humano, leva em si as mesmas 
características que a do homo faber, não podendo ser em si mesma a garantia 
para a atividade política. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Trabalho; Obra; Tecnologia; Alienação; Hannah Arendt. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Na obra A Condição Humana, Hannah Arendt faz referência a distinção 

presente na tradição filosófica entre vita activa e vita contemplativa, sendo que 

no livro em questão, ela se preocupa em apresentar as formas da primeira, a qual 

compreende dividida entre três atividades: o trabalho, a obra e a ação. Além de 

se propor buscar responder a pergunta: “o que estamos fazendo (enquanto 

estamos vivos)?” 
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No prólogo do livro (2018, p. 1), Arendt trata do lançamento do primeiro 

satélite, que, em 1957, orbitou ao redor da terra. Esse evento representou, segundo 

ela, um alívio por se tratar do “primeiro passo para a fuga dos homens de sua prisão 

na terra”. Para ela, a visão de que o recorrente entendimento de que o corpo era 

a prisão da mente torna-se, agora, a versão da terra como prisão do homem. 

Com isso em mente, uma reflexão impossível de se esquivar diz respeito ao 

fato de que a evolução científica tornou-se tal, que muitas outras preocupações, 

igualmente importantes, acabam preteridas se confrontadas com o homem do 

futuro. Por essa razão, cabe-nos pensar que direção queremos para nosso 

conhecimento técnico e científico. O que significa dizer que a resposta para essa 

demanda não pode vir de soluções matemáticas, mas que essa preocupação é 

um problema político e que não pode ser respondido pelas teorias científicas. 

O último capítulo do Livro, nomeado “A vita activa e a era moderna”, se 

ocupa, entre outros conceitos, a analisar o divórcio entre o conhecimento técnico 

e o pensamento, o que, para ela, resultaria em uma escravidão, não aos objetos 

da técnica, senão ao próprio conhecimento técnico que nos colocaria em uma 

condição desprovida de pensamento. 

De fato, parece que a antiga preocupação de que a automação do 

trabalho fosse capaz de liberar o homem das fadigas e penas do trabalho, 

também o colocou em outra posição, a de desempregado.  

A despeito disso, Arendt afirma em seu prólogo (2018, p. 6) que seu livro não 

oferece uma resposta a essas preocupações, pois tais respostas vem da prática 

política, sujeita ao crivo de muitos e, por conseguinte, não se podem submeter a 

vontade de um. O que ela propõe, então, é uma “reconsideração da condição 

humana do ponto de vista das nossas novas experiências”, sendo a pergunta 

central: o que estamos fazendo? O que significa dizer o que fazemos enquanto 

estamos vivos. 

Porém, não através da análise do mundo moderno, que evidentemente é 

pano de fundo para suas ideias, mas uma análise das capacidades humanas 

gerais “que não podem ser irremediavelmente perdidas enquanto não mudar a 

própria condição humana”. O que significa uma análise histórica com o fim “de 

rastrear a moderna alienação do mundo, que corresponde a dupla fuga (...) 

primeiro da terra para o universo e depois do mundo para si mesmo” (ARENDT, 

2018, p. 7). 
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A obra A Condição Humana é a obra central da pesquisa, os comentadores 

e demais obra de Arendt são obras de apoio na investigação de suas ideias e 

conceitos, no sentido de ser fiel as mais recentes interpretações. Buscaremos 

entender a relação entre Trabalho, Obra e tecnologia, a fim de saber qual a 

condição da tecnologia frente a essas duas atividades humanas e, por 

conseguinte, quais suas consequências para a modernidade.  

 

TRABALHO 
 

Como dito anteriormente, pressupondo o problema: em que consiste uma 

vida ativa? Ou, em outras palavras, o que fazemos enquanto estamos vivos, Arendt 

admite como válida a distinção entre vita activa e vita contemplativa, desde 

sempre presente na tradição do pensamento filosófico. Tal distinção corresponde, 

antes de qualquer coisa, a dois modos de vidas distintos (Arendt, 2005, p. 176) e 

não apenas a “certas faculdades humanas”. 

Ademais, embora na história da filosofia tenha-se considerado, por longo 

tempo, a vita contemplativa como superior a vita activa, Arendt percebe que, 

fato é: ainda que muitos possam passar uma vida sem se entregarem a 

contemplação, o contrário não é verdadeiro, pois da vita activa nenhum homem 

pode escapar completamente.  

Para Arendt estava evidente que a atividade da ação era a atividade mais 

destacada, contudo, na antiguidade ela percebe que a partir do ponto de vista 

da contemplação, a atividade da obra, a fabricação, ou melhor, a atividade do 

artesão, era a que se encontrava em destaque. Já na era moderna, observa a 

atividade do trabalho como a atividade mais importante, o que, evidentemente, 

seria a última de todas as atividades para os antigos gregos e romanos, reservadas 

apenas aos que não podiam pensar. 

Segundo Arendt (2005, p. 178) Marx “tentou constantemente re-interpretar 

o trabalho a imagem da atividade da fabricação”, mas as custas da atividade da 

política. Se na antiguidade a política era vista como o resultado de um produto, 

resultado de uma fabricação projetada, cujo resultado era uma comunidade 

política, com Marx, a atividade política fazia a história e não a comunidade 

política, e o resultado final da história era a sociedade sem classes.  
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Arendt, portanto, não inventa essa distinção, mas a percebe dos estudos 

filosóficos ao qual se propõe. Justifica sua visão afirmando não ver nada novo em 

Marx, senão apenas uma inversão do que já estava posto, pois, se o fim da política 

era o fim da história, era idêntico o fato de uma mesa ser o fim de um processo de 

fabricação. 

A distinção inicial que ela estabelece, portanto, entre trabalho e obra, ela 

retira de uma observação de Locke que fala do “trabalho do nosso corpo e da 

obra de nossas mãos” (ARENDT, 2005, p. 179). E ainda que Arendt considere e 

afirme que a experiencia fenomênica expressa por si essa distinção, ela não havia 

sido explorada pela filosofia. 

Afim de justificar sua proposta, ela aponta o fato de que toda língua 

europeia contém duas palavras distintas para aquilo que nós consideramos como 

mesma atividade: o grego distinguia ponein de ergazesthai, o latim de laborare 

de facere ou fabricari, o francês travailler de ouvrer e o alemão de arbeiten de 

werken. Em todos os casos, nota Arendt que o termo equivalente a trabalho 

conota uma experiência corporal de fadiga e pena. 

Nesse sentido, trabalho é uma atividade que corresponde ao processo 

biológico do corpo, o “metabolismo entre o homem e a natureza”. Esse processo 

vital nos acompanha do nascimento até a morte e nenhum ser humano pode 

escapar. A atividade do trabalho segue o ciclo da vida, o que significa que nunca 

chega a um fim enquanto durar a vida. (ARENDT, 2005, p. 180). 

O trabalho, portanto, é produtor de bens de consumo, o que corresponde 

dizer que “trabalhar e consumir são apenas dois estágios do sempre recorrido ciclo 

da vida biológica” (ARENDT, 2005, p. 180). O trabalho existe sob o signo da 

necessidade, a “necessidade de subsistir”. 

Sustenta ela que, o que pretende Marx, não é apenas a emancipação da 

classe trabalhadora, mas a emancipação do homem em relação ao trabalho. 

Pois “o reino da liberdade começa somente quando o trabalho determinado pela 

carência e pela urgência das necessidades físicas acaba”. (Arendt, 2005, p. 179). 

Pode-se inferir dessa afirmação então, que, a emancipação do trabalho não se 

dá com a política, ou seja, a igualdade dos cidadãos, mas através da evolução 

da técnica e da tecnologia. (Arendt, 2005, p. 181). 

Outro ponto a se destacar é que os bens produzidos pela atividade do 

trabalho, os bens de consumo, são os menos duráveis, que se não consumidos se 
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deterioram. Em contrapartida, se a durabilidade é fugaz, no que diz respeito a 

potência do trabalho é tal que o trabalhador pode produzir além do necessário 

para a própria sobrevivência. Então, Arendt pode inferir que, desse excesso 

possível do trabalho é que foi possível que homens explorassem seus semelhantes. 

Disse Arendt (2005, p. 182) “O trabalho corresponde a condição da própria 

vida, participa não apenas das suas fadigas e penas, mas também da mera 

felicidade com que podemos experimentar o fato de estarmos vivos”. Logo, a 

benção do trabalho é que o esforço e a gratificação seguem um ao outro tão 

proximamente quanto a produção e o consumo, de modo que a felicidade é 

concomitante ao próprio processo. Não há felicidade nem contentamento 

duradouros para os seres humanos fora do círculo prescrito de dolorosa exaustão 

e prazerosa regeneração. 

 

OBRA 
 

Se o trabalho corresponde a essa relação metabólica com a natureza, em 

resumo, a garantia da vida biológica, a obra corresponderia a condição de 

mundanidade, de pertencimento ao mundo e, portanto, de sua edificação. Nas 

claras palavras de Arendt (2005, p. 183): 

 

A obra de nossas mãos, distintamente do trabalho de nossos 
corpos, fabrica a mera variedade infinita das coisas cuja soma total 
constitui o artifício humano, o mundo em que vivemos. Tais coisas 
não são bens de consumo, mas objetos de uso, e o seu uso 
adequado não causa seu desaparecimento. Elas dão ao mundo a 
estabilidade e solidez sem as quais não se poderia contar com ele 
para abrigar a criatura mortal e instável que é o homem.  

 

Diferente da condição dos bens de consumo resultantes do trabalho, que 

é a efemeridade, a durabilidade das coisas do mundo não é perecível. Também 

não são absolutas, o que importa é que não as consumimos, mas as usamos, e, 

ainda que estejam sujeitas ao desgaste natural do uso, é a condição de 

permanência no tempo que a identifica. Em outras palavras “A destruição, 

embora inevitável, é incidental ao uso, mas inerente ao consumo”. (ARENDT, 2005, 

p. 183) 
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É esta durabilidade que concede às coisas do mundo sua relativa 
independência em relação aos homens que as produziram e as 
usam, a sua “objetividade” que as faz resistir, “se opor” e suportar, 
ao menos por um tempo, as necessidades e carências vorazes de 
seus usuários vivos. (ARENDT, 2005, p. 184) 

 

Logo, não é pouco dizer que a obra do homo faber consiste em uma 

reificação. Uma coisificação das relações com o mundo. Se o resultado da 

atividade da fabricação é a durabilidade e objetividade dos seus objetos, isso se 

dá porque o homo faber se assume como condutor de sua própria natureza ao 

mesmo tempo em que, ao menos parcialmente, destrói o que lhe foi dado.  

Outra característica do processo de fabricação é que este é condicionado 

pelas categorias de meios e fins. Isso significa dizer que, ao mesmo tempo em que 

o objeto fabricado é o resultado de um fim anteriormente projetado, também é 

ao mesmo tempo, um meio para produzir esse fim. Se na atividade do trabalho, 

trabalho e consumo são estágios de um mesmo processo, a atividade da 

fabricação são processos distintos. O resultado final do processo de fabricação 

acontece quando a coisa é concluída, sem necessidade de repetição do 

processo. A repetição existente é externa a atividade, sendo mais correto dizer a 

respeito da multiplicidade da demanda e das coisas, diferente da repetição do 

trabalho, que é inerente a essa atividade, deve-se trabalhar para comer e comer 

para trabalhar, em outras palavras, multiplicação corresponde a ampliar o número 

existente, enquanto repetir responde ao ciclo da vida na qual os produtos 

desaparecem na mesma velocidade em que aparecem. 

 

AÇÃO 
 

No sentido de concluir a distinção dada por Arendt as atividades da vita 

activa, abordaremos em que consiste a atividade da ação. Se o trabalho 

corresponde a simbiose entre homem e natureza e a obra corresponde a 

condição de estar no mundo, a ação, para Arendt, é a que diz respeito a 

condição de pluralidade do homem. Isso porque não o homem, mas homens 

habitam o mundo. 

Segundo ela, a vida, não a tratada no conceito de atividade do trabalho, 

mas a de um ser temporal, que nasce e morre, se manifesta através da ação e da 

palavra. Pois é com a palavra e com o ato que nos inserimos no mundo humano. 
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Tal inserção seria similar a um segundo nascimento, no qual ratificamos nosso 

aparecimento original. Esse aparecimento e essa ratificação entre outros seres nos 

garante duas características: a alteridade, que nos torna únicos entre todos os 

demais, expressa na distinção,  condicionando-os a poder dizer o que algo é 

apenas distinguindo-o de outra coisa e a individualidade, apenas o homem é 

capaz de expressar, de dizê-la e explicar-se. Esta inserção, ao contrário da 

atividade do trabalho, não nos está imposta pelo trabalho,, pela necessidade de 

sobreviver, nem tampouco tem a ver com nossas carência e desejos presentes na 

atividade da fabricação, mas ela é independente, não tem causa, mas é um 

impulso insurgente que nos acompanha com o nascimento. 

Não obstante isso, a atividade da ação, que é sinônimo de começar algo 

novo, recai em uma “teia já existente onde, no entanto, deflagram de algum 

modo um novo processo” que afetará a muitos outros além daqueles que 

iniciamos. Também por isso que ao cair nessa “teia de relações”, com suas 

vontade e intenções que podem conflitar, que sua ação quase nunca atinge seu 

objetivo inicial, e, além disso, desfazer-se do feito não é possível, uma vez iniciado, 

não temos controle sobre seus resultados. 

 

TECNOLOGIA 
 

Arendt não trata do conceito de tecnologia em sua obra, como o faz 

Gilbert Somondon1, Martin Heidegger2 ou Jurgen Habermas3, em seus trabalhos. 

Mas como não pode deixar de ser quando se analisa o mundo no qual se está 

inserido, ela não pode evitar de observar a relação da Tecnologia com a 

experiência da modernidade. Nesse sentido, o ponto no qual se encontra o 

problema entre o homem e a tecnologia, no que concerne a obra de Arendt, não 

é compreender os conceitos e fundamentos da técnica, senão sua relação com 

a atividade do homem em sua vita ativa, por essa razão, os pontos em destaque 

são a experiência do homem em relação a atividade da obra e da política. 

_______________ 
1 SIMONDON, Gilbert. El modo de existencia de los objetos ténicos. 1 ed. Prometeo Libros, Buenos 

Aires, 2007. 
2 HEIDEGGER, M. 1997. A questão da técnica. Cadernos de Tradução, 2:40-93. 
3 HABERMAS, Jurgen. Técnica e ciência como ideologia. Tradução de Artur Morão. Lisboa: Edições 

70, 1968. 
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Já no prólogo da obra “A Condição Humana” Arendt observa a 

experiência da técnica no mundo, trazendo o caso do envio do primeiro satélite 

ao redor da terra, sendo que tal situação reflete na humanidade como uma 

possibilidade de não estar mais preso neste mundo.  

Arendt observa que a alienação é uma distinção da modernidade em 

relação ao mundo, contudo, aponta uma distinção entre ela Marx, no qual este 

pensava a alienação do homem em relação a si mesmo, mas, na verdade, a 

alienação seria uma alienação do mundo. Deina (2016, p. 01) destaca muito bem 

essa percepção:  

 

Apesar do aumento imensurável de seu conhecimento sobre a 
realidade - com o desenvolvimento científico e tecnológico e em 
função da criação de uma nova mentalidade que rompeu com 
praticamente todos os padrões da antiguidade que orientavam a 
vida na terra - na modernidade, a humanidade foi se tornando 
cada vez mais alheia ao mundo como seu habitat 

 

Ela encontra na experiência de Galileu, que observou o movimento dos 

astros através de um telescópio e confirmou, aquilo que o mundo já sabia, que 

não era a Terra que estava no centro do Universo, senão o Sol que estava no 

centro do sistema solar e a Terra girava em torno dele. Para Arendt, não importa o 

fato de Galileu apenas confirmar as teses de Nicolau de Cusa, Giordano Bruno ou 

Nicolau Copérnico, o que importa aqui é o fato de que as teses foram constatadas 

empiricamente, com o auxílio de um instrumento feito pelas mãos humanas, o 

telescópio. Isso implicou que, primeiro, que o homem já não era mais o centro do 

universo, e segundo, que nossa visão de mundo agora estava deslocada para fora 

da terra. 

As descobertas de Galileu provocaram uma reviravolta na percepção que 

se tinha do mundo, cada novo avanço científico deslocava o ponto de segurança 

que existia garantido pelas explicações metafísicas anteriores, que conservavam 

uma segurança ao mundo. Dessa forma, as crenças metafísicas, pressionadas 

pelas transformações científicas, vão sendo substituídas, conforme confrontadas 

com as revelações empíricas, que derrubam crenças antigas e as substituem pelas 

novas verdades científicas e essas, por conseguinte, começam a orientar a vida 

humana na terra.  
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Contudo, cabe dizer que essas verdades científicas possuíam um problema 

em relação as verdades anteriores, elas não gozavam da mesma estabilidade 

fornecida pelas estabilidades metafísicas antigas, as verdades eternas do passado 

já não eram mais uma realidade e o conhecimento do mundo foi sendo alterado 

de tal forma que a compreensão humana não foi capaz de acompanhar. (DEINA, 

p. 03) 

Essa frugalidade tem consequências: não conseguimos nos sentir em casa 

em nosso mundo; as técnicas conquistam um outro status, especialmente a partir 

de sua transformação em tecnologia e de toda racionalização da vida, inclusive 

da vida política. Essa mudança de mentalidade corresponde exatamente a 

ascensão do homo faber, ou a atividade da fabricação como a atividade 

preponderante do homem moderno. Todas as dimensões da vida estão 

imbricadas na dimensão tecnológica e, inclusive, as atividades humanas do 

trabalho, da obra e da ação são orientadas pelo crivo da ciência, tanto no 

entendimento do mundo natural quanto no da história humana, ou seja, passaram 

a ser vistos como processos, que podem, e devem, ser controlados pelas mãos 

humanas. (DEINA, p. 04) 

A natureza é tratada como mero objeto, assim como o mundo em geral do 

homem, cujo objetivo é buscar entender o que os determina. Se as ciências dos 

séculos anteriores não eram empíricas, a ciência moderna, nascida do 

esgotamento da especulação, se baseia em uma nova ideia prática, a 

fabricação, cujo conhecimento desinteressado perde espaço para o 

conhecimento que atua sobre as coisas. 

Para Arendt, a saída racional proposta por Descartes, da dúvida metódica, 

tinha um problema, a única certeza possível era do ser pensante, ou seja, tirava 

dele o campo comum com os demais sujeitos concedendo apenas a capacidade 

de duvidar. Disso decorre que para ela, não foi a razão que mudou a concepção 

física do mundo, mas um objeto feito pela mão humana, o telescópio, que levou 

a um novo conhecimento. Não a contemplação filosófica geral, nem tampouco 

a descartiana, nem qualquer especulação, mas a interferência do homo faber no 

mundo, da atividade do fazer e do fabricar. Contudo, a experiência de Descartes, 

com sua introspecção na razão, foi o primeiro passo para a perda do senso 

comum.  
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Contudo, a versão moderna e científica das verdades do mundo possui suas 

limitações. Embora possam ser expressas em fórmulas matemáticas e 

comprovadas tecnicamente, não possibilitam a mesma expressão no discurso e 

na ação. Portanto, podemos dizer que a grande consequência filosófica das 

descobertas da era moderna foram a inversão da ordem hierárquica entre vita 

activa e vita contemplativa. Se na antiguidade a contemplação era de ordem 

superior a atividade da ação, e isso constata Arendt logo no início do seu livro, 

essa máxima já não era mais verdade no mundo moderno. 

As atividades do fazer e do fabricar foram as primeiras a serem promovidas 

ao espeço antes ocupado pela contemplação. As faculdades do homo faber 

condicionam o homem a poder conhecer apenas aquilo que ele mesmo faz, nisso 

consiste dizer que, o homem não passou a dominar a natureza, mas os processos 

que ele mesmo desencadeia, e os quais dá seus próprios objetivos de acordo com 

seus interesses. A natureza não é mais um fim em si mesmo, mas um meio para os 

fins instituídos pelo homo faber. 

A moderna tecnologia tem sua origem na busca completamente não 

prática do conhecimento inútil (Descartes e Galileu, por exemplo), não tinha por 

intuito melhorar a vida do homem. O ponto de vista do homo faber restrito a pesquisa 

científica já é um problema, pois altera a mundanidade, mas é um problema maior 

em relação a política, onde há sua pluralidade. Se o que os homens passaram a 

ter em comum foi apenas a capacidade de raciocínio, com a certeza de se 

chegar no mesmo resultado, a pluralidade passou a correr perigo. 

 

CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho teve por objetivo buscar analisar a relação entre 

trabalho, obra e tecnologia sob a perspectiva de Hannah Arendt. A princípio, nos 

prendemos as distinções das suas categorias de trabalho obra e ação por nos 

parecer essencial entender as condições em que se estabelecem cada uma de 

tais atividades. Senão porque a visão de Arendt sobre a Tecnologia não é aquela 

sob a análise dos objetos técnicos, mas sim aquela de uma condição da 

modernidade, que implica todas as atividades da vida activa, que transforma 

toda ação em processo e que condiciona o espaço público a um estado social e 

econômico, resumidos em problemas da vida privada.  
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Quero dizer com isso que a Tecnologia não é outra coisa que a atividade 

da obra e da fabricação como a referência da atividade humana, cooptando as 

atividades do trabalho e da ação e as condicionando as características dessa 

primeira. É o impedimento do espaço político por ser, ao mesmo tempo, um 

controle da ação, sem a  qual a liberdade política é impossível. Sem a atividade 

da ação não se pode iniciar algo novo. 

A experiência do homo faber como condutor das demais áreas da vida 

humana é a vitória do conhecimento técnico sobre o pensamento (da categoria 

da vita contemplativa), o que impede significar o mundo, apenas conhecê-lo, mas 

não compreendê-lo e experienciá-lo. Nesse sentido, Arendt buscou uma 

fenomenologia das atividades humanas na mesma medida em que foi buscar na 

história da humanidade a a mudança de perspectiva entre conhecimento e 

pensamento e o momento em que a inversão entre vita activa e vita 

contemplativa se deu.  Não por outra razão se não a de entender que não há 

liberdade política em um mundo onde a regra é a condição do fabricar, na qual 

a ação esteja contida e condicionada, sem poder livrar-se e aparecer e sem a 

possibilidade do discurso, de apresentar-se ao mundo, uma vez que os símbolos 

matemáticos não são capazes de dizer o ser, quando muito descrevem as coisas. 

Assim, nos parece razoável que a compreensão das condições da 

modernidade a partir de uma investigação do que estamos fazendo enquanto 

estamos experienciando esse mundo, nos permite pensar e agir sob o 

entendimento das condições nas quais no encontramos, pois parece-nos que é 

impossível agir com finalidade sob aquilo que não se conhece. Desse modo, 

Arendt mostrou, não apenas a mudança da vita contemplativa para a vita activa, 

mas também que a inversão de Marx (já afirmada por Locke), onde o trabalho 

preponderava sob as demais atividades da vida (as vezes as confundindo em uma 

mesma atividade do trabalho) e também como a preponderância da atividade 

da obra sobre as demais atividades da condição humana, age de modo que a 

tecnologia, como consequência dessa atividade, não tem condições de 

responder ou ser meio de lidar ou resolver os demais problemas humanos, que só 

podem ser levados adiante com a participação e discussão entre todos os 

homens. Com isso em mente, podemos ter melhores instrumentos para agir no 

mundo que compartilhamos com outros. 
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RESUMO: O presente trabalho visa esclarecer a relação existente, no pensamento 
de Hannah Arendt, entre senso comum e a sociedade de massas. Apesar de não 
se possível encontrar na obra de Arendt uma teoria sistematizada do senso 
comum, é possível inferir que esta faculdade é uma faculdade de conexão entre 
o público e o privado, entre o singular e o plural. O senso comum sempre exerce 
sua função na medida em que uma percepção privada é transposta para o 
domínio público ou na medida em que permite a comunicação entre dois 
cidadãos no âmbito público. O senso comum oferece um elemento comum que 
permite com a pluralidade de torne inteligível. A importância da pluralidade e do 
público na obra de Arendt também se traduz no cultivo do senso comum: o senso 
comum floresce da atividade pública. Não se trata de um parâmetro previamente 
estabelecido que regula a troca de opiniões, mas do elemento em comum que 
permite com que a singularidade seja compreendida. Na atividade constante do 
domínio público, o senso comum é sempre atualizado. Nas definições de senso 
comum, Arendt mostra a importância do domínio público como espaço da 
pluralidade. Por outro lado, Arendt é extremamente crítica de um fenômeno do 
nosso tempo que é a emergência social. As descrições arendtianas da sociedade, 
especialmente em As Origens do Totalitarismo, são pintadas com cores cinzentas. 
Arendt descreve a sociedade como um conjunto de indivíduos isolados, vivendo 
em desolação e na ausência de uma atividade conjunta como ação e o discurso. 
O senso comum, portanto, não pode florescer e permanecer do âmbito do social. 
Na confluência da sociedade de massas com o senso comum, pretendemos 
destacar que, no pensamento de Arendt, a sociedade na modernidade abriu as 
portas para a crença na ideologia totalitária pois, na ausência de um mundo em 
comum, a ideologia se torna um sucedâneo do domínio público. Pretendemos 
neste trabalho, refazer o percurso arendtiano orientado pelo conceito de sonso 
comum, pelo isolamento da sociedade de massas e pela perda da realidade nos 
nossos tempos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arendt; Senso Comum; Sociedade; Massas; Ideologia. 
 

“Os homens, não o homem, habitam a face da Terra” (ARENDT,2010 p.292,). 

Tal divisa se encontra presente em toda a obra de Hannah Arendt e seu significado 

reside na afirmação categórica da pluralidade humana. Arendt se refere ao fato 

de que cada pessoa é única, e a manifestação de indivíduos únicos expressa a 

pluralidade de que somente os homens são capazes. A pluralidade só se torna 

efetiva na medida que a singularidade de cada indivíduo se manifesta em público 

e materializa no conjunto de indivíduos únicos a noção da diferença. 
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Compreender a pluralidade humana é compreender a dicotomia 

estabelecida ainda na antiguidade clássica entre a vida natural e a vida artificial, 

entre zoé e bíos: a vida enquanto zoé, que é a vida que se define pelo 

entrelaçamento com a natureza, e a vida enquanto bíos, a vida artificial que é 

vivida entre instituições e cultura criadas pelos homens. A distinção entre bíos e zoé 

encontra eco em toda a obra de Arendt, especialmente na distinção entre 

trabalho e ação. A atividade do trabalho, tal como descrita por Arendt, é definida 

como ‘metabolismo do homem com a natureza1’, ou seja, o trabalho compreende 

o homem como um habitante do âmbito natural e visa satisfazer as necessidades 

naturais, isto é, as necessidades corpóreas dos homens. Em contraste, a ação tem 

seu lugar no âmbito da existência criado pelos homens e, se não apresenta um 

objetivo imediatamente disposto, a ação se caracteriza, principalmente, pelo 

acontecimento disruptivo que interrompe o movimento cíclico do natural. 

O movimento cíclico é que caracteriza a natureza, e, portanto, é possível 

inferir que na natureza por ocorre sempre os mesmos eventos e os movimentos 

naturais são facilmente previsíveis. Nos organismos vivos, incluindo os homens, a 

característica cíclica da natureza se manifesta na configuração das necessidades 

corpóreas em que assim que o corpo é satisfeito, após um breve período de tempo 

a necessidade se mostra novamente. Consequentemente o contraste entre 

trabalho e ação se mostra ainda mais acentuado na expressão da pluralidade 

humana: a ação mostra o imprevisível que cada indivíduo é capaz, imprevisível 

este  conectado à singularidade individual, enquanto o âmbito natural é habitado 

por corpos que funcionam de maneira igual pois pertencem a mesma espécie. 

Cabe enfatizar, porém, que a pluralidade só pode ser expressa na ação e no 

discurso se estas se estas atividades forem performadas em público, na presença 

de semelhantes. Se cada indivíduo nasce com a diferença potencial consigo, é 

na ação e no discurso que essa diferença se torna visível e manifesta. Arendt 

define como um “segundo nascimento” a entrada do indivíduo no espaço público 

onde tem lugar a ação e o discurso (ARENDT,  2001 p.201,). 

_______________ 
1 Arendt se apropria do conceito marxista de trabalho, mas com um juízo diferente: se o trabalho em 

Marx constrói a realidade, Arendt considera o trabalho a atividade do homem enquanto mero 
espécime biológico. 
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Como atividades pelas quais a pluralidade se torna manifesta, a ação e o 

discurso2 são diametralmente opostos à atividade do trabalho. Se o trabalho é 

cíclico, seguindo os ditames da natureza, Arendt, em contraste, enfatiza o 

carácter imprevisível e disruptivo da ação, isto é, a ação é capaz de romper com 

a ordem estabelecida. Por esse ato ao mesmo tempo inédito e imprevisível é o 

que torna visível e efetiva. A visibilidade da ação e do discurso reside no que 

Arendt denomina “teia de relações humanas”. A imagem da teia conjura a noção 

de ligação entre agentes e, como Arendt descreve, essa ligação decorre do fato 

de cada agente se tornar paciente simultaneamente (ARENDT, 2010, p.238). Ou, 

em outras palavras, cada ação é capaz de influenciar outro indivíduo capaz de 

iniciar uma nova ação e assim sucessivamente, em uma reação em cadeia que 

atinge a todos que dividem o mesmo espaço público. 

A ligação entre indivíduos que desempenham simultaneamente os papéis 

de agente e paciente levanta uma questão fundamental para se compreender a 

ação se o discurso: se cada ação traz à tona o inédito e o imprevisível, como cada 

ato de torna inteligível a outros de modo a ressonar na teia das relações humanas? 

Ou ainda, como a pluralidade pode se efetivar em um conjunto de singulares? A 

resposta se encontra no conceito arendtiano de senso comum. 

Apesar de Arendt não apresentar sistematicamente uma exposição do 

senso comum, o senso comum em algumas de suas obras é qualificado como um 

elemento capaz de ajustar o individual e o privado à pluralidade do público. O 

senso comum pode ser compreendido como o elemento a ponto entre o indivíduo 

solitário e o espaço público em que várias perspectivas se expressam. 

Em um ensaio intitulado Verdade e Política, Arendt apresenta a 

configuração da formação de opinião. Considerando que a opinião deriva de 

uma visão singular da realidade que é compartilhada publicamente, no excerto 

abaixo Arendt apresenta o balanço entre o singular e o plural no próprio discurso 

político:  

 

O pensamento político é representativo. Formo uma opinião 
considerando o dado tema de diferentes pontos de vista, fazendo 
presentes em minha mente as posições dos que estão ausentes; isto 
é, eu os represento. Esse processo de representação não adota 

_______________ 
2 No texto inacabado “o que é a política?" Arendt apresenta a diferenciação da ação e do discurso: 

enquanto a ação na antiguidade foi resultado dos “feitos gloriosos” na Guerra de Tróia, o discurso 
se torna a atividade política por excelência (Arendt, 2011, p. 104-5) 
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cegamente as concepções efetivas dos que se encontram em 
algum outro lugar e, por conseguinte, contempla o mundo de uma 
perspectiva diferente; não é uma questão de empatia como se eu 
procurasse ser ou sentir como uma outra pessoa, nem de contar 
narizes e aderir a uma maioria, mas de ser e pensar em minha 
própria identidade onde efetivamente não me encontro. Quanto 
mais posições de pessoas eu tiver presente em minha mente ao 
ponderar um dado problema e quanto melhor puder imaginar 
como eu sentiria e pensasse se estivesse em seu lugar, mais forte 
será minha capacidade de pensamento representativo e mais 
válida minhas conclusões finais, minha opinião” (ARENDT, 2011b, 
p.295). 

 

Observa-se que o discurso não é formulado ignorando-se a própria 

singularidade e nem abraçando integralmente a singularidade alheia. Trata-se de 

formular o próprio ponto de vista acionando um esforço de imaginação ativo, em 

que imaginar o ponto de vista alheio significa pensá-lo sobre minha própria 

perspectiva. Arendt se refere ao senso comum permitir a apreensão da realidade 

sem se contaminar por nossas próprias idiossincrasias (ARENDT, 2011b, p.299) e da 

mesma forma, não se trata de aderir a algum tipo de “verdade coletiva” absoluta, 

mas de mover a imaginação entre o extremo do relativismo e o extremo do 

dogmatismo. 

Em A Vida do Espírito Arendt define o senso comum como um “sentido 

misterioso” que orienta os cinco sentidos particulares no que dizem respeito a um 

objeto comum visto por outros (ARENDT, 2000, p.40). Nessa definição é possível 

inferir a relação entre senso comum e identidade: em um conjunto de indivíduos 

capazes de percepção, a identidade do objeto se mantém fixa e orienta a troca 

de opiniões no domínio público e fixação da identidade é uma resultante do senso 

comum. Desta ligação entre senso comum e identidade, deriva a ligação entre 

senso comum e linguagem. A linguagem se apresenta como a expressão da 

memória compartilhada de um corpo político. Como afirma Sandra K. Hinchiman: 

“A language is the repository of a particular way of apreenheding the world that 

grows out of collective symbols and memories” (HINCHIMAN, 1984, p.311). Assim, o 

senso comum se apresenta como um ponto fixo – seja na formação de opinião, 

seja na identidade do objeto- que impede que com a pluralidade venha à tona 

como um relativismo estéril e, ao mesmo tempo, um ponto fixo permite  uma 

flexibilidade – especialmente no que diz respeito ao repertório cultural de uma 

comunidade – que impede o engessamento da ação e do discurso. 
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O senso comum, como destaca Anne Marie Rovello, não é “dado” 

(ROVELLO, 1987, p.116) ou seja, o senso comum não é parte de em hipotético 

conjunto de normas transcendentes, acima dos “superficiais” assuntos humanas. 

O senso comum só pode ser parte da vida comum em um local de trocas de 

opinião, é por isso não pode se tornar rígido e impedir a manifestação da 

pluralidade. O senso comum não sendo uma norma transcendente, também não 

é um sentido espontâneo e nato, como os cindo sentidos. Sandra K Hinchiman. 

explica: “Common sense is neither a spontaneous outgrowth of our life togheter nor 

the product of detached observations, but the result of an activity in wich we 

compare perspectives of the world trought speech” (HINCHIMAN, 194, p.325). O 

ponto fixo de um espaço de público é determinado a partir de um acordo não 

formal e esse acordo é atualizado sempre que a troca pública de opiniões 

acontece. O senso comum é, portanto, dependente da atividade do domínio 

público que faz que o acordo seja sempre atualizado. 

Para que a faculdade do senso comum se desenvolva, a existência de um 

mundo comum é primordial. O mundo em comum traz, em primeiro lugar, a 

validação das nossas percepções individuais, garantindo o “senso de realidade” 

(ARENDT, 2010, p.63) a certeza que o que vivemos não é mero sonho ou ilusão. 

Arendt afirma: (…) nosso senso de realidade depende totalmente de aparências 

e, portanto, da existência de um domínio público no qual as coisas possam emergir 

da treva” (ARENDT, 2010, p.63). Neste ponto não é possível ignorar um tema 

constante na obra de Arendt: a relação entre aparência e existência. Aparecer 

em pública significa realidade e, por consequência, significa a validação da 

existência do objeto. Tendo em vista aparecer e existir, Arendt frequentemente 

compara a privatividade dos sentidos como uma prisão ou com a loucura pois, na 

ausência de outros indivíduos somos reféns de nossas próprias idiossincrasias e 

prisioneiros da nossa própria mente. A privatividade significa substituir a apreensão 

coletiva da realidade pela narrativa fornecida pelo processo mental solitário.  

A oposição do domínio privado ao público, apesar de ser um dos pontos 

mais críticos da filosofia de Arendt, é fundamental para que se compreenda uma 

das características mais marcantes da contemporaneidade: a emergência do 

domínio social. Inicialmente, segundo Arendt, na antiguidade clássica, há a 

clivagem radical entre público e privado e tal divisão é uma resultante da natureza 

totalmente oposta das atividades que têm lugar nos dois âmbitos de existência. 
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Arendt define o domínio público como o espaço em que se dá tanto a volátil teia 

de relações humanas como onde habitam as permanentes instituições sociais e 

culturais criadas pelo homem. Arendt apropriadamente acompanha a noção de 

domínio público das metáforas de “luz” e “iluminação”: os objetos se mostram em 

sua integralidade na medida em que são alvo de diferentes e múltiplas 

perspectivas. O domínio privado, ao contrário, abriga objetos que não são 

considerados resistentes ao peso de múltiplas perspectivas e que, principalmente, 

não são considerados relevantes o suficiente para serem conteúdo da ação e do 

discurso. Esse binarismo entre público e privado é um reflexo da oposição entre 

trabalho e ação: se a ação e o discurso são exercidos no mundo em comum, o 

trabalho, ao contrário, prescinde da presença de outros indivíduos, e, portanto, 

pode ser relegado a obscuridade do domínio privado. 

Essa rígida divisão entre público e privado encontra seu fim na 

contemporaneidade, quando surge o domínio social. Arendt assim caracteriza o 

surgimento do social: “Desde o advento da sociedade, desde a admissão das 

atividades domésticas e da admissão do lar no domínio público, uma das 

principais características do novo domínio tem sido uma irresistível tendência a 

crescer, a devorar os domínios mais antigos do público e do privado (...)” (ARENDT, 

2010, p.55). Esse englobamento do público e do privado pelo social acontece pelo 

deslocamento da atividade do trabalho: se a atividade do trabalho pertencia à 

privatividade, com o advento social ela passa a ter importância pública, anulando 

a divisão entre público e privado. Arendt qualifica do domínio social como 

“híbrido” (ARENDT, 2010 p.42) em razão de que o social ainda tem presente outros 

indivíduos, porém essa faceta pública e coletiva não mais abriga a ação e o 

discurso, mas a atividade originalmente privada da subsistência. 

A hegemonia contemporânea da atividade do trabalho, antes restrita à 

privatividade, significa homogeneidade. A atividade do trabalho não expressa a 

pluralidade, mas antes se fundamenta pelo menor denominador comum do 

pertencimento à mesma espécie biológica. Assim, na ausência da efetivação da 

pluralidade através da ação e do discurso, o que resta no domínico social é, 

segundo Arendt, o comportamento (ARENDT, 2010, p.49). O estar na presença de 

outros não significa mais performar a ação e o discurso, mas comportar-se, o que, 

na linguagem arendtiana, significa internalizar regras sociais previsíveis e 

padronizadas. 
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Arendt afirma ainda que a natureza da associação social não é um evento 

exclusivo do nosso tempo. A sociedade era anteriormente entendida como a 

associação de indivíduos tendo em vista fins não políticos. O que define a 

especificidade da sociedade contemporânea é a hegemonia do trabalho e, em 

sua feição recente, o trabalho não é a apenas a atividade que sustenta o corpo, 

mas também entendida é consumo3. Um produto necessário à vida é 

imediatamente consumido de modo a sanar necessidades, assim, Arendt afirma 

que a produção do trabalho e o consumo são dois lados da mesma moeda 

(ARENDT, 2010, p.122). Portanto, a sociedade atual é a sociedade de consumo 

(BATISTA, 2001, P.206) em que esse aspecto da atividade do trabalho ganha 

importância desproporcional. 

O termo “sociedade de massas” como sinônimo da sociedade de consumo 

obra de Arendt, deriva do quadro de desolação e isolamento em que vivem os 

indivíduos na ausência de um mundo em comum. Assim define Arendt:  

 

As massas não se unem pela consciência de um interesse comum 
e falta-lhes aquela específica articulação de classe que expressa 
objetivos determinados, limitados e atingíveis. O termo massa só se 
aplica quando lidamos com pessoas que simplesmente devido ao 
seu número, ou à sua indiferença ou a uma mistura de ambos, não 
se podem integrar uma organização baseada em interesse 
comum, seja partido político, organização profissional ou sindicato 
dos trabalhadores. (ARENDT, 1989, p.361).  

 

As massas não possuem nenhum tipo de relação baseada em um mundo 

em comum. Se a ação e o discurso cria ligações baseadas no ressonância do ato 

e palavra, e se o conteúdo da ação e do discurso é justamente o mundo que 

indivíduos dividem enquanto agentes, o desenvolvimento da sociedade burguesa 

com sua ênfase na produção em massa e sua competitividade exacerbada 

desenha um conjunto de pessoas que vivem um ambiente atomizado, em que a 

relação entre cidadãos não é mais priorizada. 

O isolamento que caracteriza a sociedade de massas suprime o 

florescimento do senso comum, que é cultivado em um espaço estabelecido para 

a ação e o discurso. Esse isolamento contemporâneo representa um obstáculo 

_______________ 
3 Arendt afirma que a atividade do trabalho não apresenta uma produção por excelência. Tudo o 

que é produzido é consumido rapidamente gerando mais força de trabalho. A reprodução da 
força de trabalho é a "produtividade" que o trabalho é capaz. 
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para a plena apreensão da realidade, que só pode acontecer na pluralidade 

vigente no domínio público. Assim explica Arendt: “o que torna a solidão tão 

insuportável é a perda do próprio eu, que pode realizar-se quando está a sós, mas 

cuja identidade só é confirmada pela companhia confiante e fidedigna dos meus 

iguais. Nessa situação o homem perde aquela confiança elementar no mundo 

que é necessária para que se possa ter quaisquer experiências” (ARENDT,1989, 

p.529). A validação oferecida pelo domínio público se estende à própria 

identidade do agente. Sem o senso comum, que mantém fixa a identidade do 

agente, não há um sujeito que se engaje em quaisquer experiências mundanas. 

Não se engajar em experiências mundanas significou, ao menos no 

começo do século XX, a crenças nas ideologias totalitárias que surgiram na 

Alemanha e na Rússia. Para se compreender esta relação entra perda do mundo 

e ideologia é necessário compreender que a ideologia é uma narrativa que 

pretende explicar o mundo e, simultaneamente, prever o futuro e se pretende 

fundamentada no raciocínio lógico. Fundamentar-se no raciocínio lógico é 

sinônimo de uma conclusão acessível e homogênea para o mundo, já que a 

lógica é impermeável ao jogo da persuasão e à pluralidade de perspectivas 

presentes no discurso. Arendt expõe a homogeneidade do raciocínio lógico: “(…) 

trata-se do jogo da mente consigo mesma, jogo esse que ocorre quando a mente 

se fecha contra toda a realidade e ‘sente’ somente a si própria” (ARENDT, 2010, 

p.354). A operação lógica tem seu lugar, segundo Arendt, no funcionamento da 

mente e não em um espaço público de deliberação coletiva. Em outras palavras, 

a operação lógica não depende de um espaço coletivo de apreensão da 

realidade, mas apenas de uma mente capaz de funcionamento normal. E, mais 

importante, as operações lógicas promovem a homogeneidade, já que o 

processo de raciocínio lógico segue as mesmas diretrizes mesmo em indivíduos 

diferentes e fornece sempre a mesma conclusão. A uniformidade da atividade 

mental lógica é visível na qualificação do homem como animale rationale 

(ARENDT, 2010, p.104), ou seja, a capacidade de cálculo racional não efetiva a 

pluralidade, condição que define o humano como separado de mero espécime 

biológica. 

Assim, o isolamento proveniente da atomizada sociedade de massas 

equivale à substituição da pluralidade de perspectivas pela conclusão única 

proveniente do raciocínio lógico e é nesta substituição que se insere as ideologias 
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totalitárias do século XX. O isolamento resultante de atomização da sociedade de 

massas deixa como rastro a desolação e a ausência do ‘senso de realidade’ que 

advém das atividades do espaço público e as ideologias totalitárias se tornam um 

substituto para o mundo em comum. 

Na ausência de um mundo em comum que seja o palco da ação e do 

discurso, a pluralidade humana se encontra em risco. A não efetivação da 

pluralidade resultou no século XX na grande tragédia totalitária. E, considerando 

que Arendt enxergava a contingência dos eventos, a sociedade de massas pode 

não resultar inevitavelmente na emergência da ideologia totalitária. No entanto, 

podemos afirmar que a perda da pluralidade representa não só a perda de nossa 

condição de mais que seres biológicos, mas representa também a perda da 

textura da realidade. 
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SOBRE O REVOLUCIONAR-SE A SI MESMO: UMA CONTRIBUIÇÃO DE 
WITTGENSTEIN PARA A FILOSOFIA POLÍTICA 

 

MNDO. MARCELO FERREIRA RIBAS 
Universidade Estadual de Londrina (UEL) 

marceloferreiraribas@hotmail.com 
 

RESUMO: Entre os textos de Wittgenstein, há um registro de Cultura e Valor que 
expressa que o revolucionário é aquele que consegue revolucionar-se a si mesmo. 
Longe de se tratar de um simples aforismo, o enunciado comporta uma apurada 
e interessante síntese do pensamento wittgensteiniano. O presente artigo tem por 
escopo conferir uma possível exegese desse pequeno texto a fim de trazer à luz o 
seu significado a partir do contexto do pensamento de Wittgenstein, que contém 
o enunciado e com o qual guarda coerência, mostrando, ainda, a sua 
contribuição para o debate político. A chave de leitura repousa no conceito de 
revolução, termo polissêmico que Wittgenstein utiliza para conferir-lhe um 
significado próprio, concernente à ação radical de transformação que o sujeito 
realiza sobre si mesmo. Essa mudança profunda exercida pelo sujeito e concebida 
como revolucionária está relacionada à própria compreensão do papel da 
filosofia, que é o de realizar a gramática da linguagem, isto é, a análise do uso 
efetivo das expressões nos diferentes contextos dos múltiplos jogos de linguagem 
ao redor do sujeito. O filósofo convida a olhar os fenômenos linguísticos que se 
realizam entorno ao sujeito tal como eles acontecem e, para tanto, apresenta o 
conceito de visão panorâmica como exercício que permite enxergar as diversas 
relações entre as palavras e ampliar as possibilidades de compreensão dos seus 
significados. O esforço despendido pela filosofia, que consiste na busca do 
esclarecimento do uso das palavras, a busca pela clareza conceitual, representa 
o espírito de Wittgenstein, extremamente ocupado com a necessária dissolução 
de confusões conceituais causadas pela má compreensão do funcionamento da 
linguagem. Essa mudança de visão do sujeito é marcante o suficiente para ser 
caracterizada como revolução e, dessa forma, entende-se por revolucionário 
quem consegue mudar e ampliar sua visão de mundo em vista do esclarecimento 
do significado das palavras. A revolução empreendida por Wittgenstein é 
importante para a dissolução de confusões nos discursos políticos e, ainda, serve 
para qualificar os sujeitos para o debate público. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Wittgenstein; Revolução; Clareza Conceitual; Política. 
 

Em Cultura e Valor, coletânea de textos diversos do filósofo Ludwig 

Wittgenstein, há o seguinte registro, datado de aproximadamente 1944: “Será 

revolucionário quem a si próprio consegue revolucionar-se” (WITTGENSTEIN, 2000, 

p. 71). Uma simples leitura do enunciado é suficiente para se depreender que ele 

tem por tema a revolução. Por duas vezes o termo é empregado, ora em sua 

forma adjetivada – como um atributo do sujeito (o ser humano “revolucionário”), 

ora em sua forma verbal reflexiva – como uma ação que o agente realiza sobre si 
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mesmo (o “revolucionar-se”). Analisando as partes constituintes do texto, em 

paráfrase à Wittgenstein, é de se afirmar que o epíteto de revolucionário servirá 

para qualificar o indivíduo que exerce uma revolução sobre sua própria pessoa. 

Sem detrimento de outras possíveis acepções do conceito, o filósofo limita-se a 

indicar que aquilo que o homem é capaz de fazer de si mesmo constitui uma 

verdadeira revolução, o que denota o caráter eminentemente subjetivo dessa 

prática.  

Entretanto, a decomposição da frase para análise de seus elementos não 

toca na elucidação do conceito de revolução que Wittgenstein toma como 

subentendido. Isolado em meio aos demais apontamentos que compõem Cultura 

e Valor, o enunciado não traz consigo nenhum indicativo quanto ao que se pode 

conceber como seu conteúdo. Face ao silêncio do filósofo, permanece aberta a 

indagação quanto ao que Wittgenstein efetivamente se refere ao tratar de 

“revolucionário” e de “revolucionar-se”, vale dizer, a que revolução ele alude.  

A dúvida é pertinente porque, por um lado, a resolução oferece a chave 

de leitura para a interpretação da sentença como um todo e, por outro, o termo 

é polissêmico e é interpretado de diversas formas, a depender de seu emprego 

nos múltiplos contextos linguísticos. Por exemplo, na astronomia, designa o 

movimento orbital dos corpos celestes; na historiografia, denomina os momentos 

críticos da história caracterizados pela ruptura de uma ordem vigente como, por 

exemplo, a Revolução Francesa, a Revolução Industrial, a Revolução Russa, entres 

outros eventos que mudaram profundamente a vida em sociedade; nas teorias 

políticas, econômicas e sociais, a exemplo do marxismo, corresponde à uma 

guinada nas estruturas das instituições e na organização social; na filosofia, pode 

assumir vários significados, como a revolução copernicana operada por Immanuel 

Kant na teoria do conhecimento, que coloca o sujeito no centro do processo de 

conhecimento e, na epistemologia, as revoluções científicas de Thomas Kuhn, que 

sustenta que os paradigmas científicos entram em crise e são substituídos por 

outros.  

No entanto, o que todos os exemplos acima elencados sugerem, e muitos 

outros, é que revolução corresponde ao ato ou efeito de mudança ou 

transformação radical, tratando-se, portanto, de um processo dinâmico, 

complexo e bastante acentuado. Seria uma mudança de tal monta o que 

Wittgenstein tinha em mente quando registrou o aforismo em comento, a 
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transformação radical de si mesmo como revolução? E se esse for o caso, o que 

significa essa mudança? Para precisar o conceito em questão, há que se 

considerar o âmbito no qual o enunciado está inserido, que é o conjunto da 

filosofia desenvolvida por Wittgenstein. O enunciado não se aparta do conjunto 

da obra do filósofo. Especialmente as ideias ventiladas nas Investigações 

Filosóficas (doravante Investigações) importante obra do período tardio do autor 

e que, inclusive, data do mesmo período, são de grande valia para a 

contextualização do próprio enunciado como forma de extrair uma interpretação 

mais coerente possível. 

Nesse texto, Wittgenstein busca esclarecer o funcionamento efetivo da 

linguagem ordinária, o modo que opera a linguagem em meio às práticas dos 

sujeitos. A observação atenta dos fenômenos linguísticos rende a comparação 

destes com os jogos em geral para dar origem ao conceito de jogo de linguagem, 

não por conta da ludicidade, mas porque “o falar da linguagem é uma parte de 

uma atividade ou de uma forma de vida” (WITTGENSTEIN, 1999, p. 35). Isso significa 

que a linguagem é uma atividade guiada por regras, a exemplo do que ocorre 

com os diversos tipos de jogos que também dispõem de regras que orientam os 

movimentos dos jogadores e o fluxo das partidas. Tais regras, chamadas de regras 

gramaticais, são seguidas pelos usuários da linguagem em cada contexto 

específico, e é isso que garante que os sujeitos se comuniquem. 

Observe-se que a abordagem do fenômeno linguístico de Wittgenstein é 

eminentemente pragmática, no sentido de que lhe interessa buscar o significado 

das palavras a partir do seu manuseio na linguagem ordinária. Para ele, a 

significação não é concebida a priori, como se houvesse uma suposta essência 

da linguagem que devesse ser apreendida; ao contrário, os significados surgem a 

posteriori, a depender dos contextos em que as expressões são usadas nos jogos 

de linguagem. É por essa razão que Wittgenstein recomenda, no § 66 das 

Investigações: “não pense, mas veja!” (WITTGENSTEIN, 1999, p. 52); por “não pense” 

entende-se a negação de qualquer tentativa de teorização que resulta estéril por 

se afastar da realidade, de suposições metafísicas alheias ao uso concreto das 

palavras, enquanto que o comando “veja” chama a atenção para a observação 

dos diversos jogos de linguagem que estão ao entorno dos sujeitos com o intuito 

de neles enxergar o que é efetivamente a linguagem. 
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Isto posto, para se conhecer o significado das palavras, é fundamental que 

se volte o olhar para os diversos usos que delas são feitos em meio a cada contexto 

linguístico, o que salienta, portanto, o caráter funcional da linguagem em meio às 

atividades humanas que, a exemplo das ferramentas dispostas em uma caixa: 

“Assim como são diferentes as funções desses objetos, assim são diferentes as 

funções das palavras” (WITTGENSTEIN, 1999, p. 31), sendo que o significado das 

expressões (a sua função) depende do meio em que ocorre o seu emprego. As 

palavras têm suas funções estabelecidas segundo as regras do jogo de linguagem.  

Mas esse olhar recomendado por Wittgenstein não visa descobrir coisas 

novas, produzir novos conhecimentos; antes, consiste em uma ação do sujeito de 

abrir seu entendimento para compreender o que se está diante dos olhos. Ele 

mesmo afirma, no § 90 das Investigações, que 

 

É como se devêssemos desvendar os fenômenos: nossa 
investigação, no entanto, dirige-se não aos fenômenos, mas, como 
poderíamos dizer, às ‘possibilidades’ dos fenômenos. Refletimos 
sobre o modo das asserções que fazemos sobre os fenômenos. [...] 
Nossa consideração é, por isso, gramatical. E esta consideração 
traz luz para o nosso problema, afastando os mal-entendidos. Mal-
entendidos que concernem ao uso das palavras; provocados, 
entre outras coisas, por certas analogias entre as formas de 
expressão em diferentes domínios da nossa linguagem 
(WITTGENSTEIN, 1999, p. 61). 

 

Assim, a tarefa de esclarecimento do funcionamento da linguagem, da 

forma como se faz asserções sobre os fenômenos linguísticos, é uma atividade 

gramatical. A gramática das expressões visa expor o modo como as significações 

são produzidas a cada contexto. Mas para aguçar esse olhar e desfazer confusões 

conceituais, é preciso fazer uso da visão panorâmica, nos termos do § 122 das 

Investigações: 

 

Uma fonte principal de nossa incompreensão é que não temos uma 
visão panorâmica do uso de nossas palavras. – Falta caráter 
panorâmico à nossa gramática. – A representação panorâmica 
permite a compreensão, que consiste justamente em “ver as 
conexões”. Daí a importância de encontrar e inventar articulações 
intermediárias.  
O conceito de representação panorâmica é para nós de 
importância fundamental. Designa nossa forma de representação, 
o modo pelo qual vemos as coisas. (É isso uma ‘visão de mundo’?) 
(WITTGENSTEIN, 1999, p. 67). 
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A visão ou representação panorâmica, conceito fundamental de 

Wittgenstein, aponta para a forma como se deve ver as coisas de que se deseja 

compreender. Remete ao fato de que as palavras não estão isoladas umas das 

outras, nem devem ser tomadas dessa maneira, mas, ao contrário, encontram-se 

relacionadas entre si, o que implica em considerar as diversas relações existentes. 

É preciso enxergar tais conexões porque isso aumenta a compreensão de seus 

significados e confere um amplo esclarecimento daquilo de que se deseja 

investigar. 

Tal maneira de se entender o fenômeno linguístico está atrelado ao próprio 

fim a que se destina a filosofia que, para Wittgenstein que “não deve, de modo 

algum, tocar no uso efetivo da linguagem; em último caso, pode apenas 

descrevê-lo. Pois também não pode fundamentá-lo. A filosofia deixa tudo como 

está” (WITTGENSTEIN, 1999, p. 67). Em síntese, a filosofia deve limitar-se à descrição 

do uso das palavras, que nada mais é do que a gramática das expressões, para 

esclarecer os seus significados nos jogos de linguagem. Aqui se apresenta uma 

crítica à pretensão da filosofia de alçar um patamar científico no sentido de 

contribuir para o desenvolvimento do conhecimento, agregando novos dados aos 

já existentes. Com efeito, a gramática filosófica não produz nada de novo, não 

descobre nada, mas apenas traz à luz aquilo que se está diante dos olhos de 

maneira a afastar mal-entendidos; ora, se essa é, justamente, a função da filosofia, 

logo não cabe a ela produzir qualquer conhecimento, pois não pode formular 

hipóteses passíveis de verificação quanto à sua verdade ou falsidade, o que 

compete às ciências. 

É por isso que a filosofia não pode fundamentar o uso efetivo da linguagem, 

no sentido de estabelecer alguma teoria a respeito porque um conteúdo desse 

tipo não é passível de comprovação ou de refutação. Essa visão tradicional de 

filosofia, a que a concebe como sendo responsável pela fundamentação da 

realidade, é combatida por Wittgenstein por compreender que a ela se reserva 

outro papel, diverso daquele desempenhado pela ciência. À filosofia cabe 

investigar os usos das palavras, em um esforço que envolve uma visão panorâmica 

capaz de trazer à tona os múltiplos aspectos de significação que estão interligados 

e que possibilitam a mais ampla compreensão das palavras. Confunde-se, assim, 

com a gramática dos conceitos. 
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Após todas essas considerações, encontra-se pavimentada a estrada rumo 

ao significado do conceito de revolução empregado por Wittgenstein. Entretanto, 

é de se ter em mente que a investigação não consiste em uma pergunta sobre a 

essência de algo, ou sobre a definição abstrata do conceito; ao contrário, 

Wittgenstein pensa na gramática do termo, isto é, no esclarecimento do seu uso 

em meio à linguagem ordinária. Dessa forma, descarta-se a possiblidade de se 

conferir ao termo um significado unívoco e a priori, destituído dos contextos de que 

faz parte. Essa forma de compreensão é viabilizada por uma visão panorâmica 

lançada sobre o uso do conceito que permite ver as diversas conexões existentes 

e que, finalmente, confere um amplo esclarecimento quanto ao seu significado. 

Como já foi antecipado, o termo revolução é polissêmico; faz-se muitos usos 

dessa palavra, sendo que, em cada contexto, ela assume um significado próprio. 

No entanto, merece destaque o uso histórico e político da expressão porque, 

tendo vivido toda a primeira metade do século XX, Wittgenstein testemunhou uma 

sucessão de acontecimentos que, de alguma forma, mudaram profundamente o 

mundo, para o bem ou para o mal, como, por exemplo, a ascensão do 

comunismo, do fascismo, do nacional-socialismo e de outros regimes políticos pelo 

mundo, a crise econômica de 1929, a corrida armamentista, a eclosão das duas 

guerras mundiais, o surgimento da guerra fria, entre outros fatos marcantes. É 

notória, inclusive, a sua participação direta nos conflitos que abalaram a Europa e 

o mundo, pelo serviço militar e pelo voluntariado. A essa época acrescente-se, 

ainda, os grandes avanços tecnológicos e científicos, com seus benefícios e 

malefícios, êxitos e revezes, desde o emprego dos aviões para o incremento dos 

transportes até o uso da bomba atômica para ceifar vidas em massa.  

As radicais transformações pelas quais o mundo sofreu não passaram 

despercebidas por Wittgenstein; ao contrário, ele as tributava, inclusive, ao espírito 

da civilização de sua época, expressão com a qual denominou a tendência que 

se infiltrou em todos os âmbitos da vida e que se contrapôs firmemente. No esboço 

de um futuro prefácio para as Observações Filosóficas, o registro de 1930 de 

Cultura e Valor marca a nítida oposição entre o seu espírito e o espírito da 

civilização: 

 

Este livro é escrito para os que compartilham do espírito que preside 
à sua escrita. Este não é, segundo creio, o espírito da corrente mais 
importante da civilização americana e europeia. O espírito desta 
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civilização manifesta-se na indústria, na arquitetura e na música do 
nosso tempo, no seu fascismo e no seu socialismo, e é estranho e 
desagradável ao autor (WITTGENSTEIN, 2000, p. 19-20). 

 

Nesse texto, note-se que Wittgenstein caracteriza sistemas políticos tão 

distintos, como o socialismo e o fascismo que, na década de 30, estava em franca 

ascensão, como reflexos de um movimento civilizatório que lhe era estranho e 

desagradável. Não se trata, aqui, de desprezo do filósofo pela política, pela 

ciência, pela arte etc., mas de rejeição a uma questão de fundo, que é o 

verdadeiro problema, a saber, a concentração na ideia de progresso: 

 

A nossa civilização é caracterizada pela palavra “progresso”. Fazer 
progressos não é uma das suas características, o progresso é, mais 
propriamente a sua forma. Ela é tipicamente construtora. Ocupa-
se em construir uma estrutura cada vez mais complicada. E até 
mesmo a claridade é desejada apenas como um meio para atingir 
este fim, nunca como um fim em si mesmo. Para mim, pelo 
contrário, a claridade e a transparência são em si mesmas valiosas. 
Não estou interessado na construção de um edifício, mas em ter 
uma visão clara dos alicerces de edifícios possíveis (WITTGENSTEIN, 
2000, p. 21). 

 

Os avanços científico e tecnológico que, desde o século XIX, pareciam 

levar a humanidade a um grau de desenvolvimento jamais antes experimentado, 

causou euforia e um forte apreço à tônica do progresso, que passou a nortear as 

formas de produção de conhecimento e de compreensão da experiência 

humana. No debate político, as ideologias perseguem esse ideal a todo custo, a 

ponto de cometer atrocidades, guerras e mortes sob esse pretexto. 

Todavia, não é disso que trata Wittgenstein. Segundo suas palavras, ele se 

interessa pelos alicerces dos edifícios, não pelas construções em si. A metáfora da 

construção acena para a busca pela obtenção de clareza conceitual, da visão 

clara dos conceitos que constituem os alicerces sobre os quais se erguem todos os 

discursos possíveis, inclusive políticos, que são os próprios edifícios. Nisso repousa o 

contraste entre o filósofo e a tendência de época, como fica ainda mais evidente 

no prefácio definitivo de Observações Filosóficas: 

 

Este livro foi escrito por pessoas que tem afinidade com seu espírito. 
Este espírito é diferente daquele que informa a vasta corrente da 
civilização europeia e americana de que todos somos parte. 
Aquele espírito tem expressão num movimento para adiante, em 
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construir estruturas sempre mais amplas e complicadas; o outro 
consiste em lutar por clareza e perspicácia em toda e qualquer 
estrutura. O primeiro tenta entender o mundo por meio de sua 
periferia – em sua variedade; o segundo, em seu centro – em sua 
natureza (WITTGENSTEIN, 2005, p. 6). 

 

Mas por que Wittgenstein investe no esclarecimento conceitual, um 

trabalho a partir de conhecimentos dispostos à vista do sujeito, ao invés da 

produção de novos conhecimentos? A razão de ser de seu posicionamento 

filosófico supõe que a linguagem está impregnada de confusões conceituais que 

somente a gramática é capaz de dissolver. Compreendida como exercício 

gramatical, “a filosofia é uma luta contra o enfeitiçamento do nosso entendimento 

pelos meios da nossa linguagem” (WITTGENSTEIN, 1999, p. 65). A linguagem pode 

enfeitiçar o entendimento porque há muitas expressões que são empregadas de 

múltiplas formas, o que gera dificuldades na compreensão de significados e 

interferências na comunicação entre os sujeitos. Além disso, o próprio sujeito pode 

estar ludibriado a procurar significado à maneira tradicional, perguntando-se por 

um significado a priori ao invés de se voltar para o uso efetivo das expressões em 

cada contexto linguístico. Por tudo isso, a filosofia é um esforço, uma luta constante 

contra os engodos da linguagem que causam tantos equívocos. 

É diante desse amplo contexto, que guarda afinidade com o aforismo em 

questão, é que se compreende o conceito de revolução, que denota a busca do 

sujeito de pensar com clareza e perspicácia, segundo a visão panorâmica que 

possibilita ver que tudo está relacionado e que há elos intermediários entre as 

coisas. Essa forma de pensar, segundo uma visão alargada da realidade, é um 

verdadeiro “revolucionar-se” porque a mudança na visão de si e de mundo é 

transformadora. 

A assertiva de que “será revolucionário quem a si próprio consegue 

revolucionar-se” (WITTGENSTEIN, 2000, p. 71) refere-se a uma transformação 

subjetiva radical que é pressuposta a qualquer outra revolução, inclusive política. 

Trata-se de uma mudança profunda nas estruturas do pensamento, na forma de 

se ver os fenômenos que se confunde com a própria filosofia: 

 

O trabalho em filosofia – tal como muitas vezes o trabalho em 
arquitetura – é, na realidade, mais um trabalho sobre si próprio. 
Sobre a nossa própria interpretação. Sobre a nossa maneira de ver 
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as coisas (E sobre o que delas se espera) (WITTGENSTEIN, 2000, p. 
33). 

 

Tal como a arquitetura está relacionada à construção planejada de 

espaços físicos, a filosofia, de algum modo, relaciona-se à construção; o trabalho 

meticuloso que lhe corresponde é o da construção do próprio sujeito, mais 

precisamente, da elaboração da forma com que vê e interpreta o mundo. A 

filosofia é revolucionária porque efetua uma transformação radical a partir do 

indivíduo, que passa a ser capaz de compreender com clareza o funcionamento 

dos jogos de linguagem e de dissipar as confusões que são causa de inúmeros mal-

entendidos. 

Embora se saiba que “Wittgenstein não tinha nenhum interesse em filosofia 

jurídica e política” (HACKER, 2015, p. 50), isso não significa que ele nada tenha a 

dizer nessa esfera. Ele se ocupou primordialmente com a linguagem, com o 

esclarecimento do funcionamento das expressões linguísticas, o que envolve todo 

tipo de discurso, afinal, pode haver alguma fala que não seja linguagem? Parece 

que não. Se de tudo pode-se falar, então, não há nada que se exima da reflexão 

proposta por Wittgenstein.  

É por isso que se entende que a revolução segundo Wittgenstein, que 

consiste na alteração profunda do modo como se enxerga as coisas é uma 

grande contribuição do filósofo para a reflexão política, ainda que ele não se 

tenha detido no trato desse tema em específico. Como todo tipo de discurso, 

também a linguagem política apresenta confusões conceituais que precisam ser 

dissolvidas, pois a clareza quanto ao uso das expressões é uma necessidade que 

se impõe para a qualificação dos sujeitos para o debate político.  

Muitas polêmicas na política poderiam ser evitadas se os sujeitos buscassem 

revolucionar a si mesmos, nos termos propostos por Wittgenstein. Ao voltar o olhar 

para o modo como enxerga o mundo, o sujeito tem a oportunidade de purificar 

seu entendimento, questionando convicções, sanando dúvidas e estabelecendo 

relações entre os conceitos, tudo em vista da obtenção de clareza, fundamental 

para um diálogo sério em que ideias são confrontadas. 

Há tempos o termo revolução serve para fins políticos, e a história está 

marcada por revoluções e contrarrevoluções que alteraram as estruturas dos 

Estados e das sociedades. No entanto, Wittgenstein propõe uma mudança 

qualitativa dessa concepção que é ainda mais extrema porque coloca o sujeito 
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como agente e paciente, simultaneamente, dessa transformação. O forte apelo 

político da revolução de si mesmo, que faz com que seja revolucionário aquele 

que é capaz de levar a cabo esse objetivo, é medida que, em primeiro lugar, 

transforma a pessoa para que, em seguida, ela possa transformar a realidade. 

Desfazer confusões e falar às claras é revolucionário e eleva o nível da 

discussão política. Faz-se bom uso da linguagem, o que tem o viés de causar 

grandes impactos na vida em sociedade. Não se deve esquecer que “palavras 

são ações” (WITTGENSTEIN, 2000, p. 73). 
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RESUMO: A intenção deste ensaio é de abrir para reflexões sobre a intervenção de 
aspectos privados e idiotas no espaço público como modo de degradar os 
aspectos políticos. Para isso, o texto se baseia nas considerações apresentadas por 
Hannah Arendt sobre política e espaço privado e tem como objeto de análise a 
indicação de Eduardo Bolsonaro à embaixada brasileira nos Estados Unidos. O 
acontecimento pode ser compreendido como sendo idiota, uma vez que não faz 
menção a aspectos políticos desenvolvidos por Arendt e contemplar menções 
privadas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Política; Idiota; Espaço privado. 
 

INTRODUÇÃO 
 

Em 11 de agosto de 2018, o jornal austríaco Die Presse publicou, tanto no 

site como na versão impressa, a matéria cujo título foi “Brasilien hat einen Idioten 

gewählt”1, em tradução livre, “O Brasil elegeu um idiota”, referindo-se ao 

presidente Jair Bolsonaro. De acordo com a publicação, o presidente seria idiota 

porque profere teorias conspiratórias, supostamente contra a sua gestão, como, 

por exemplo, que sua candidatura conteve uma suposta invasão comunista no 

Brasil. Além disso, para o jornal, o presidente seria um idiota porque tentou 

emplacar o filho, Eduardo Bolsonaro, deputado federal eleito por São Paulo, do 

mesmo partido do pai, Partido Social Liberal (PSL), como embaixador brasileiro nos 

Estados Unidos. O acontecimento repercutiu tanto em âmbito nacional, como no 

exterior, suscitando reflexões sobre ação política e o impacto de movimentos 

privados no espaço público. A partir do ocorrido, a proposta desse ensaio é de 

reconhecer acontecimentos idiotas sobre a atuação do presidente do filho ser 

embaixador brasileiro em Washington. A prática de indicar filhos às embaixadas 

não é muito recorrente entre as repúblicas democráticas modernas, sendo mais 

frequentes em regimes autoritários. 

_______________ 
1 Disponível em: https://diepresse.com/home/ausland/aussenpolitik/5672338/Brasilien-hat-einen-

Idioten-gewaehtl Acesso: 14 ago. 2019. 
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A origem da palavra idiota é grega, derivada de idion, e diz respeito a 

sujeitos que se limitam ao espaço privado, aos espaços da intimidade e às 

referências próprias de si, algo que se traduz à redução de aspectos mais 

individuais que coletivos. Ao longo dos anos, o termo, além de representar sinais 

individuais, também se aproximou de signos repugnantes e intolerantes. Assim, a 

pesquisa se restringe em abordar o primeiro conceito apresentado de idiota em 

interface às considerações de Hannah Arendt (2018, 1983) sobre política, senso 

comum e espaço público. De acordo com a autora, a paixão e assuntos privados 

não deveriam ser contemplados no espaço público ou servir de pauta dentro dos 

assuntos políticos. Por paixão, este ensaio compreende não a pulsão de vida, 

desenvolvida pela Psicanálise (FREUD, 1996), mas os afetos desenvolvidos sob a 

moral privada que não reconhece a alteridade como manifestação política. O 

diálogo entre as duas ideias de Arendt e França edificam que os conteúdos 

veiculados pela imprensa, na verdade, tecem cenários que evidenciam sinais da 

cultura e práticas sociais no Brasil. 

Por ser um ensaio, este texto não pretende finalizar a discussão proposta, 

entretanto, se apresenta ao papel de alicerçar outras pesquisas vindouras sobre o 

tema a fim de abrir possibilidades de discussão e debate sobre a debilidade que 

pode causar a invasão de aspectos privados no espaço público e político. 

 

POLÍTICA E ACONTECIMENTO IDIOTA NO ESPAÇO PÚBLICO 
 

França (2012) reconhece nos acontecimentos o rompimento com o 

cotidiano com potência de afetação e, por isso, o acontecimento traz à tona 

questionamentos, dúvidas, incertezas, mas também debates, reflexões e 

compreensão do espaço e suas manifestações culturais e sociais. Por serem 

concretos, eles também promovem experiências e, além de serem percebidos 

como condições existências ou linguísticas, para França e Lopes (2017) os 

acontecimentos também podem ser compreendidos como elementos que 

constituem os modos de sociabilidade e interação, organizando ou 

desestabilizando o cotidiano e a rotina da vida sob aspectos positivos ou 

negativos. Os acontecimentos são sintomas dos códigos culturais e morais que 

estão em vigência ou sintomas de outros acontecimentos ocorridos no passado, 

eles não acontecem por acaso, mas são eventos associados aos aspectos das 
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relações que são estabelecidas em sociedade, por isso que as autoras consideram 

que o acontecimento pode ser “tomado como algo que mostra o que somos 

enquanto sociedade” (FRANÇA; LOPES, 2017, p. 75) e, assim, o acontecimento 

esclarece o seu contexto. Conforme apontado por Silva (2012, p. 2), as práticas 

jornalísticas auxiliam “na construção do sentido de tempo público e serve a um 

ordenamento da experiência social”, por esse pensamento que a autora também 

reconhece que as práticas jornalísticas auxiliam também na construção do sentido 

de tempo público, em referência ao conceito elaborado por Harvey Molotch e 

Marilyn Lester2, e serve como uma espécie de ordenamento da experiência social. 

Pelo pensamento desenhado, os acontecimentos ganham maior 

relevância quando apropriados pelas práticas midiáticas, incluindo o exercício do 

jornalismo, e são compreendidos como representações das realidades em que 

estão inseridos. Por isso, no entendimento de França (2012), a mídia é a instituição 

que melhor caracteriza os aspectos contemporâneos e faz circular informações e 

representações que, não podem ser universais ou absolutas, mas oferece 

condições para perceber os sentidos da realidade. Para a autora, “mídia é o 

espaço privilegiado no qual a sociedade fala consigo mesma, a propósito de si 

mesma” (FRANÇA, 2012, p. 12). Estas considerações explicam e ratificam que a 

mídia não é apenas um espelho da realidade, mas o sintoma dos acontecimentos 

ocorridos em sociedade. 

A composição dos discursos e formas de representação nas práticas 

jornalísticas não é construída ao acaso, mas o sinal das articulações sociais e 

culturais que estão em circulação. Esta consideração será muito fértil para 

considerar que a indicação de Eduardo Bolsonaro pelo próprio, pai que é 

presidente da república, é um acontecimento idiota e atende mais às questões 

privadas que às ações políticas e reconhecer que a sociedade é responsável pelos 

discursos que estão em circulação. 

Antes de reconhecer o acontecimento em questão, é importante 

estabelecer alguns conceitos para esclarecer a pesquisa como, por exemplo, o 

conceito de política e de idiota. Assim como a palavra idiota, política também 

deriva do grego: politikós e está relacionada à polis, ou seja, à organização, 

_______________ 
2 De acordo com os autores, o tempo público é “dimensão da vida coletiva através da qual as 

comunidades humanas vêm a ter o que é considerado ser um passado padronizado e 
perceptualmente partilhado, presente e futuro” (MOTOTCH; LESTER, 1993, p. 36). 
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gestão e dinâmicas da polis enquanto espaço público e também ao espaço em 

comum entre os sujeitos da polis. Por esta consideração que Bittar (2011, p. 12) 

considera que “o espaço comum (koinón) não é o espaço de projeção do 

privado (ídion)”, a política não diz respeito aos pontos e considerações privados, 

mas na solução e demandas do espaço público que prezam pela organização 

deste espaço em conjunto com os cidadãos livres. 

As considerações sobre política apresentadas por Arendt (2018, 1983) 

avançam no sentido de comtemplar aspectos mais amplos acerca do termo ao 

expor, por exemplo, a necessidade de acreditar que a política apenas será fértil 

no desenvolvimento da comunicação, liberdade e visibilidade. Os 

posicionamentos de Arendt foram desenvolvidos a partir de reflexões sobre 

regimes totalitários na Europa ao final da primeira metade do século XX. Para 

Arendt (2012), a ascensão de regimes totalitários foi possível devido à 

desestruturação do espaço político e a ausência de reconhecimento do outro 

dentro do espaço público e de visibilidade, ou seja, alguns sujeitos ou grupos 

(judeus, homossexuais, ciganos, deficientes físicos e mentais, etc) eram dignos da 

invisibilidade e poderiam ser privados de liberdade, podendo, inclusive, ter como 

destino a morte. Paralelamente a estas condições, a política é fruto da condição 

de estar em concerto, ou seja, a despeito de haver diferença entre 

posicionamentos ideológicos, deveria haver a promoção do senso comum, que 

para Arendt é a organização do espaço político que não contempla aspectos 

privados. Para ela, senso comum não é algum fundamento previamente 

estabelecido, mas a qualidade de organização em concerto de cidadãos livres. 

Dentro deste movimento, a visibilidade tem importância política por oferecer ao 

outro a condição possibilidade de diálogo e comunicação entre seus pares na 

possibilidade de expressão no espaço público. 

Para Arendt (2018), a política não tem uma finalidade, um fim específico, 

que não seja a organização do senso comum. Por isso que a autora considera que 

a política acontece entre homens e não em concepções dos homens, isto é, a 

política se encontra na condição de arranjos propostas por sujeitos e grupos em 

consonância com o senso comum, em que estão excluídas as interferências e 

paixões privadas. A autora reconhece que as medidas privadas não podem ser 

contempladas no espaço político por dizerem respeito apenas à manutenção da 

vida metabólica, a vida enquanto apenas forma de existência, à qualidade de 
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vida como sendo zoé, a vida mais prosaica. É dentro da condição privada em que 

não há debate público, mas a condição de reprodução da vida na sua condição 

mais ordinária, muito ao contrário do espaço público em que visibilidade, 

liberdade e comunicação torna-se imprescindíveis para a estruturação da polis e 

o reconhecimento dos cidadãos no debate público. 

Conforme apontado por Assy (2016), amparada por Arendt, a elevação dos 

gostos e preferências não engrandecem o espaço político, mas tornam-se um 

gargalo para o desenvolvimento do senso comum, e promove “o 

empobrecimento da nossa capacidade de imaginar, (...) o aniquilamento de 

nossa capacidade de ter aprazimento com algo que não traga consigo 

expectativas e interesses particulares” (ASSY, 2016, p. 49). 

No entendimento de Arendt (1994), a debilidade das ações políticas 

promove a destruição da discussão e do espaço públicos e, consequentemente, 

do poder. Arendt não compreende o poder pelo empreendimento da força, de 

esquemas de influência arquitetados ou enquanto propósito da violência, mas 

como a qualidade da sociedade agir em conjunto em nome da ação política, o 

poder é consideração fundamental do senso comum. Deste modo, os 

acontecimentos idiotas dentro do espaço público é sintoma da desagregação 

política e abrem lacunas para a instauração de aspectos narcísicos, privados e 

idiotas, podendo, inclusive, em um estágio mais avançado de invasão, ser 

referência para a construção de valores sociais e de sociabilidades, mas que 

fragmentam as possibilidades de ação política. Para Schio (2012), baseada em 

Arendt, o senso comum permite a comunicação, organização em nome do 

convívio e pluralidade da vida pública e a fragmentação deste sentido estimula 

“(...) a perda da capacidade de distinguir o verdadeiro do falso, abrindo espaço 

à mentira, à violência, enfim, à extinção da vida política” (p. 187), fatos que não 

foram observáveis durante o processo de impedimento de Dilma Rousseff. 

Destarte, quando o acontecimento da indicação de um filho pelo pai, 

sendo este o presidente da república, ao cargo de embaixador, suscita a 

relativização sobre o ocorrido enquanto ação política é porque os aspectos 

privados estão presentes no espaço público. Isso acontece quando há os 

acontecimentos são desprovidos de ação e reflexão políticas, conforme apontou 

Hannah Arendt. Além de caracterizar nepotismo, a despeito de não haver 

legislação específica sobre a indicação ao cargo de embaixador, o 
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acontecimento fere representações morais e éticas pelo favorecimento e pode 

ser questionado sob a égide política apresentada por Arendt. Em vídeo divulgado 

pelo próprio presidente, ele menciona que houve a intenção de favorecer o filho 

para o cargo, um acontecimento que abre precedentes para acreditar que signos 

privados e idiotas sobressaíram às ações políticas. 

 

DESENVOLVIMENTO: ACONTECIMENTOS IDIOTAS 
 

Para reconhecer que a indicação de Eduardo Bolsonaro à embaixada do 

Brasil nos Estados Unidos é um acontecimento idiota, é preciso reconhecer outros 

acontecimentos na história para perceber que este é sintoma de acontecimentos 

ocorridos no passado, seja esse recente ou remoto. Conforme apresentado 

anteriormente, os acontecimentos não são resultantes do acaso ou produzidos 

desprovidos de referências, mas apresentam história e memória e são dotados de 

alusões e repertórios. Os acontecimentos não podem ser expressos 

necessariamente na chave de entendimento de causa e efeito ou mero reflexo 

daquilo que já aconteceu, mas como sintomas de outros acontecimentos e ações 

realizadas que são ressignificadas e apresentam valores que são elaborados a 

partir das experiências vivenciadas no passado e, assim, compreender os 

acontecimentos na atualidade. Por isso a necessidade de refletir sobre outros 

acontecimentos, como as eleições de 2018 e de 2014 e as manifestações que 

ocorreram em 2013 e 2015. 

Para compreender a eleição de Bolsonaro e seus comportamentos 

enquanto candidato e chefe do executivo nacional brasileiro é necessário analisar 

os acontecimentos no passado e perceber que o presente é sintoma do passado, 

ressignificados sob outros olhares. Esta análise abre caminhos para entender como 

a indicação do filho à embaixada nos Estados Unidos é sintoma de 

acontecimentos privados ocorridos no espaço político. 

Primeiramente, é importante reconhecer as manifestações de 2013, 

quando seriam em protesto contra o aumento da tarifa do transporte público em 

São Paulo e que em poucos dias se alastraram por várias cidades do país. Em meio 

às manifestações contra o aumento da tarifa, outros discursos afloram como, por 

exemplo, a insatisfação acerca do governo de Dilma Rousseff (PT) e contra os 

supostos indícios de corrupção entre pessoas ligadas ao governo e empresariado 
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privado em instituições estatais como a Petrobras. Por este caminho, daquelas 

manifestações fortaleceram práticas e discursos que foram fundamentais para a 

realização do impeachment de Dilma Rousseff, a despeito de, até o momento, 

não havido denúncias efetivas contra ela, e o argumento central que provocou o 

seu afastamento, as pedaladas fiscais, foram relativizadas dias depois da 

realização do impeachment. A manifestação contra o aumento do transporte 

público não é um problema para as ações políticas, todavia, a apropriação do 

ato por outros discursos ofereceu condições para que pautas privadas fossem 

expressas no espaço público. A insatisfação quanto a gestão de Dilma Rousseff, 

bem como as primeiras manifestações ocorridas em junho de 2013, é legitima, 

todavia, a apropriação por outros discursos e práticas podem ser interpretadas 

como movimentos de paixão na medida em que não promovem o debate 

público arquitetado pelo viés político.  

Paralelamente aos posicionamentos contrários ao governo PT, ascenderam 

também outros afetos que estavam latentes como, por exemplo, as práticas e 

discursos conservadores, que culminaram nas manifestações de 2015, com Dilma 

Rousseff reeleita presidenta do Brasil. De acordo com Ab’Sáber (2015), houve a 

ascensão do sujeito considerado por ele como sendo homem conservador médio, 

pelas palavras do autor: “antipetista por tradição e anticomunista por natureza 

arcaica brasileira mais antiga – um homem de adesão ao poder por fantasia de 

proteção patriarcal e agregada, fruto familiar do atraso brasileiro no processo da 

produção social moderna” (AB’SÁBER, 2015, p. 35). Ainda de acordo com o autor, 

foram suscitados também arquétipos que ainda habitam o imaginário daqueles 

que não elaboram o sentido e a representação de certos personagens como é o 

caso de comunistas. Assim, houve a preferência por candidatos nacionalistas e de 

direita que poderiam combater a ufania de suposto domínio comunista no Brasil e 

contra a permanência petista no executivo nacional. A intenção de aniquilar 

movimentos que não dialogam com a vontade do eu não contempla ações 

políticas, ao contrário, como apresentado por Arendt, sinalizam signos de violência 

e da apresentação de paixões fora do esquadro político. A polarização 

ideológica e partidária surgida neste contexto oferece base para compreender os 

acontecimentos atuais no cenário político como o impeachment sofrido por Dilma 

Rousseff. 
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As articulações do impeachment foram consideradas perversas por Amaral 

e Arias Neto (2017) porque, justamente, não houve a promoção do pensamento 

político em busca do senso comum, mas a interpelação das paixões privadas, e 

por que não, idiotas, como práticas dos movimentos no cenário público e político. 

Entre as articulações propostas foi, por exemplo, a intenção do Partido da Social 

Democracia Brasileira (PSDB), de anular as eleições de 2014 junto ao Tribunal 

Superior Eleitoral (TSE). O pedido solicitou a cassação da chapa Dilma/Temer e a 

convocação do segundo colocado, o então senador Aécio Neves, filiado ao 

PSDB, sob a alegação de que a campanha da chapa eleita teria sido financiada 

com verba originada de esquemas de corrupção. Ao longo de 2015 e 2016, 

surgiram vários indícios de corrupção envolvendo o próprio senador e seus 

familiares, além do então vice-presidente Michel Temer, que também teve a prisão 

preventiva decretada em dois momentos por ser suspeito de lavagem de dinheiro. 

A intenção de anular o pleito de 2014 não foi uma ação política, uma vez 

que o propósito, a presença das peladas fiscais, foi uma estratégia praticada em 

outras gestões presidenciais e foram negligenciadas no passado. Além disso, a 

condução do processo do impeachment foi realizada por Eduardo Cunha, 

presidente da Câmara de Deputados, político que respondia também por 

processos judiciais naquele momento e, logo após o processo de impeachment, 

teve o mandato cassado e, atualmente, foi condenado há mais de 15 anos de 

prisão. 

A articulação de anulação da chapa eleita, bem como do impeachment, 

está mais envolvida a signos privados que às ações políticas. Todavia, do ponto de 

vista legal, o impeachment não pode ser questionado, uma vez que todos os ritos 

foram cumpridos de acordo com a legislação em vigor. Logicamente que a 

ocorrência das pedaladas fiscais não foram os únicos acontecimentos que 

proveram o impeachment, todavia, a conjugação dos acontecimentos 

apresentados dentro dos contextos analisados abre precedentes para acreditar 

que os valores idiotas e narcísicos invadiram o espaço público e a busca pelos 

interesses privados foram contemplados pela demanda política. 

Quando Dilma Rousseff, a primeira mulher eleita presidente da república no 

Brasil, foi reeleita, em março de 2015, começaram as manifestações contrárias a 

sua permanência no cargo. Não houve argumentos consistentes sob olhar político, 

descritos neste texto, que justificassem o impeachment da presidenta, entretanto, 
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as paixões privadas foram propostas no cenário público como ação política. A 

presença de posicionamentos contrários aos governantes e de diversidade 

discursiva são partes inexoráveis à democracia e também compõem as ações 

políticas, segundo Arendt; entretanto, as ações públicas não deveriam ser 

calcadas pelas paixões guiadas pelas preferências privadas. 

O período de impeachment abriu espaços para que as paixões privadas, 

aquelas que se encontram fora do esquadro político, florescessem na ausência de 

freios ou pudores enquanto manifestações públicas. Como no episódio da 

votação do impeachment na Câmara dos Deputados, o então deputado federal 

Jair Bolsonaro justifica o voto favorável ao processo de impedimento da presidenta 

em memória ao coronel Carlos Brilhante Ustra, torturador de Dilma enquanto 

permaneceu presa durante da ditadura civil-militar. A declaração do parlamentar 

não contribui para a fortificação do espaço público, não desenvolveu o debate 

e discussão públicos, tampouco esteve alicerçada em ações políticas, promoveu 

apenas a degradação da condição humana e acentuou a crise do espaço 

público. 

A assunção de Bolsonaro no meio público é sintoma de uma série de 

acontecimentos que foi suscitada não exatamente pelo viés político, mas pela 

prosperidade das paixões dissentes do espaço político. Conforme apresentado 

anteriormente, o acontecimento rompe com a cotidianidade e com as práticas 

convencionais. Sob esse olhar, a eleição de Bolsonaro foi considerada por Moura 

e Corbellini (2019) como sendo disruptiva, ou seja, rompeu os paradigmas de 

estratégias de campanha e os motivos que o fizeram ser eleito ao executivo 

nacional não perpassaram ações convencionais, como a existência de planos 

claros de governo e a atuação massiva em redes sociais e WhatsApp. Para os 

autores, a eleição de Bolsonaro “Não foi o resultado de uma racionalização sobre 

o país, a adesão a um plano ou programa no sentido clássico” (MOURA; 

CORBELLINI, 2019, p. 34), isto é, as paixões privadas foram postas ao espaço político 

como qualidade moral. Curiosamente, os autores apontam que a eleição foi 

vitoriosa aos partidos aliados ao “Partido Lava Jato”, ou seja, entre todos aqueles 

que fossem contrários aos posicionamentos de esquerda ou que não tivessem 

associação ao PT e ao lulismo. Na pesquisa realizada pelos autores, os eleitores 

“queriam ‘dar o troco’ nos políticos e encontraram em Bolsonaro o líder que 

significava essa ruptura, que personalizava isso” (MOURA; CORBELLINI, 2019, p. 69), 
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tanto que um dos jargões mais expressivos na campanha de Bolsonaro foi ser 

contra tudo isso aí, sem mencionar exatamente a que se referia. 

Mesmo depois das eleições, houve a permanência do estado de 

campanha e a perpetuação da polarização entre partidos e grupos divididos pela 

ideologia, ou seja, os acontecimentos, em sua maioria, não evoluíram para a 

promoção de uma pauta pública calcada em ações políticas, mas na evolução 

de movimentos que prezassem aspectos privados, incluindo referências familiares. 

As paixões apresentadas fora do esquadro político foram conservadas em nome 

das movimentações privadas e idiotas. A indicação de Eduardo Bolsonaro ao 

posto de embaixador é o desdobramento de acontecimentos ocorridos enquanto 

manifestação privada, pois a sugestão de indicar o próprio filho ao cargo não 

contempla ações políticas. Mesmo ocupando o cargo maior do executivo 

nacional, Jair Bolsonaro articulava-se por lobbies entre senadores para o que o 

filho pudesse sofrer o menos possível na sabatina a que Eduardo Bolsonaro seria 

submetido em sessão do Senado3. 

A prática do nepotismo é considerada infração à Constituição de 1988 e 

ao decreto presidencial número 7203/2010 que, assim como a Constituição, não 

permite nomear, contratar ou favorecer cônjuge, companheiro, parente em linha 

reta ou colateral, por consanguinidade ou afinidade, até o 3º grau, na esfera 

pública federal. Todavia, não há legislação sobre a ocupação ao cargo de 

embaixador conforme citado, mesmo assim, a indicação do próprio filho ao posto 

não deveria ser posta no espaço público, nem ser relativizada em nome de 

favorecimento privado. Até mesmo um dos ministros do Supremo Tribunal Federal 

(STF), Marco Aurélio de Mello, considerou que a indicação de Eduardo Bolsonaro 

ao cargo de embaixador pode ser uma péssima ideia, além de configurar prática 

de nepotismo. 

Em entrevista à imprensa, Eduardo Bolsonaro afirmou que estaria apto ao 

cargo por acreditar que é presidente da Comissão de Relações Exteriores da 

Câmara de Deputados, por ter fluência na língua inglesa, por ter morado nos 

Estados Unidos para a realização de intercâmbio e por saber fritar hambúrguer no 

trabalho naquele momento enquanto permanecia naquele país. Além de elencar 

_______________ 
3 Há uma série de rituais constitucionais para que um embaixador consiga o cargo, dentre eles é a 

sabatina promovida em sessão no Senado que avaliaria a bagagem cultural e conhecimento 
cultural do indicado pelo presidente. 
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tais habilidades, o presidente acredita que o filho poderia ser uma indicação 

próspera, uma vez que é amigo do presidente estadunidense Donald Trump. Em 

momento algum do pronunciamento do parlamentar ou do presidente foram 

elencadas medidas políticas para que pudessem justificar a indicação enquanto 

senso comum desenvolvido por Arendt. Além do mais, o cargo estava em 

vacância até a data em que Eduardo pudesse ser indicado, uma vez que uma 

das exigências é ter 35 anos completos. 

A indicação pode ser reconhecida como acontecimento idiota também 

pelo pronunciamento do presidente em reconhecer no exercício do cargo de 

presidente manifestação privada quando aventa a possibilidade de alocar o filho 

ao cargo de ministro das relações exteriores, em substituição ao atual ministro, 

Ernesto Araújo. No discurso, o presidente sinaliza que, mesmo que o filho não 

consiga ser embaixador, este poderá ser ministro do governo assumindo a pasta 

das relações internacionais. No discurso ele pronuncia: “Sim, o Senado pode barrar 

sim. Mas imagine que no dia seguinte eu demita o Ernesto Araújo e coloque meu 

filho. Ele não ser embaixador, ele vai comandar 200 embaixadores e agregados 

mundo afora. Alguém vai tirar meu filho de lá? Hipocrisia de vocês”. 

A partir das condições mencionadas pelo deputado e pelo desejo do 

presidente, o acontecimento da indicação de Eduardo Bolsonaro ao posto de 

embaixador não contempla práticas políticas que beneficiariam o 

engrandecimento do espaço público. Realizar experiências de intercâmbio e o 

exercício laboral estão restritos às percepções de atuação privada, e dentro desta 

condição “(...) o homem existia nessa esfera não como um ser verdadeiramente 

humano, mas somente como exemplar da espécie animal humana” (ARENDT, 

1983, p. 55). Pelas considerações da autora, o espaço privado não diz respeito ao 

político, mas enquanto manutenção quase que exclusiva da vida metabólica e 

da condição biológica. 

Em consonância com as ideias apresentadas, o acontecimento em tela 

pode ser consideração como sintoma de idiotização, conforme apontado por 

Casara (2018). Para o autor, a atual conjuntura social apresenta fortes traços 

idiotas por não haver limites na proposta dos gozos, ou seja, o sujeito ou grupo age 

em movimentos egoicos para a realização dos seus desejos em nome dos próprios 

gozos, descartando as referências políticas. Constituindo aquilo o que Casara 

(2018) denominou como estágio pós-democrático, as considerações dele 
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apresentam um cenário político em que as ações se voltam em movimentos 

endógenos e não mais em virtude do espaço público; e estas movimentações 

endógenas e egoícas podem ser reconhecidas como “sem limites em interesse 

próprio, sem pensar nos outros” (CASARA, 2018, p. 88). 

A análise de autor oferece um panorama para perfilhar que a indicação 

do filho à embaixada nos Estados Unidos não está muito distante da intenção do 

PSDB de anular as eleições de 2014. Ambos os acontecimentos, cada um a seu 

momento e de dentro de do contexto em que ocorreram, podem ser 

reconhecidos como movimentos propositais de contemplar mais às questões 

privadas e idiotas que contemplar o espaço público e o engrandecimento dos 

aspectos políticos. Reconhecer aspectos privados como ações políticas pode, 

segundo Arendt, abrir lacunas para a composição do senso comum e fragmentar 

as ações políticas. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conforme apresentado, os acontecimentos rompem o cotidiano e a 

qualidade idiota diz respeito às questões privadas. Para elucidar o panorama com 

outros acontecimentos deste teor há, por exemplo, várias tentativas de 

desmerecimento da atuação da imprensa em coberturas de eventos 

presidenciais, como a própria posse ocorrida em 1º de janeiro, a perpetuação do 

estado de campanha permanente em que há a desqualificação de referenciais 

de posicionamentos contrários ao do presidente e de seus correligionários e a 

necessidade de desmerecer discursos e posicionamentos fora do esquadro do 

pensamento do presidente e de seus apoiadores. 

O presidente declinou da indicação do filho à embaixada brasileira nos 

Estados Unidos. Todavia, a mudança na indicação não foi calcada em reflexões 

políticas, houve a permanência de aspectos privados e idiotas. Desde o começo 

de outubro de 2019, Bolsonaro está em conflito com a diretoria do seu partido PSL 

quando em um vídeo afirma a um cidadão na saída do Palácio da Alvorada: 

“Esquece o PSL e Bivar está queimado”, referindo-se a Luciano Bivar, presidente do 

partido. Desde então, o partido passa por crises de gestão e há a articulação do 

próprio Bolsonaro em pedir desfiliação, todavia, este movimento não é permitido 

pela Constituição. Com a crise instaurada, Bolsonaro possivelmente desistiu da 
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indicação por acreditar que o filho não teria apoio nem dos próprios 

correligionários à indicação do cargo. Todavia, mesmo dentro de um cenário 

conturbado, o presidente remanejou seus representantes tanto no Senado como 

na Câmara, destituindo a deputada federal Joice Hasselmann do posto e 

colocando o filho Eduardo Bolsonaro no lugar dela. 

Além do acontecimento analisado, há também a intolerância a críticas 

enquanto forma de gestão, o que pode ser considerado com sintoma da 

presença de aspectos idiotas e privados. Conforme apresentado por Avritzer 

(2019), desde o ano de 2019, já se percebia forte degradação institucional e “a 

eleição de Jair Bolsonaro para a presidência é consequência das formas de 

degradação institucional consolidadas na conjuntura pós-impeachment 

(AVRITZER, 2019, p. 168). Em agosto de 2019, o presidente do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (Inpe), Ricardo Galvão, foi desligado do cargo sob ordens do 

presidente. Galvão foi demitido após divulgar informações de que o 

desmatamento ambiental aumentou em 88% em comparação ao ano anterior. O 

presidente considerou mais grave o alarde na divulgação dos dados que a 

gravidade que os números apresentam, a despeito de haver rigor metodológico 

e científico para a realização da pesquisa. Em pronunciamento público, Bolsonaro 

declara que “certas coisas eu não peço, eu mando”. Compreender as atividades 

da república como acontecimentos de ordens privadas é fortalecer a ocorrência 

de acontecimentos idiotas. Cabe às ações política o debate sobre as questões 

públicas. 

Os acontecimentos idiotas não são exclusividades do atual governo, mas 

presentes de forma renitente nas práticas políticas no Brasil. Por exemplo, a 

comemoração da então deputada federal Angela Guadagnin (PT), sacudindo o 

corpo, quando teve ciência que o também deputado federal João Magno (PT) 

estaria livre da cassação do mandato, depois de ter sido acusado de receber 

propina no caso do Mensalão, tal acontecimento foi popularmente conhecido 

como a dança da pizza, em alusão à falta de decoro e ética na investigação do 

caso. A qualidade idiota não diz respeito à ideologia ou posicionamentos 

partidários, mas na afetação promovida em diálogo com os aspectos culturais e 

sociais que estão em circulação. 
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RESUMO: O presente trabalho trata do pluralismo como base de direitos na 
sociedade internacional, através do impacto dos direitos sociais na liberdade 
individual, externalizado pelo etnocentrismo prejudicial aos Direitos Humanos. Visa 
compreender o impacto da igualdade na reconstrução da singularidade do ser, 
a partir do estudo sobre à fragilidade do Direito à Nacionalidade e diante da 
necessidade de proteção aos migrantes. Com especial referência às obras As 
origens do Totalitarismo e A Condição Humana, de Hannah Arendt, visa entender 
a preservação da capacidade humana, no contexto das situações-limites 
políticas e econômicas atuais. Pretende, ainda, comparar o resgate dos extremos 
totalitários já sofridos pela humanidade, com a anomalia estrutural das crises 
migratórias atuais, em face do exponencial processo de descartabilidade, frente 
ao enquadramento dos imigrantes como ‘Novos Inimigos Objetivos’ expressos, mas 
principalmente, implícitos na sociedade, em vistas à essência da dignidade da 
pessoa humana e do direito humano de migrar, na busca pelo dizimar da 
objetificação dos indivíduos. Com base neste referencial teórico, busca-se 
compreender o significado e o alcance da igualdade na sociedade atual e 
conceber se ela preserva a essência humana ou se colabora na construção de 
massas e no isolamento dos seres, frente à realidade dos fatos. Em análise a tais 
premissas, intenta sustentar o desenvolvimento conjunto do ser humano como 
fonte primária e prioritária de proteção, em progressivo diálogo entre os encargos 
estatais e a ação e responsabilização dos novos agentes ativos de mudança 
social, no perquirir do crescimento mútuo, ante a uma atuação solidária e 
fraternal, que se sobressai ao individualismo negativo e ao solidarismo coercitivo e 
objetiva o eudemonismo, o resgate da essência primária de cada ser e o 
cosmopolitismo. Espera-se, por fim, trabalhar com a utopia como passo para o 
progresso e o amadurecimento coletivo, caminho, este, imprescindível à evolução 
do diálogo no âmbito supra estatal, de proteção integral e de liberdade da 
natureza do ser, em conjunto com o direito de ser aceito e ser parte em um mundo 
regido pela atual globalização econômica e pela crescente alienação fraternal. 
Para chegar ao resultado esperado, a metodologia utilizada é de referencial 
teórico, de pesquisa aplicada, com abordagem a partir da função social da 
dogmática jurídico-filosófica.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Migrações; Direitos Humanos; Pluralidade; Igualdade; 
Globalização. 

 

PLURALISMO COMO BASE DE DIREITOS NA SOCIEDADE INTERNACIONAL 
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A pluralidade é o cerne da sociedade. Nunca houve e nunca haverá uma 

sociedade singular. Seres humanos são singulares, detentores de potencialidades 

únicas, mas a sociedade ruma a tornar-se cada vez mais plural. A diversidade está 

presente nas profissões, nas religiões, nas escolhas e, indubitavelmente, nas 

nações. Cada cultura traz consigo uma infinidade de pensamentos e sentimentos, 

externalizados no bojo da sociedade que constroem ao seu redor. Tem-se, assim, 

a pluralidade subsumida na vida política, que constrói o agir e a substância 

primária do espaço público, manifestação precípua do que abriga o âmago da 

infinidade de concepções humanas.  

Sendo a política uma necessidade imperiosa da vida humana, Arendt 

demonstra que ela “trata da convivência entre os diferentes” (ARENDT, 2018, p. 7), 

entre aquilo que existe e não abriga o meu interior.  

É diante dessa vasta manifestação de faculdades, dessa diversidade 

humana e cultural, que os seres humanos se fecham. Se fecham para o novo, para 

o díspar, para aquilo que se distingue do que arroupa o seu costume. Em busca 

da preservação de sua individualidade, as pessoas excluem o que não se 

assemelha a elas e exteriorizam, diante do desconhecido, o seu já formado ‘pré-

conceito’ e a sua rejeição ao novo.  

 

ETNOCENTRISMO PREJUDICIAL AOS DIREITOS 
 

Nesta senda, pode-se analisar a influência que a diversidade atua frente à 

vida íntima e as maneiras que esse individualismo possessivo tem de se rebelar 

quando se sente ameaçado.  

A principal maneira que os indivíduos se insurgem diante da diversidade é 

através do etnocentrismo, que é a “concepção de que o nosso próprio grupo é o 

centro de tudo e de todos, em que os outros são reconhecidos através de nossos 

modelos, concepções, valores e daquilo que, para nós é a existência” (ROCHA, 

1988, p. 5). Esse sentimento de superioridade se expressa, geralmente, sob forma 

de intolerância e de maneira a anular a essência do diverso.  

Partindo-se da premissa de que todo ser humano é detentor de dignidade, 

que em seu alcance horizontal fundamenta-se na “igualdade dos seres humanos 

entre si, independentemente da função que cada um desempenha na 

sociedade” (PELE, 2004), quando me sinto superior a outros indivíduos, desqualifico 



169 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Anais do X Ciclo Hannah Arendt – A Felicidade Pública 

Universidade Estadual de Londrina – 12 a 14 de novembro de 2019 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia UEL 

a força da igualdade e reconheço que mereço mais direitos, mais oportunidades, 

mais acolhimento do que outra camada social. E é nesse campo, que o 

etnocentrismo prejudica os Direitos Humanos e revela sua faceta mais assustadora. 

É quando o desprezo pela heterogeneidade e pelo outro acarreta consequências 

avassaladoras e prejuízos irreparáveis. É quando as crises humanitárias nos clamam 

a transformarmos a nós mesmo, no intuito de transformarmos a realidade ao nosso 

redor. 

 

Em épocas de crescente miséria e desamparo individual, é tão 
difícil resistir à piedade, quando ela se transforma em paixão, como 
deixar de condenar a sua própria universalidade, que parece 
matar a dignidade humana mais definitivamente que a própria 
miséria (ARENDT, 2012, p. 460). 
 

Hannah Arendt expressou seu pensamento e seus estudos sob a condição 

humana também em um período de crise humanitária, em um momento em que 

seu olhar cuidadoso nos convidou a enxergar a qualidade intrínseca do ser 

humano e a necessidade de libertar o que cada indivíduo carrega dentro de si.  

 

VALOR FONTE: A BASE DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA 
 

As consequências assoladoras e inesquecíveis da Segunda Guerra Mundial, 

expressas nos pensamentos de Arendt, dialogam claramente com as crises 

migratórias atuais, em que parcela de seres humanos é vista como imprópria ao 

contexto mundano, inconveniente ao desenvolvimento econômico e social e 

insciente para expressar sua singularidade. Um momento em que o homem não 

tem mais um fim em si mesmo, e apenas no que pode construir a sua volta.  

Sendo um dos povos mais ameaçados que já existiu, os Judeus eram o maior 

grupo de não-nacionais da Europa e, fazendo um paralelo ao conceito de 

cidadania e à qualidade de ser nacional, temos, na atualidade, pessoas que não 

mais pertencem ao seu Estado de origem, que emigram pelos mais diversos 

estímulos, de crises socioeconômicas às mudanças climáticas, e que não são 

acolhidas pelo país de destino, não tendo, assim, lugar no mundo.  

Sendo o “direito a ter direitos” (LAFER, 1988, p. 22), conforme expressa 

Arendt, a cidadania se constitui em um minimum assegurado àquele que pertence 

a um Estado nação. Lafer, demonstra: 
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A convergência entre os direitos humanos e os direitos dos povos 
baseava-se no pressuposto implícito de que o padrão de 
normalidade era a distribuição, em escala mundial, dos seres 
humanos entre os Estados de que eram nacionais – um padrão 
colocado em questão pelas realidades históricas do primeiro pós-
guerra. Foi o surgimento em larga escala dos refugiados e apátridas 
– os expulsos da trindade Povo-Estado-Território – que assinalou, 
com a emergência do totalitarismo, o ponto de ruptura cujo cerne 
foi a dissociação entre os direitos humanos e os direitos dos povos. 
De fato, à medida em que os refugiados e apátridas se viram 
destituídos, com a perda da cidadania, dos benefícios do princípio 
da legalidade, não puderam se valer dos direitos humanos, e não 
encontrando lugar – qualquer lugar – num mundo como o do 
século XX, inteiramente organizado e ocupado politicamente, 
tornaram-se efetivamente desnecessários, porque indesejáveis 
erga omnes, e acabaram encontrando o seu destino e lugar 
natural nos campos de concentração (LAFER, 1988, p. 58). 
 

A partir do século XX, período em que a soberania estatal revelou-se com 

força e respeito a nível global, não ter a qualidade de nacional, passou a ser 

sinônimo de não ter meios para ser parte da constitucionalidade de um Estado, de 

ser impelido à vulnerabilidade na reafirmação de sua própria dignidade.  

Se, como não-nacionais, esses seres humanos não têm direitos assegurados 

a nível doméstico e se não há uma normativa global que lhes assegure proteção 

enquanto displaced people1, não há espaço, disponibilidade política, nem 

mesmo solidarismo que os façam serem vistos, concluindo-se, por irrefutável análise 

que, em um contexto social, político e econômico, esses indivíduos não existem, 

não sendo úteis a qualquer desenvolvimento econômico de um Estado nação.  

Nesta análise, se não é possível fruir de valores básicos e proteção mínima, 

sem ter a quem apelar por essas necessidades, questiona-se: 

Onde fica a dignidade humana de seres humanos que não existem?  

Para onde foi o valor-fonte desses seres humanos? Quem deve assegurar 

esse valor-fonte? Quem são os responsáveis por preservar o existencialismo em um 

mundo com uma exponencial interação transnacional? 

Ao não promover a dignidade de pessoas que adentram um país sem fazer 

parte daquela cultura, de indivíduos alheios ao desenvolvimento histórico daquele 

Estado e que soam como uma ameaça ao desenvolvimento econômico daquela 

_______________ 
1 <https://www.unhcr.org/internally-displaced-people.html>. Acesso em 26 Jan 2020. 



171 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Anais do X Ciclo Hannah Arendt – A Felicidade Pública 

Universidade Estadual de Londrina – 12 a 14 de novembro de 2019 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia UEL 

nação, declara-se que é melhor não tê-los em nenhum lugar no mundo, do que 

tê-los no lugar que pertence a mim. 

A influência social desamparada de comprometimento, rompe com as 

liberdades individuais, dilatando o déficit de oportunidades socias e a negligência 

na elaboração de políticas públicas, retardando o progresso daquele próprio 

Estado-nação.  

Conforme demonstra Amartya, “a liberdade de participar do intercâmbio 

econômico tem um papel básico na vida social” (SEN, 2010, p. 21), de modo que 

fazer parte de um Estado e nele ter espaço para expressar sua singularidade, não 

apenas, e principalmente, promove a dignidade e confere direitos civis e políticos 

aos indivíduos, como também compõem o amadurecimento e a evolução 

socioeconômica daquele território, além de construir valores morais cruciais ao 

atendimento das mais diversas necessidades humanas com o fito de promoção 

da liberdade de existência.  

E, diante dessa anomalia estrutural esculpida nas crises migratórias atuais, 

temos em nossa sociedade pessoas completamente descartáveis, indivíduos que 

apenas se adequam às categorias de vulnerabilidade social, em que não há valia 

se não se alimentam, se não têm abrigo ou se suas crianças morrem à beira da 

praia, porque eles nem pertencem ao mundo. 

 

OS NOVOS INIMIGOS OBJETIVOS 
 

Em face dos incessantes processos de migração, foram-se instalando 

campos de refúgio, os quais gerem a mobilidade das pessoas. São zonas de 

controle, que regem e limitam a entrada dos indivíduos, com regras jurídicas e 

administrativas predeterminados, em que ONGs, agências internacionais, 

fundações e Estados dirigem. Pode-se rever, portanto, o espelho de exclusão 

expresso nos campos, externalizando aquilo que a humanidade reconstruiu, 

degradando seres humanos, controlando a espontaneidade e transformando a 

personalidade humana, refletindo as mesmas origens e com as mesmas 

consequências práticas na realidade atual: o preconceito e o isolamento 

humanos.  

E é diante dessa análise, que Hannah Arendt nos permite enxergar os 

“Novos Inimigos Objetivos” (ARENDT, 2012, p. 560) estampados na sociedade atual. 
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Durante a conjuntura nazista, em que os Judeus eram tidos como não adequados 

ao mundo e como danosos ao desenvolvimento social, ela nos mostra que o não 

enfrentamento dessa situação naquele momento nos trouxe a vivenciar, 

novamente, a mesma temática. Hoje, a rejeição não se mostra de uma forma tão 

explícita, comparada aos terrores já vividos no contexto da Segunda Grande 

Guerra, já que com a evolução midiática, não se admitiria algo de tamanha 

monstruosidade expressa nas telas das televisões, dos celulares, mostrando-se 

como uma afronta ao conforto mental daqueles que não vivem essa realidade. 

Ademais, nos é claro que “a psique humana pode ser destruída mesmo sem a 

destruição física do homem” (ARENDT, 2012, p. 490), dado que o extermínio de 

seres humanos é vivenciado cotidianamente de formas menos materiais e 

patentes. 

Portanto, a resposta às pessoas não vistas, não queridas, não aceitas 

continua sendo o descarte. Não evoluímos em nada. 

 

O OLHAR DE HANNAH ARENDT ÀS MASSAS – O TOTALITARISMO QUE CEGA  
 

Compreendendo que o próprio ser humano é o problema e a solução, 

estudar as respostas às crises da própria humanidade é necessário ao 

desenvolvimento dos possíveis meios de restaurar a expressão da singularidade 

individual, na busca pelo desenvolvimento conjunto. 

Hannah Arendt nos mostra que a relação entre as liberdades democráticas 

e a igualdade perante a lei só funciona, decisivamente, quando os cidadãos 

representam algo para o Estado. Do contrário, “o próprio regime totalitário é capaz 

de suprimir essa (ilusória) democracia” (ARENDT, 2012, p. 440). 

E nesse cenário, é essencial analisar o totalitarismo que desencadeia a 

exclusão e a ilusão democrática em que vivemos. Nesse estudo, os movimentos 

totalitários demonstram que o “governo democrático repousa na silenciosa 

tolerância e indiferença diante das massas, massas essas que estão fora de 

qualquer ramificação social e representação política normal” (ARENDT, 2012, p. 

440). Arendt explicita que: 

 

Os movimentos totalitários utilizam das liberdades democráticas, 
justamente, com o fim de suprimi-las. Porque as liberdades 
democráticas podem basear-se na igualdade de todos os 
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cidadãos perante a lei, por exemplo, mas só têm significado e 
funcionam organicamente quando os cidadãos pertencem a 
hierarquia social e política (ARENDT, 2012, p. 440). 

 

Se há indivíduos que não fazem parte de qualquer ramificação social, a 

igualdade não revela sua faceta mais atraente e sim expressa seu antagonismo 

mais cruel. Nos ensina, ainda, que: 

 

A igualdade de condições, embora constitua requisito básico da 
justiça, é uma das mais incertas especulações da humanidade 
moderna. Quanto mais tendem as condições para a igualdade, 
mais difícil se torna explicar as diferenças que realmente existem 
entre as pessoas; assim, fugindo da aceitação racional dessa 
tendência, os indivíduos que se julgam de fato iguais entre si 
formam grupos que se tornam mais fechados com relação a outros 
(ARENDT, 2012, p. 93). 

 

Essa tendência de isolamento cria as massas, caracterizadas como aquela 

camada social que não se adequa a qualquer outro nicho já pré-concebido. Elas 

se particularizam pela “vasta inadequação com o mundo e pela perda radical do 

interesse do indivíduo em si mesmo” (ARENDT, 2012, p. 445), sendo expressão da 

necessidade de se transformarem e de se (ir) reconhecerem para se adequarem 

à realidade à sua volta.  

“As massas não advêm da crescente igualdade de condições e da 

expansão educacional” (ARENDT, 2012, p. 445), elas compõem a alienação dos 

indivíduos perante o fato social e o seu isolamento com o intuito de preservação 

de sua própria individualidade. Elas externalizam a incapacidade de pensar e a 

desqualificação na argumentação e na busca por direitos. Por não 

compreenderem suas necessidades singulares, reivindicam necessidades 

genéricas, com o escopo de transformarem sua própria realidade.  

Elas buscam, inconscientemente, enquadrarem-se a uma esfera social e 

sujeitam-se a se perderem de si mesmas, alienando-se na persuasão geral, na 

busca por um lugar no mundo, na busca por serem vistas e compreendidas, ainda 

que elas mesmas não as compreendam. É na tentativa de afirmar o próprio valor-

fonte, que elas destroem a própria essência e a liberdade de suas potências.  

E é a falta de autoconhecimento que desencadeia o preconceito e a 

exclusão, “porque os homens não conhecem a si mesmo e identificam-se como 

apenas homens, objetivos e objetificados, não respeitam a própria essência e, não 
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reconhecendo a si mesmo, não reconhecem o outro”.(ARENDT, 2019, p. 13). Ao 

não reconhecerem a singularidade em si, desertam a pluralidade à sua volta. 

Hannah Arendt aponta que: 

 

O termo massa só se aplica quando lidamos com pessoas que, 
simplesmente devido ao seu número, ou à sua indiferença, ou a 
uma mistura de ambos, não se podem integrar numa organização 
baseada no interesse comum (ARENDT, 2012, p. 439). 

 

Em um primeiro plano, tem-se as massas pensamento-preconceito, 

formadas a partir da incapacidade de persuasão e análise subjetiva da realidade 

a sua volta, com predisposição à reflexão petrificada, tornando a tarefa de 

compreender inócua, amoldando-se, apenas, em um mundo em que só é 

necessário produzir e conquistar.  

Ao perder a capacidade de análise e compreensão, do auto 

esclarecimento progressivo, deixam de ser capazes de se auto observarem, de se 

auto conhecerem, praticando um ato de violência contra si mesmos e contra a 

sociedade a sua volta, visto que por deixarem à margem a compreensão de sua 

própria espontaneidade, por não aceitarem o que habita seu próprio ser, não 

proporcionam espaço para a compreensão do outro e não se permitem enxergar 

que há uma realidade além daquela em que são partes.  

Por outro lado, tornar-se massa com o fito de autopreservação, de 

reafirmação de sua condição humana, visando a conquista de espaço público e 

de acolhimento, é uma maneira de igualar indivíduos completamente distintos e 

nivelar as necessidades humanas à apenas uma categoria social, salientando a 

exclusão e a degradação da essência de cada ser.  

Desse modo, se para que sejam vistos e compreendidos, é necessário que 

se enquadrem em categorias pré-concebidas, dizimando a potência reflexiva e o 

olhar interior, fomenta-se um Estado totalitário que mantém os indivíduos 

dependentes de sua (mínima) atuação, nutrindo a alienação diante de suas 

incoerências e expurgando a tarefa de compreender. Isso faz com que a 

objetificação tenha mais importância do que a “singularidade que o nascimento 

inaugura” (ARENDT, 2019, p. XVII).  

Hannah nos mostra que tornar os homens iguais é torná-los supérfluos e 

restringir a liberdade de sua espontaneidade, desertar a sua singularidade e seu 
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potencial maior de externalizar suas capacidades e viver sua verdadeira condição 

humana. 

E a partir do momento em que é necessário igualar indivíduos, é necessário 

que se tornem uma categoria, um rótulo, para que princípios reguladores atuem a 

seu favor, visto que como ser humano não há um olhar social e estatal, mina-se a 

espontaneidade do ser. Acaba-se com qualquer potencialidade de 

reconhecimento de dignidade humana, porque na busca por alcançá-la, ela é a 

primeira a ser ferida. Cessa-se o espaço à expressão da própria essência. 

Liberdade passa a ser sinônimo que inadequação.  

E o fato é que a singularidade é, justamente, a potência do ser diverso, que 

faz do indivíduo essencial, na pluralidade de seres que existem. Arendt indica que: 

 

Em circunstâncias normais, isso nunca pode ser conseguido, porque 
a espontaneidade jamais pode ser inteiramente eliminada, uma 
vez que se relaciona não apenas com a liberdade humana, mas 
com a própria vida, no sentido da simples manutenção da 
existência (ARENDT, 2012, p. 488). 

 

E completa que, “somente onde há grandes massas supérfluas que podem 

ser sacrificadas sem resultados desastrosos de despovoamento é que se torna 

viável o governo totalitário, diante do movimento totalitário.” (ARENDT, 2012, p. 

438) 

E diante da análise acerca da transformação da essência humana, 

questiona-se acerca do contexto histórico em que ela está inserida. Estamos nos 

referindo à Alemanha Nazista, de 1945, ou às crises migratórias e humanitárias do 

ano 2020? Emergem-se mais de 70 anos e a cegueira é a mesma. 

 

A INVISIBILIDADE NAS SITUAÇÕES-LIMITES ECONÔMICAS ATUAIS 
 

Nesta senda, o governo totalitário despreza os Direitos Humanos, porque 

preocupa-se, apenas, em manter-se diante das mentiras que argumenta frente à 

sociedade, visto que a “autoridade moral dos direitos humanos depende da 

natureza de éticas aceitáveis” (SEN, 2010, p. 294), “devendo-se julgar a 

plausibilidade dos direitos humanos como um sistema de raciocínio ético e como 

base de reivindicações políticas”, (SEN, 2010, p. 294), não com o fito de suprimi-las 

visando a dominação dos indivíduos e a aniquilação das potencialidades 
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humanas, visando dizimar o vindicar por direitos básicos necessários à 

manutenção da própria existência humana.  

Como indivíduos pensantes, os seres humanos têm discernimento para 

atestar quando há violação de direitos ou quando sua ausência acarreta 

consequências irreparáveis e incontestáveis. “Temos uma mínima ideia de justiça, 

ainda que pautada na identificação de injustiças patentes, sobre a qual é possível 

uma concordância arrazoada” (SEN, 2010, p. 365), não sendo necessária uma 

fórmula, padrões mecânicos diante de situações concretas. Basta, apenas, sentir 

e olhar ao redor. Basta alargarmos a concepção de mundo e compreendermos 

as necessidades alheias ao contexto social em que estamos inseridos. É necessário 

atentar-se às necessidades coletivas, e minimizar o individualismo subjetivo, para 

conquistar a liberdade de ser, de agir e de reivindicar a justiça amparada em 

valores já consagrados para parcelas privilegiadas da sociedade.  

A justiça e os valores devem acolher as situações e necessidades mais 

alarmantes do fato social, para, só após, cumprir com o seu dever de promoção 

de igualdade e se pautar no acolhimento de superfluidades e no interesse público 

secundário.  

“É necessário trabalhar com os Direitos Humanos como pertencentes ao 

domínio da ética social” (SEN, 2010, p. 293). É necessário recopilar e auferir valor-

fonte ao ser humano, diante da explosão da objetivação dos indivíduos e do 

abandono do existencialismo. 

 

DIALOGAR PARA CRESCER: O FIM DA DESCARTABILIDADE E O DESENVOLVIMENTO 
CONJUNTO 

 

Os homens nascem diferentes em sua essência mais pura. Em uma 

consciência mais inata há diversidade de pensamentos, ações, capacidades, 

desejos e necessidades básicas. 

Quando o homem passa a conhecer a si próprio e trabalha as suas 

capacidades, não há mais espaço para enquadrá-lo como objeto. O desejo de 

fugir da condição humana desaparece e o homem se sente aceito em sua própria 

casa, que é o mundo, porque foi aceito por ele próprio. 

A chave para o fim da descartabilidade é, justamente, o desenvolvimento 

das capacidades do ser humano. É o desenvolvimento da própria essência, como 
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ser individual, em meio à pluralidade, porque quando a essencialidade 

caracteriza o ser, como valor-fonte, o descarte não mais se adequa à sociedade, 

pois todos têm lugar e função no mundo. Ter liberdade para externalizar as próprias 

capacidades, tornando-as necessárias ao desenvolvimento do todo, assola-se o 

porquê rejeitar indivíduos, já que estes não mais soarão como uma ameaça e sim 

como peças indispensáveis ao desenvolvimento do meu social e, em 

consequência, do meu individual. A obra e a ação desertam a descartabilidade. 

É necessária, portanto, uma revolução moral. É necessário ressignificar a 

própria sociedade, para que esta se desenvolva em conjunto com o progresso da 

humanidade. É necessário dialogar para compreender as múltiplas necessidades 

dos mais diversos contextos sociais, a fim de obstaculizar armas políticas de 

dominação e instrumentos de violência. Dialogar expande a capacidade do 

pensar e é através da intersecção dos indivíduos, que se cultua o respeito e se 

eliminar a distância entre eles.  

É através do poder da persuasão e do debate, que é possível tornar-se 

agente ativo na construção da própria realidade e transformar as necessidades 

prioritárias em impulso ao desenvolvimento social.  

O diálogo se mostra cada vez mais essencial ao desenvolvimento coletivo, 

visto que “habitam em um mundo no qual as palavras perderam seu poder. E tudo 

o que os homens fazem, sabem ou experimentam só tem sentido na medida em 

que pode ser discutido” (ARENDT, 2019, p. 12) 

Horizontalizar a responsabilização pelo resgate do valor fonte, e através do 

diálogo, trabalhar os meios de construção e desenvolvimento conjunto entre as 

capacidades humanas, em consonância com o crescimento social e econômico, 

nos afasta do isolamento, da dissociação de nós mesmos, que é o começo do 

terror e seu solo mais fértil, é o que gera impotência e incompreensão, expressas 

em intolerância e preconceito.  

“Trata-se de pensar o que estamos fazendo” (ARENDT, 2019, p. 6) e trabalhar 

a nossa capacidade de reflexão e de ação para construção de uma sociedade 

cosmopolita, que aceita o plural, o diverso, e compreende a necessidade do 

trabalho em conjunto para o desenvolvimento do coletivo, que busca sempre os 

meios para alcançar o direito de ser aceito e ser parte em um mundo regido pela 

crescente alienação fraternal. 
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CONCLUSÃO 
 

A diversidade está presente tanto na natureza, quando na sociedade. Um 

peixe não tenta ser uma árvore, para se adequar a um contexto diferente do seu. 

O mesmo se dá com os indivíduos. A raridade de cada ser humano é a chave para 

o desenvolvimento da sociedade e para a liberdade da capacidade de cada 

um.  

Hannah Arendt nos lembra que “O caráter pode ser uma ameaça, e até 

mesmo as normas legais mais injustas podem ser um obstáculo, mas a 

individualidade, ou qualquer coisa que distinga um homem do outro, é intolerável” 

(ARENDT, 2012, p. 605). 

Sendo necessária uma revolução moral, é preciso trabalhar nossa 

capacidade de compreender e aceitar o díspar, pois quando cada indivíduo é 

necessário ao desenvolvimento do todo, quando cada um traz potências únicas 

e capacidades inatas, a objetificação não tem espaço na sociedade, posto que 

se vê o próximo como peça essencial do processo coletivo que, sem este, há 

debilidade na realização do todo comum. 

E é a utopia de uma sociedade fraterna e tolerante, que nos leva a 

continuar rumando ao progresso. “A utopia está lá no horizonte. Me aproximo dois 

passos, ela se afasta dois passos. Caminho dez passos e o horizonte corre dez 

passos. Por mais que eu caminhe, jamais alcançarei”2.  

A utopia nos faz caminhar. Nos estimula a sonhar, em um mundo deserto de 

imaginação. Ela é o esperançar de uma nova sociedade, que nos faz sair de onde 

estamos e, através da ação, conquistar novas possibilidades. Por meio da 

liberdade de agir, pode desenvolver-se e auxiliar no amadurecimento coletivo. 

Ainda que não se tenha, de início, a dimensão de onde esses novos passos nos 

levarão, deve-se continuar o caminhar, na confiança de que eles nos conduzam 

a um mundo mais fraterno, plural e solidário.  
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RESUMO: A desconstituição da política compreendida por Hannah Arendt 
configura-se com o encolhimento da superfície de aparição que constitui a arena 
pública, o qual se afirmaria por impedir a revelação do “quem” dos agentes 
políticos (atuais ou potenciais) na ação e no discurso. Diante desse cenário, o 
objetivo deste trabalho consiste em explorar o que se pode postular como 
condições políticas da visibilidade e da vocalidade, as quais dão corpo ao 
aparecer que constitui o palco da pluralidade. Para tanto, destacando-se 
particularmente a noção de vocalidade, discute-se a leitura de Adriana Cavarero 
em Vozes plurais (A più voci, 2003), na qual o legado arendtiano é explorado no 
sentido de compreender a relação entre política e logos por meio do resgate do 
conceito de voz em declinação propriamente política (“política das vozes”). 
Partindo-se aqui da metáfora dos tempos sombrios, outros sentidos e experiências 
de desconstituição do espaço político podem ser considerados, evidenciando-se 
“casos exemplares” que iluminam configurações do tempo histórico que não 
apenas o totalitário. Assim, com a ascensão de uma amorfa tirania combinada 
com “oclocracia” num contexto pós-totalitário, isto é, no qual a destruição da 
política permanece como ameaça sombria no horizonte de expectativas, assiste-
se à ameaça persistente do uso da violência contra a constituição do poder. 
Resulta desse movimento um confronto que se situa no limiar do espaço público 
instituído, no qual a prevalência de forças antipolíticas indica uma aposta no 
confinamento de identidades privadas (ou melhor, privativas) contra o 
aparecimento que é condicional do espaço público. Resgatando-se a afirmação 
de Arendt de que “somente a pura violência é muda”, deve-se também articular 
o desdobramento de que, quanto à vocalidade, a violência também emudece. 
Com isso, as derivas antipolíticas podem ser compreendidas como tentativas de 
derrogar, suspender, cercear a visibilidade e a voz que dão corpo e forma à 
constituição daquele espaço “in-between” que configura a própria realidade 
política. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Hannah Arendt; Pluralidade; Voz; Discurso; Violência. 
 

A CORROSÃO DO PÚBLICO: QUAL CONTEXTO PARA AGIR E FALAR? 
 

A compreensão do presente constitui um dos desafios tensionados pelo 

pensamento de Hannah Arendt. Ao assumir sua própria experiência como 

cruzamento singular entre tempo e espaço, Arendt busca compreendê-la 

buscando os “elementos”, as “origens” e as “condições” dos eventos que 

traduzem quem nos tornamos e “o que estamos fazendo” (ARENDT, 2016, p. 6). 

Aqui, o modo como o presente cinde a experiência acaba por delimitar a 
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plataforma a partir da qual os fenômenos se apresentam: se Arendt suspendia, em 

A condição humana, a compreensão do “mundo moderno” para “rastrear a 

moderna alienação do mundo até a sua origem” (ARENDT, 2016, p. 7), era porque 

visava antes de tudo a compreender o corte, a ruptura que se situa no limite da 

era moderna e diante da qual surge o mundo moderno.1  

Não apenas vivemos nesse mundo, cuja insurgência é singularizada por 

Arendt “nas primeiras explosões atômicas” (ARENDT, 2016, p. 7), como podemos 

perceber que nele se opera um agravamento da “alienação do mundo” que nos 

distancia de nossa condição “terráquea” e também de nossa “mundanidade” (as 

quais, apesar de relacionadas, não são o mesmo fenômeno). Devemos situar essa 

dupla alienação diante da lógica que valoriza a expansão (ilimitada) de capital e 

de poder em detrimento da dimensão plural, política e pública da existência 

(ARENDT, 2012, p. 164-176). Nesse processo, a tensão entre público e privado é 

corroída de modo a afirmar-se a primazia do econômico, medida do fim e da 

virtude dos indivíduos, contra a política, tessitura plural da existência que, à luz da 

lógica mercantil, traduz a perda de lucros e, portanto, o vício.  

Também a relação estruturada pela ação e pelo discurso é perpassada por 

essas dinâmicas: ação e discurso, elementos condicionais da política, são 

afetados em seu cerne pela racionalidade de “meios e fins”, a qual foi elevada 

ao longo da era moderna à medida do pensar e do agir mediante a “vitória do 

homo faber”. Com isso, coloca-se em jogo a corrosão do nexo entre o “espaço-

entre” objetivo, condizente à produção de mundo, e o “espaço-entre” subjetivo, 

que revela a “subjetivação” dos atores políticos (ASSY, 2015, p. XXX). Esse nexo 

articula o problema da voz (a “vocalidade”) e permite expor um impasse da 

prática e do pensamento político. Assim, não deveríamos esquadrinhar a 

habilitação filosófica e política da voz, como o faz Adriana Cavarero ao 

compreender que “o ato de falar é relacional” e implica “comunicar-se na 

pluralidade das vozes” (CAVARERO, 2011, p. 29)? Qual o sentido da dimensão da 

fala na fenomenologia da ação arendtiana? Como ingressa aí a voz? Esta 

desempenha papel ativo e político, isto é, plural, e não apenas singular? Buscando 

pensar tais questões, pretendo destacar, nesta breve indagação, o problema da 

_______________ 
1 Segundo Arendt, “a era moderna não coincide com o mundo moderno. Cientificamente, a era 

moderna, que começou no século XVII, terminou no limiar do século XX; politicamente, o mundo 
moderno em que vivemos hoje nasceu com as primeiras explosões atômicas” (Arendt, 2016, p. 7). 
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“voz” na política tendo em vista uma afirmação extrema de Arendt que nos diz 

que “somente a pura violência é muda” (ARENDT, 2016, p. 31).  

 

VOZ E LINGUAGEM – O LUGAR DO DISCURSO  
 

Diante da delimitação tradicional da filosofia política acerca do vínculo 

entre linguagem e política, que se relaciona com os termos da célebre passagem 

de Aristóteles sobre o “animal político” e sobre o “animal que possui a linguagem” 

(1253a 8-10), temos de nos situar em relação ao que Arendt compreendia a 

respeito. De modo bastante original, dando-nos algumas pistas importantes, ela 

afirma: 

 

A definição de Aristóteles do homem como zoon politikon não 
apenas não se relacionava com a associação natural 
experimentada na vida doméstica, mas era até oposta a ela; ela 
só pode ser compreendida inteiramente se se acrescentar a ela a 
outra famosa definição aristotélica do homem como zoon logon 
ekhon (‘um ser vivo dotado de fala’). A tradução latina dessa 
expressão como animal rationale resulta de uma incompreensão 
não menos fundamental que a da expressão ‘animal social’. 
Aristóteles não pretendida definir o homem em geral nem indicar a 
mais alta capacidade do homem – que, para ele, não era o logos, 
isto é, o discurso ou a razão, mas nous, a capacidade de 
contemplação, cuja principal característica é que o seu conteúdo 
não pode ser vertido em discurso. Em suas duas mais famosas 
definições, Aristóteles apenas formulou a opinião corrente da pólis 
acerca do homem e do modo de vida político; e, segundo essa 
opinião, todos os que viviam fora da pólis – escravos e bárbaros – 
eram aneu logou, destituídos, naturalmente, não da faculdade de 
discurso, mas de um modo de vida no qual o discurso e somente o 
discurso tinha sentido e no qual a preocupação central de todos 
os cidadãos era falar uns com os outros (ARENDT, 2016, p. 33, grifos 
meus). 

 

Pouca atenção foi dada a essa passagem no sentido de se afirmar que 

Arendt retira o substrato das “falácias metafísicas”, para usarmos uma expressão 

corrente em A vida do espírito, ao subverter uma compreensão que assentou a 

nossa tradição de pensamento político e justificou, teoricamente, as indagações 

ontológicas que se detém sobre a relação ou a separação entre a voz e a 

linguagem, entre o animal e o humano. O alvo de Arendt parece claro: a 

passagem de Aristóteles apenas traduziria em termos filosóficos o modo de vida 

da pólis – “um modo de vida no qual o discurso e somente o discurso tinha sentido 
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e no qual a preocupação central de todos os cidadãos era falar uns com os 

outros”.2 Além disso, essa passagem contém um índice fundamental para a 

interpretação do pensamento de Arendt, uma vez que ela não está interessada 

na definição de “Homem” ou de algum conceito abstrato de “humanidade”, mas 

na atividade humana da ação, a qual diz respeito “à condição da pluralidade, 

ao fato de que os homens, e não o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo” 

(ARENDT, 2016, p. 9). Assim, temos de entender o que Arendt tem em vista quando 

afirma:  

 

O mundo não é humano simplesmente por ser feito por seres 
humanos nem se torna humano simplesmente porque a voz 
humana nele ressoa, mas apenas quando se tornou objeto de 
discurso. Por mais afetados que sejamos pelas coisas do mundo, por 
mais profundamente que possam nos instigar e estimular, só se 
tornam humanas para nós quando podemos discuti-las com nossos 
companheiros. Tudo o que não possa se converter em objeto de 
discurso – o realmente sublime, o realmente horrível ou o misterioso 
– pode encontrar uma voz humana com a qual ressoe no mundo, 
mas não é exatamente humano. Humanizamos o que ocorre no 
mundo e em nós mesmos apenas ao falar disso, e no curso da fala 
aprendemos a ser humanos” (Arendt, 2008, p. 33-34, grifos meus).  

 

Longe de simplesmente nos encontrarmos diante de uma ressonância 

abstrata das célebres passagens aristotélicas sobre voz e lógos, o “objeto de 

_______________ 
2 Vale a pena insistir um pouco mais nessa passagem, pois “desde Aristóteles, ao menos, não é 

novidade que o homem seja concebido como o vivente que possui a linguagem. Nem surpreende, 
também, o regresso a essa relação, tida como fundante do humano, efetuado pelos debates sobre 
o estatuto político da linguagem, uma vez que, estando além da voz, a saída desta a caminho da 
linguagem é a abertura, também, para a política (...) No contexto de articulação da pólis, evento 
capital do mundo helênico, e logo após definir o homem como um ‘vivente político’ (politikòn 
zōon), naquela que talvez seja a mais incrustada proposição do filósofo grego no pensamento 
ocidental, Aristóteles ressalta que o determinante diferencial está relacionado a algo que é 
pertinente exclusivamente ao homem: o lógos. Se em outros contextos o lógos e a voz entram em 
conjugação, aqui, todavia, eles são afirmados na sua diferença. Enquanto a voz “é sinal” ou signo 
(sēmeîon) da dor e do prazer, e não é exclusiva do homem, pois os demais animais não apenas 
chegaram à sensação de dor e de prazer, mas também alcançaram a capacidade de sinalizá-la, 
de emitir um sinal para ela; o lógos, por sua vez, ultrapassando a voz, consiste no mostrar o justo e 
o injusto, o bem e o mal, sendo sobre a ‘comunhão’ (koinōnía) possibilitada pela indicação do 
lógos que se funda a cidade e a habitação. Estão constituídas, assim, as dimensões em que o 
homem desenvolve sua existência e sua vida, com base no gesto que separa a voz do lógos. Ora, 
manifestar uma orientação ética e política, organizar-se em função do bem (a ideia de que a 
língua, por exemplo, além de servir para a gustação, o que é comum entre os animais, pode servir 
para a articulação linguística, aparecendo por trás da hermēneía como explicação, em vista do 
bem), só o homem os pode, e os pode porque possui o lógos, a linguagem, o que amplia a 
politicidade do homem como sendo uma capacidade pública de articulação da vida em 
comunidade” (Cordeiro, 2016, p. 71-72). Além disso, não devemos perder de vista o conhecimento 
de Arendt acerca das discussões de Martin Heidegger sobre a linguagem, nas quais questões 
“ontológicas” sobre a linguagem são arduamente pensadas (Cf. Arendt e Heidegger, 2001; 
Heidegger, 2012).  
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discurso”, segundo a fenomenologia arendtiana, aparece já na “teia de relações” 

que afirma a pluralidade, afinal, é preciso que os seres humanos operem o ingresso 

desse objeto no discurso para que se torne assim passível de “discussão” com 

“nossos companheiros”. Além disso, em A condição humana, antes de ingressar 

na sua fenomenologia da ação, vale lembrar, a mais frágil das atividades 

humanas, Arendt nos recorda que a ação e o discurso “manifestam a vida em seu 

sentido não biológico” (ARENDT, 2016, p. 216), colocando em evidência o caráter 

humanizador dessa atividade: “é com palavras e atos que nos inserimos no mundo 

humano” (ARENDT, 2016, p. 219). Assim, por contraposição, “uma vida sem discurso 

e sem ação (...) é literalmente morta para o mundo. Deixa de ser uma vida 

humana, uma vez que já não é vivida entre os homens” (ARENDT, 2016, p. 219). A 

conclusão extrema que podemos tirar dessas palavras de Arendt é que a 

humanização é um processo sustentado e finalizado pela ação e pelo discurso. 

Não à toa, portanto, tais atividades figuram dentre as condições humanas – isto é, 

aquelas capacidades que se tornam condições dos viventes homens – e são as 

que revelam que é apenas numa “teia de relações” que a significação do 

humano adquire seu sentido de mundo.  

Ora, o conceito de “discurso” que aqui aparece não parece dizer respeito 

àquele conceito ontológico de linguagem disputado pela filosofia, que abstrai a 

condição da pluralidade na capacidade diferencial entre o ser humano “como 

tal” e o animal, mas possui outra plasticidade, propriamente política, pois pensado 

nos termos da vida ativa. Deste modo, podemos compreender a concepção 

arendtiana de “discurso” como dando um passo além no sentido de uma “área 

onde existem muitas vozes” (ARENDT, 2008, p. 40), figura com a qual ela exprime 

uma noção peculiarmente política em suas reflexões sobre Lessing, no ensaio 

“Sobre a humanidade em tempos sombrios”:  

 

Como Lessing era uma pessoa totalmente política, insistia que a 
verdade só pode existir onde é humanizada pelo discurso, onde 
cada homem diz, não o que acaba de lhe ocorrer naquele 
momento, mas o que ‘acha que é verdade’. No entanto, essa frase 
é praticamente impossível na solidão; ela pertence a uma área 
onde existem muitas vozes e onde a enunciação daquilo que cada 
um ‘acha que é verdade’ tanto une como separa os homens, de 
fato estabelecendo aquelas distâncias entre os homens que, 
juntas, compreendem o mundo. Toda verdade fora dessa área, 
não importa se para o bem ou o mal dos homens, é inumana no 
sentido literal da palavra; mas não porque possa levantar os 
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homens uns contra os outros e separá-los. Muito pelo contrário, é 
porque teria o efeito de subitamente unir todos os homens numa 
única opinião, de modo que de muitas opiniões surgiria uma única, 
como se houvesse a habitar a Terra não homens em sua infinita 
pluralidade, mas o homem no singular, uma espécie com seus 
exemplares. Se isso ocorresse, o mundo, que só pode se formar nos 
espaços intermediários entre os homens em toda a sua diversidade, 
desapareceria totalmente. Por isso, a coisa mais profunda que já se 
disse acerca da relação entre a verdade e a humanidade pode se 
encontrar numa frase de Lessing, que parece extrair de todas as 
suas obras as palavras últimas de sabedoria. A frase é: JEDER SAGE, 
WAS IHM WAHRHEIT DÜNKT, [/] UND DIE WAHRHEIT SEBST SEI GOTT 
EMPFOHLEN! (Que cada um diga o que é verdade, [/] e que a 
própria verdade seja confiada a Deus!) (ARENDT, 2008, p. 40). 

 

Se “a ação, como início, corresponde ao fato do nascimento” e atualiza a 

condição da natalidade, “o discurso corresponde ao fato da distinção” e atualiza 

a condição da pluralidade (ARENDT, 2016, p. 220-221, trad. mod; Arendt, 1998, p. 

178). A resposta à pergunta “Quem és?”, nessas atualizações, demonstra tanto 

que a ação tem vínculo estreito com o iniciar quanto que o discurso está 

relacionado ao revelar. Sem a revelação (disclosure) propiciada pelo discurso, a 

ação é “muda”, pois “ o ator, realizador de feitos, só é possível se for, ao mesmo 

tempo, o pronunciador de palavras” (ARENDT, 2016, p. 221): enquanto a ação por 

aquele iniciada “é humanamente revelada pela palavra”, seu ato, que pode “ser 

percebido em seu aparecimento físico bruto, sem acompanhamento verbal, só 

torna relevante por meio da palavra falada na qual ele se identifica como ator, 

anuncia o que faz, fez e pretende fazer” (ARENDT, 2016, p. 221). Assim, ação e 

discurso estão marcadamente relacionados na fenomenologia da vida ativa 

arendtiana. A ação, em sua fragilidade, é a atividade que mais depende do efeito 

revelador do discurso, porque marcada por elevado grau de incerteza, 

imprevisibilidade, irreversibilidade, etc. Em última análise, é a linguagem discursiva, 

com seus atos efetivos de palavra, que nos transmite aos outros e nos subjetiva, isto 

é, nos disponibiliza como atores:  

 

Ao agir e ao falar, os homens mostram quem são, revelam 
ativamente suas identidades pessoais e únicas, e assim fazem seu 
aparecimento no mundo humano, enquanto suas identidades 
físicas aparecem, sem qualquer atividade própria, na 
conformação singular do corpo e no som singular da voz (ARENDT, 
2016, p. 222).  
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É o dizer que desempenha papel fundamental na constituição do discurso, 

valendo a pena chamar atenção para o fato de que Arendt usa um termo que 

requer uso e performance da linguagem: speech. Nesse contexto, atentando ao 

testemunho das próprias palavras, Arendt não remete apenas ao lógos (que, aliás, 

constitui o elemento “atravessado” – “diá” – pelo “entre” do diálogo), mas 

também, especificamente, à esfera da léxis (ARENDT, 2016, p. 30) – portanto, 

àquela na qual importam, antes de tudo, os efeitos dos atos discursivos.3 Além 

disso, observamos que Arendt geralmente se refere à linguagem e ao discurso em 

ato ou em vias de sua atualização – isto é, como atividade. O modo como isso se 

desdobra constitui, em última análise, o caráter ou aspecto narrativo da existência 

humana.4 

É pela atividade de dizer, que se dá em contexto plural, que a voz se projeta 

em discurso e pode revelar a unicidade do pronunciador da palavra. É porque 

existe uma relação fundada não mais na voz humana, mas em vozes, vale dizer, 

uma relação que se institui e se transmite apenas entre atores únicos e por meio 

deles subsiste, que se funda o que podemos entender por mundo humano. 

Portanto, a pluralidade estrutura o próprio palco no qual a unicidade, o quem de 

cada um revelado pela ação e pelo discurso, pode vir a se manifestar. Ameaçada 

a pluralidade, ameaçado está também o desdobramento da unicidade, o qual 

depende, para poder significar e ter sentido, da existência de um “espaço da 

aparência” (ARENDT, 2016, p. 246) enquanto “área onde existem muitas vozes”. 

Falar pressupõe a voz humana, logicamente, mas o que humaniza é considerá-la 

como plural, pois não falamos apenas para nós mesmos – falamos, na verdade, 

como seres do mundo. Humanizamo-nos quando falamos com outros, e é nesse 

“curso da fala” que “aprendemos a ser humanos”.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

_______________ 
3 No contexto da pólis, e mesmo já na épica homérica, “o discurso e a ação eram tidos como coevos 

e iguais, da mesma categoria e da mesma espécie; e isso originalmente significava não apenas 
que a maioria das ações políticas, na medida em que permaneciam fora da esfera da violência, 
são realmente realizadas por meio de palavras, mas também, mais fundamentalmente, que o ato 
de encontrar as palavras certas no momento certo, independentemente da informação ou da 
comunicação que transmitem, constitui uma ação” (Arendt, 2016, p. 33). 

4 O caráter narrativo da existência revelado pela ação e pelo discurso é desdobrado particularmente 
na seção 25 de A condição humana, “A teia de relações e as estórias [stories] encenadas” (Cf. 
ARENDT, 2016, p. 224-233). 
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A “condição humana da pluralidade, isto é, do viver como um ser distinto e 

único entre iguais” (p. 221), constitui-se como a condição pela qual alguém 

aparece e diz quem é, existe para outros atores – toma forma, portanto, política, 

ou, com diz Arendt, nasce de novo, aparece uma segunda vez no mundo.5 Por 

negação, podemos compreender que a antipolítica consiste em impedir, barrar, 

cercear a subjetivação política, a qual se daria, segundo Arendt, pela ação e pelo 

discurso, mantendo os atores potenciais (logo, cada um e todos) alijados do 

“âmbito público” entendido como “espaço da aparência” (ARENDT, 2016, p. 246), 

um âmbito que exprime “um sentido segundo o qual é precisamente a pessoa 

humana em toda sua subjetividade que precisa aparecer em público para atingir 

uma realidade plena” (ARENDT, 2008, p. 81), tendo não apenas as condições de 

seu discurso alienadas, mas até mesmo seus corpos alijados, com a restrição da 

liberdade de movimento.6 Quando nos deparamos com a existência de vozes que 

estão caladas antes de tudo porque nem mesmo “suas identidades físicas 

aparecem”, estamos diante de uma questão que concerne à própria ontologia 

da política, da existência plural num entre. A visibilidade que estrutura a dimensão 

fenomênica do aparecimento de alguém constitui e ultrapassa a pura 

manifestação física de um corpo e diz muito mais respeito às performances que 

esse corpo pode desempenhar, com sua forma e com “o som de sua voz”, pela 

ação e pelo discurso em atos e palavras. A vocalidade também nos capacita a 

não apenas habitar o mundo entre outros, mas a nos relacionar, na nossa 

unicidade, com outros seres únicos e assegura nossa visibilidade, ou melhor, dá-

lhe, propriamente, uma tessitura. A relação entre visibilidade e vocalidade, 

portanto, afirma-se como um “círculo hermenêutico”. 

Estamos diante do agravamento da “alienação de mundo” e uma de suas 

expressões é a de considerar as questões da existência como tendo de ser 

_______________ 
5 Devemos ter em vista a assertiva de que “não pode haver ação e discurso sem a revelação de 

alguém, isto é, de uma identidade distinta e singular que se manifesta em atos e palavras. A 
pluralidade humana não é, assim, o que torna possível a mera alteridade ou diferenciação entre 
os homens, e sim o que permite haver antes alguém ao invés de ninguém no mundo” (ALVES NETO, 
2012, p. 193). 

6 A lição que o evento totalitário nos ensina sobre isso diz respeito ao fato de que “as ideologias 
totalitárias (...) demoliram todos os espaços que tornavam possíveis o livre movimento e a interação 
humana. Nesses regimes a liberdade de ação e a liberdade de pensamento desapareceram. Por 
essa razão, a compreensão arendtiana da liberdade é atravessada pelo perigo da extinção e não 
apenas pela reivindicação protetora das formalidades liberais. Sua exigência do ‘direito a ter 
direitos’ significa, principalmente, poder pertencer, como igual, a uma comunidade política” 
(AGUIAR, 2012, p. 43). 
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resolvidas exclusivamente no âmbito privado. Daqui, então, temos de 

compreender que a íntima conexão entre cidadania e “direito a ter direitos” 

significa, em termos fenomenológicos, “ter voz” no domínio público: mais ainda, 

significa aparecer, surgir para um outro nesse espaço e ser visto e ouvido como 

parte da comunidade política. Para sermos ouvidos, porém, precisamos falar. E 

essa capacidade, essa potência humana discursiva que só se faz ato na 

pluralidade pressupõe a relação entre falantes que querem se ouvir (CAVARERO, 

2011) e aquele espaço, aquele “lugar no mundo” onde as palavras não são 

simples falatório nem as ações são mudas. Nesse contexto, a voz passa a significar 

algo mais do que “som significativo” (ARISTÓTELES, 2006), uma vez que entra em 

cena a aparição pública que é condição da enunciação. Apenas “em público” 

existe discussão e divergência de pontos de vista sobre a verdade da realidade, 

apenas aí ocorre o embate agonístico entre perspectivas distintas e até mesmo 

contrapostas. Com a privatização da experiência e o “confinamento” de 

determinadas existências, no entanto, assistimos ao agravamento da prevalência 

de “princípios” antipolíticos sobre a constituição do poder (SANTOS, 2017, p. 217).7 

A “vocalidade” aponta não para aquela “voz humana” da filosofia, que busca a 

diferença específica como suporte para uma definição do humano.8 Para Arendt, 

chegamos no máximo ao fato de que “sua diferença específica seria encontrada 

determinando-se que tipo de ‘quem’ ele é” (ARENDT, 2016, p 225), o que coloca 

em cena nada menos do que aquela capacidade de se distinguir assegurada 

pelo fato de que “só ele [o homem] é capaz de comunicar a si próprio e não 

apenas comunicar alguma coisa – como sede, fome, afeto, hostilidade ou medo” 

(Arendt, 2016, p. 218). Assim, além do plano do “som de uma voz singular”, 

prefigura-se o sentido próprio daquela expressão corrente que diz algo sobre “ter 

voz (na) política”: é a condição pela qual alguém, qualquer um, pode tomar da 

_______________ 
7 Abre-se espaço para indagar, aqui, com a noção foucaultina de heterotopia, a composição de 

outros lugares que poderiam surgir como “ensaio” da aparição, vocalização e subjetivação de 
atores políticos: se as heterotopias são “espaços absolutamente outros” que ultrapassam os 
espaços (privados ou públicos) tradicionais (FOUCAULT, 2013, p. 21), chegando até mesmo a se 
configurar como pequenos “respiros” de aparição entre iguais, poderiam, então, servir de 
passagem para a constituição de autênticos espaços “públicos” no sentido arendtiano?  

8 Nesse sentido, segundo argumenta Dias, Arendt buscaria desativar o operador conceitual 
“diferença específica”, típico da tradição de pensamento filosófico-político contra o qual ela se 
move: “Depois de sua releitura da tradição, Arendt confirma sua suspeita e constata que, do zoon 
logon de Aristóteles ao animal laborans de Marx, o humano é sempre definido pelo procedimento 
de estabelecer sua differentia specifica relativa aos demais animais. O tradicional procedimento 
almeja à definição de uma essência humana destinada a ocupar o lugar do fundamento no 
arcabouço filosófico a ser construído” (DIAS, 2018, p. 931).  
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palavra e dizer, expressando a sua unicidade no discurso: “existo e estou aqui 

como quem sou”.  
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EM HANNAH ARENDT 
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RESUMO: Falar sobre o tema da liberdade, como a própria Hannah Arendt nos 
afirma no início de seu texto O que é Liberdade (2001), parece ser uma empresa 
irrealizável. A liberdade, como outros conceitos, ao longo da história da 
civilização ocidental nunca foi um conceito homogêneo e ao longo da história 
sofreu várias modificações conotativas dentro de uma mesma sociedade e que 
muitas vezes a mesma noção de liberdade, como é o caso na Grécia, tinha na 
política um sentido e na filosofia outro totalmente diverso. O que historicamente 
a autora nos mostra é que o problema da liberdade foi a última das grandes 
questões metafísicas tradicionais – tais como o ser, o nada, a alma, a natureza, 
o tempo, a eternidade etc – a tornar-se tema de investigação filosófica. Os 
períodos de existência livre foram sempre relativamente curtos na história da 
humanidade, o que normalmente permanece intacto nas épocas de 
petrificação e de ruína inevitável é a faculdade da própria liberdade, que é a 
pura capacidade de começar, que anima e inspira todas as atividades 
humanas. O homem é livre porque ele é um começo e, assim foi criado depois 
que o universo passara a existir. Para Hannah Arendt o conceito de liberdade, 
extraído do conceito de Agostinho, que como representante da cultura romana 
formulou a experiência política central da Antiguidade Romana, começou a se 
tornar manifesta no ato da fundação. A liberdade não é vivenciada apenas 
por um modo de ser com sua própria espécie de virtude e virtuosidade, mas 
como um dom supremo que somente o homem, dentre todas as criaturas 
terrenas, parece ter recebido, e cujos sinais e vestígios podemos encontrar em 
quase todas as suas atividades, mas que só se desenvolve com a plenitude 
onde a ação tiver criado seu próprio espaço concreto (espaço público) onde 
possa sair de seu esconderijo e fazer sua aparição. Onde as pessoas se 
apresentam como realmente são, elas pensam e atuam. Segundo Hannah 
Arendt, ação e começo são idênticos, por isso segue-se o que a autora chama 
da capacidade humana de realizar “milagres”. Para a autora a experiência 
que nos diz que acontecimentos são milagres não é arbitrária nem artificial, pelo 
contrário, ela é natural e uma trivialidade na vida ordinária. E são os homens 
que o realizam por terem recebido o dom da liberdade e da ação, eles podem 
estabelecer uma realidade que lhes pertence de direito. 
 
PALAVRAS CHAVES: Liberdade; Vontade; Espaço público; Ação; Aparência. 

 

LIBERDADE NA ANTIGUIDADE CLÁSSICA 
 

Na Antiguidade, a liberdade não tem o mesmo caráter como a 

conhecemos da teoria política moderna, havia uma grande preocupação com 

a liberdade interior, o espaço íntimo no qual os homens podem fugir a coerção 
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externa e sentirem-se livres. As experiências de liberdade interior são derivativas 

no sentido de que pressupõe sempre uma retirada do mundo onde a liberdade 

foi negada para uma interioridade na qual ninguém mais tem acesso. A 

interioridade como região de absoluta liberdade dentro do próprio eu foi 

descoberta, segundo Hannah Arendt, na Antiguidade tardia por aqueles que 

não possuíam um lugar próprio no mundo, que careciam portanto, de uma 

condição mundana que desde a antiguidade tardia até quase metade do 

século XIX foi considerado um pré-requisito para a liberdade.  

A liberdade interior, ou seja, a teoria de que a região apropriada da 

liberdade humana é o domínio interno da consciência, se voltarmos às suas 

origens surgirá com maior clareza em Epicteto. Para a autora, os argumentos 

mais convincentes para a absoluta superioridade da liberdade interna para a 

Antiguidade ainda podem ser encontrados em um ensaio de Epicteto, o Livro 

IV em Dissertationes. Este ensaio começa afirmando que livre é aquele que vive 

como quer. Prossegue seus argumentos mostrando que um homem é livre se ele 

se limita ao que está em seu poder, se ele não vai a um domínio onde ele possa 

ser cerceado. Sendo assim, a ciência do viver consiste em saber como distinguir 

entre o mundo estranho sobre o qual o homem não possui poder e o “eu” do 

qual ele pode dispor como quiser (ARENDT, 2001). 

Arendt nos aponta que conceitualmente, a liberdade de Epicteto, que 

consiste em ser livre dos próprios desejos, não é mais que uma inversão das 

noções políticas correntes na Antiguidade. Então quais são essas noções 

políticas correntes na Antiguidade? Segundo a autora, de acordo com o 

entendimento da Antiguidade, o homem não poderia libertar-se da 

necessidade a não ser mediante o poder sobre outros homens, então, ele só 

poderia ser livre se possuísse um lugar, um lar no mundo, o que conhecemos 

também como liberação.  

Epicteto transpôs essas relações mundanas para relações dentro do 

próprio homem, isso o levou a conclusão de que nenhum poder é tão absoluto 

como aquele que o homem tem sobre si mesmo, e que o espaço interior onde 

o homem dá combate e subjuga a si próprio é mais completamente seu que 

qualquer lar poderia sê-lo. Por isso, antes que se tornasse um atributo do 

pensamento ou uma qualidade da vontade, como será na era cristã, a 

liberdade era entendida como o estado do homem livre, que o capacitava a 
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se mover, a se afastar de casa, a sair para o mundo e a se encontrar com outras 

pessoas em palavras e ações. Liberdade essa precedida como mencionamos 

acima da liberação, o que significa que para ser livre, o homem deve ter se 

libertado das necessidades da vida, para poder ir até a praça pública debater 

livremente os temas políticos. Não sendo também suficiente o estado de 

liberação da vida, pois a liberdade necessitava de requisitos a mais e além do 

que a mera liberação, por exemplo, a liberdade necessitava também da 

companhia de outros homens que se encontrassem no mesmo estado, e 

também de um espaço público comum para encontrá-los – um mundo 

politicamente organizado onde cada homem livre poderia se inserir por 

palavras e feitos através da sua aparição.  

Não é coincidência que na Grécia antiga, a liberdade era indicativa de 

status político. Como os homens que agem necessitam da presença de outros 

homens diante dos quais precisam aparecer, necessita de um espaço público. 

A pólis grega foi outrora precisamente a forma de governo que proporcionou 

aos homens um espaço para o aparecimento onde pudessem agir, uma 

espécie de anfiteatro onde a liberdade podia aparecer. Segundo a autora, é 

difícil até enganoso falarmos de política e de seus princípios sem recorrermos às 

experiências da Antiguidade grega e romana pela simples razão de que foi 

nesse período que os homens tiveram em tão alta consideração a atividade 

política e atribuíram grande dignidade a seu âmbito: 

 

Quanto a relação entre liberdade e política, existe a razão 
adicional de que somente as comunidades políticas antigas 
foram fundadas com o propósito expresso de servir aos livres – 
aqueles que não eram escravos, sujeitos a coerção por outrem, 
nem trabalhadores sujeitados às necessidades da vida: se 
entendemos então o político no sentido da pólis, sua finalidade 
ou raison d’être seria estabelecer e manter em existência em 
espaço em que a liberdade, enquanto virtuosismo, pudesse 
aparecer (ARENDT, 2001, p. 201). 

 

Essa interdependência entre liberdade e política, por exemplo, entra em 

contradição com as noções teóricas, políticas e sociais da época moderna, 

pela razão de que para ter liberdade política, basta que eu seja cidadão 

independente de renda, classe social ou etnia. Por outro lado, para a tradição 

filosófica da Antiguidade, a liberdade tornou-se um fenômeno do pensamento 

mediante o qual o homem poderia se dissuadir do mundo, dando mais valor ao 



194 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Anais do X Ciclo Hannah Arendt – A Felicidade Pública 

Universidade Estadual de Londrina – 12 a 14 de novembro de 2019 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia UEL 

homem no estado de contemplação do que na ação. Hannah Arendt então 

sustenta que nossa tradição filosófica se apoia quase que unanimemente que 

a liberdade começa onde os homens deixaram o âmbito da vida política e que 

ela não é experimentada em associação com outras pessoas, mas sim no 

relacionamento com o próprio eu, na forma de um diálogo interior. 

O modo de vida escolhido pelo filósofo era visto em oposição ao modo 

político de vida. A liberdade que era a ideia central da política como a 

entendiam os gregos era uma ideia que não poderia ter acesso ao sistema da 

filosofia grega por privilegiar a contemplação em detrimento da ação. 

Em latim, ser livre e iniciar também guardam conexão entre si, porém de 

maneira diversa. A liberdade romana era um legado transmitido pelos 

fundadores de Roma ao povo romano; sua liberdade ligava-se ao início que 

seus antepassados haviam estabelecido ao fundar a cidade. Os historiadores 

romanos sempre se sentiam presos ao início da história romana, pois esse início 

continha o elemento autêntico da liberdade romana, tornando assim, política 

a sua história; sempre partiam da fundação da cidade para tudo que queriam 

relatar. 

 

LIBERDADE NA ANTIGUIDADE TARDIA: O CRISTIANISMO 
 

De acordo Müller, “com a ascensão do cristianismo, a concepção de 

liberdade passa a ser entendida como uma disposição interna através da qual 

o ser humano se sente livre” (MÜLLER, 2019, p. 67). Arendt nos aponta sobre essa 

ascensão que, para a história do problema da liberdade, a tradição cristã 

tornou-se o fator decisivo. 

O antagonismo interior entre o que quereria fazer e o que faço, foi uma 

dialética desvelada primeira pelo apóstolo Paulo e depois por Santo Agostinho. 

Para a história do problema da liberdade a tradição cristã torna-se fator 

decisivo, quase que automaticamente equacionamos liberdade com livre-

arbítrio, e note-se que o livre-arbítrio é uma faculdade desconhecida para a 

Antiguidade clássica. É somente quando os cristãos primitivos, particularmente 

Paulo, descobriram uma espécie de liberdade que não tinha relação com a 

política que o conceito de liberdade pôde entrar na história da filosofia. A 

liberdade nessa época passa a ser um dos problemas centrais da filosofia 
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quando foi vivenciada como alguma coisa que ocorria no relacionamento 

entre mim e mim mesmo, fora do relacionamento entre os homens. 

A ideia de liberdade segundo Hannah Arendt não desempenhou 

nenhum papel na filosofia anterior a Agostinho, isso porque tanto na 

antiguidade grega como na romana, a liberdade era um conceito 

exclusivamente político, a quintessência da cidade-estado e da cidadania. 

Essa ideia de liberdade dos cristãos não tem nada a ver com conceito de 

liberdade Greco-Romano que está relacionado com a política. E por ser uma 

ideia do conflito de possibilidade na ação, ou seja, de agir no livre arbítrio que 

o conceito de liberdade penetrou na história da filosofia. 

Considerado seu único tratado político, De civitate dei, de Santo 

Agostinho, ele fala mais de suas experiências especificamente romanas, e nessa 

obra a liberdade é concebida não como uma disposição íntima, mas como um 

caráter da existência humana no mundo. O homem é livre porque ele é um 

começo e no começo de cada homem essa liberdade se inicia. Porque é um 

começo, o homem pode começar; ser humano e ser livre são uma única e 

mesma coisa. Deus criou o homem para introduzir no mundo a faculdade de 

começar: a liberdade (Arendt, 2001). 

Para assuntos relacionados a questões da política, o debate sobre o 

problema da liberdade é algo crucial. O que Hannah Arendt nos mostra é que 

esse fato é exatamente onde a filosofia se extraviou. O motivo desta 

obscuridade está no fato de que o fenômeno da liberdade não surge 

absolutamente na esfera do pensamento, que nem a liberdade nem o seu 

contrário são vivenciados no diálogo comigo mesmo no decurso do qual 

emerge a grandes questões filosóficas e metafísicas, e que segundo a autora, a 

tradição filosófica distorceu, em vez de esclarecer a própria ideia de liberdade. 

A ideia de liberdade, tal como ela é dada na experiência humana, ao transpô-

la de seu campo original, o âmbito da política e dos problemas humanos em 

geral, para um domínio interno, a vontade, onde ela seria aberta à auto 

inspeção. Para justificar esta abordagem, Arendt nos aponta que, 

historicamente, o problema da liberdade foi a última das grandes questões da 

metafísica tradicional – tais como o ser, o nada, a alma, a natureza, o tempo, a 

eternidade etc – a tornar-se tema de investigação filosófica. Para a autora não 

houve preocupação com a liberdade em toda a história da grande filosofia, 
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desde os pré-Socráticos até Plotino, o último filósofo da Antiguidade. E para ela 

quando a liberdade na nossa tradição filosófica fez sua primeira aparição, isso 

aconteceu, ou seja, sua origem está na experiência de conversão religiosa – 

primeiramente pelo apóstolo Paulo, e depois de Santo Agostinho (Arendt, 2001). 

 

LIBERDADE E FELICIDADE PÚBLICA 
 

Assim como Kant, Hannah Arendt se preocupa com a causalidade ao 

tratar sobre o tema da liberdade. Para ela, seja ou não a causalidade operante 

na natureza e no universo, o fato é que ela constitui uma categoria do espírito 

para ordenar todos os dados sensoriais, qualquer que possa ser sua natureza, 

tornando assim possível a experiência. A antinomia entre liberdade prática e 

não-liberdade teórica repousa em experiências cotidianas nas quais tanto a 

ética quanto a ciência têm seu ponto de partida. O próprio pensamento no seu 

entendimento pré-científico e pré-filosófico parece dissolver no nada a 

liberdade na qual se baseia nossa conduta prática. No momento em que 

refletimos sobre um ato que foi empreendido pela hipótese de sermos agentes 

livres, ele parece cair sob o domínio de duas espécies de causalidade: a 

causalidade da motivação interna, por um lado, e o princípio causal que rege 

o mundo exterior, por outro. Segundo ela:  

 

Kant salvou a liberdade deste dúplice assalto através da 
distinção entre uma razão teórica ou “pura” e uma “razão 
prática” cujo centro é a vontade livre, pelo que é importante ter 
em mente que o agente dotado do livre-arbítrio, que é na 
prática importantíssimo porque não aparece no mundo 
fenomênico [...] essa solução que opõe o ditame da vontade 
ao entendimento da razão é engenhosa e pode bastar para o 
estabelecimento de uma lei moral cuja coerência lógica não 
seja em nada inferior às leis naturais (ARENDT, 2001, p. 190). 

 

A liberdade sempre foi conhecida, no âmbito da política, como um fato 

ordinário da vida cotidiana, e não como um problema. Ação e política, entre 

todas as capacidades e potencialidades da vida humana não poderíamos 

conceber sem admitir a existência da liberdade. A liberdade que só raramente 

- em épocas de crise ou de revolução – se torna o alvo direto da ação política. 

Por este motivo os homens convivem politicamente organizados. Sem a 

liberdade a vida política não teria sentido. Doravante, concluímos que para 
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Arendt: “A raison d’être da política é a liberdade, e seu domínio de experiência 

é a ação” (ARENDT, 2001, p. 192). O que então conclui a autora para sua própria 

definição da liberdade, seguindo a linha de Agostinho, é que a faculdade da 

própria liberdade, a pura capacidade de começar, anima e inspira todas as 

atividades humanas. Atividades essas que só se desenvolvem com plenitude 

onde a ação tiver criado seu próprio espaço concreto onde possa sair do seu 

esconderijo (vida privada) e fazer sua aparição (espaço público). Aparição e a 

apresentação, que é o oposto da representação. A representação para Arendt 

ao invés de ampliar a capacidade política tem efeito justamente contrário, ela 

diminui a participação política do cidadão levando-o a um mero eleitor, cuja 

liberdade é poder somente escolher quem irá representá-lo. 

 

A liberdade não é vivenciada como um modo de ser com sua 
própria espécie de virtude e virtuosidade, mas como um dom 
supremo que somente o homem, dentre todas as criaturas 
terrenas, parece ter recebido e cujos sinais e vestígios podemos 
encontrar em quase todas as suas atividades, mas que, não 
obstante, só se desenvolve com plenitude onde a ação tiver 
criado seu espaço concreto onde possa, por assim dizer, sair de 
seu esconderijo e fazer sua aparição (ARENDT, 2001, p.218). 

 

Esse é o ponto central do conceito de felicidade pública em Hannah 

Arendt. Para a autora, um dos tesouros da revolução Americana tinha sido 

perdido. Esse tesouro é a liberdade pública do povo. Uma vez que a 

democracia americana é representativa, muito poucas pessoas participam 

ativamente no governo e exibem sua liberdade, o que limita a diversidade de 

opinião mostrada em público. Ela pensa que encontros locais poderiam servir 

como um espaço onde as pessoas poderiam se encontrar em grupos menores 

e trocar opiniões que seriam posteriormente partilhadas com os representantes 

do governo federal. Para ela os conselhos são organizações abrangentes que 

tendem a surgir espontaneamente em tempos de crise política e não são 

controlados por revolucionários ou políticos profissionais, mas são compostas de 

cidadãos comuns. 

Arendt compara a democracia participativa a pessoas sentadas ao 

redor de uma mesa, a discutir suas opiniões a fim de tomarem decisões racionais 

como grupo. Isto difere das versões tradicionais de liberdade, que sugerem que 

a liberdade significa participar de um programa que já foi estabelecido por 

determinado partido político. Arendt é contrária à política baseados em grupo 
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devido ao perigo de o discernimento ser fundamentado em categorias 

preestabelecidas pelo grupo (próprio das ideologias), em vez de basear-se no 

que é melhor para o todo. O sistema partidário também tende a produzir um 

governo administrativo, no qual representante administram assuntos 

econômicos e privados, em lugar da ampla participação das pessoas nos 

interesses públicos. 

Arendt acredita que a expressão da liberdade é a meta da política, e 

que a felicidade pública diz respeito a ter a oportunidade de envolver-se no 

processo político. Alega que os pais fundadores da revolução Americana 

estavam conscientes dessa necessidade e sabiam que a autêntica felicidade 

pública consistia em participar da vida pública, o que não pode ser realizado 

privadamente. Segundo Arendt, a liberdade manifesta-se nas ações dos 

indivíduos que discutem suas diferentes opiniões. Contudo, todos deveriam ter 

a oportunidade de participar, e sem um espaço público que permita tal 

participação, a liberdade acontece apenas privadamente, em vez de na vida 

pública.  

Constantemente ela adverte contra o perigo de confundir a felicidade 

pública e o bem-estar privado, e está sempre a repetir que as ações livres de 

que fala são aquelas que se dão no âmbito do espaço público (polis). Não se 

trata da mera felicidade privada do liberalismo, mas da liberdade política de 

participação democrática. 

Na época Moderna, as únicas experiências políticas que ela elogia são 

o sistema de conselhos que a partir da Revolução Francesa surgem e ressurgem 

com regularidade no bojo dos eventos revolucionários que se seguiram: a 

comuna de Paris, as revoluções de 1905 e 1917 na Rússia, a Revolução Húngara 

de 1956. 

 

Hannah Arendt moveu-se em direção à crítica radical somente 
quando pôde ver o oposto da negação – apenas quando o 
mundo, não a teoria, revelou elementos positivos. A Revolução 
Húngara de 1956 deu-lhe a esperança de que o tesouro perdido 
da tradição revolucionária europeia poderia ser recuperado 
para o futuro. Em A condição humana ela escreveu sobre a 
ação; para a segunda edição das origens do totalitarismo, 
preparou um epílogo para o sistema de conselhos; e planejou 
sobre a revolução (BRUEHL, 1997, p. 41). 
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Arendt não considera impossível o povo conduzir diretamente os assuntos 

públicos nas condições moderna, ao contrário, faz críticas ao “Realismo” dos 

que assim pensam, que ela acusa de descrença nas capacidades políticas do 

povo. Os conselhos partilham o poder horizontalmente, diferentemente das 

maiorias dos partidos políticos, que se regem por uma estrutura vertical de 

poder. E em contraste com visões de liberdade que proclamam a soberania, 

Arendt acredita que a soberania seria estranha a um sistema participativo 

porque tudo depende da discussão de temas pelos membros. Ao mesmo 

tempo a autora acredita que a participação nos conselhos ou nas assembleias 

não é obrigatória, reconhece que a possibilidade de alguém excluir-se da 

política é uma liberdade negativa importante. 

Dessa forma, conclui-se que, pelo fato de Arendt acreditar que a meta 

mais importante para a política é a expressão da liberdade, e que a felicidade 

pública diz respeito a ter oportunidade de envolver-se no processo político. A 

autêntica felicidade pública consiste em participar da vida pública, e assim, a 

liberdade manifesta-se nas ações dos indivíduos que discutem suas diferentes 

opiniões. 
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RESUMO: Este breve artigo tem por objetivo simplesmente apresentar o modo 
pelo qual Hannah Arendt apropriou-se da terceira crítica de Kant ao aplicá-la 
no âmbito moral. A apropriação arendtiana fora motivada pela crescente 
incerteza em relação à validade universal de nossos juízos morais, incerteza esta 
provocada pelas experiências totalitárias do século XX, que promoveram, sem 
grandes dificuldades, a substituição generalizada e abrupta de antigos 
costumes por novos códigos de conduta. Neste contexto, Arendt compreendeu 
que a mesma solução teórica encontrada por Kant em sua terceira crítica 
(Crítica do Juízo) para justificar a comunicabilidade dos juízos estéticos, que 
expressam gosto e por isso são subjetivos, também poderia ser utilizada para 
justificar o debate público sobre questões morais. Portanto, Kant não teria 
percebido que os juízos morais, exatamente como os juízos estéticos, também 
seriam uma espécie de juízos reflexivos, que se definem como aqueles que 
contêm uma informação particular para a qual nenhum universal é dado como 
seu fundamento. Daí haver tanta divergência sobre quais normas morais são 
válidas ou inválidas. Logo, diferentemente dos juízos determinantes (que 
oferecem um dado particular sob um universal já a priori compreendido pelo 
entendimento de todos os sujeitos envolvidos), os juízos reflexivos, para que 
possam ser comunicados a outros sujeitos, pressupõem um “senso comum”. Este 
“senso comum”, que para Kant deveria ser pressuposto apenas como condição 
de comunicabilidade de nossos juízos estéticos e justificativa da pretensão de 
necessidade dos mesmos, deve igualmente impor-se, segundo Arendt, ao 
campo da moralidade, para que os debates públicos sobre questões morais 
façam sentido. Deste modo, o resultado seria o de que a moral deixa de ser 
apenas um processo de equacionamento lógico na interação consigo mesmo 
(por exemplo, por meio da simples adequação da máxima à lei universal), para 
se tornar também espaço de diálogo e acordo entre membros de uma 
comunidade. Nestas condições, a validade do juízo moral não é mais 
“objetiva”, uma vez que o juízo não é válido por si mesmo, por pura coerência 
lógica interna; mas tão pouco sua validade é meramente “subjetiva”, pois o 
juízo moral é comunicável a outros sujeitos. Sua validade é, portanto, 
intersubjetiva.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Moral; Juízos; Crítica; Estética; Intersubjetividade.  
 

 

CONSIDERAÇÕES INTRODUTÓRIAS 
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Na segunda parte do primeiro capítulo de Responsabilidade e 

Julgamento (intitulado “algumas questões de filosofia moral”), Hannah Arendt 

busca oferecer uma resposta filosófica a uma questão central suscitada pela 

traumática experiência nazista, uma experiência que pode ser caracterizada 

pelo “total colapso de uma ordem ‘moral’” (ARENDT, 2004, p. 118), um colapso 

que parece ter revelado a moralidade como restrita “ao significado original da 

palavra, como um conjunto de costumes, usos e maneiras que poderiam ser 

trocado por outro conjunto sem maior dificuldade do que a enfrentada para 

mudar as maneiras à mesa de um indivíduo ou um povo” (ARENDT, 2004, p. 113).  

Assim, poderíamos dizer que os eventos provocados pelo terror totalitário 

durante as décadas de 30 e 40 do século passado, e que consistiram 

basicamente na substituição de padrões morais tradicionais por aquilo que a 

própria Arendt denominou em Origens do Totalitarismo de “realização da lei do 

movimento”1 (ARENDT, 2014, p. 618), revelaram a fragilidade daqueles mesmos 

padrões morais, outrora considerados aos olhos do homem moderno como que 

dotados de uma base absolutamente segura, e portanto evidentes a qualquer 

um que fosse dotado de uma “razão prática” – e a filosofia de Kant seria a mais 

forte expressão filosófica desta convicção moderna, que no território da filosofia 

só viria talvez a ser seriamente desafiada por Nietzsche, já ao final no século XIX.  

Dizendo de modo mais simples, talvez pudéssemos assim nos expressar 

(conscientes, é claro, de que a simplicidade na expressão sempre corre o risco 

de encobrir muito mais do que explicitar): a tão vitoriosa quanto violenta ruptura 

com a moralidade tradicional proporcionada pelas ideologias políticas do 

século XX teria revelado às cabeças pensantes daquele tempo e dos tempos 

posteriores, que a moral não é absoluta, mas relativa. O absolutismo moral fora 

_______________ 
1 Aliás, a realização da “lei do movimento” é a própria definição de “terror”, que por sua vez é 

“essência do domínio totalitário” (ARENDT, 2014, p. 618). Mas para sabermos o que significa “lei 
do movimento”, precisamos compreender a definição de ideologia elaborada por Arendt, que 
compreende como uma de suas principais características o desprezo pelo ser, e a consequente 
reverência pelo devir: “as ideologias têm a tendência de analisar não o que é, mas o que vem 
a ser, o que nasce e passa” (ARENDT, 2014, p. 627), daí a substituição do estático juris naturalis 
pelas dinâmicas “leis do movimento”. As duas espécies deste último tipo de lei seriam a Lei da 
Natureza dos nazistas, e a Lei da História dos bolcheviques (ARENDT, 2014, p. 615 e ss.). Em ambos 
os casos, a evolução – seja ela biológica ou histórica – só é possível mediante a revolução 
política. 
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revogado à força, e em seu lugar restou nada além de um relativismo moral2. 

Portanto, não Kant, mas Nietzsche estaria com a razão.  

Diante disso, Arendt concluirá, entre outras coisas, que “a conduta moral” 

não é “algo natural”, e que portanto a máxima “das Moralische versteht sich 

von selbst” (“aquilo que é moral compreende-se por si”)3 não possui validade 

(cf. ARENDT, 2004, p. 124), e que esta conduta moral não consiste em obedecer 

a leis transcendentes ou externas (op. cit., p. 132). Porém, isso não significa que 

Arendt adote sem mais as conclusões de Nietzsche; ao contrário, Arendt propõe 

um retorno a Kant, mas não ao Kant que permaneceu racionalista em questões 

morais e que oferecia na conhecida fórmula do imperativo categórico um 

critério seguro de determinação universal de como “se deve agir, mesmo 

quando ninguém tenha agido assim” (KANT, 2005, p. 27), e sim ao Kant da 

“terceira crítica”, cujo objetivo era descortinar os pressupostos de juízos 

particulares aos quais, aparentemente, não corresponderia nenhum juízo ou lei 

universal como fundamento. Em outras palavras, Arendt deseja aplicar às 

questões morais os conceitos elaborados por Kant em sua Crítica da faculdade 

juízo, e que expressam a perplexidade do filósofo de Königsberg diante do 

particular que não se encaixa em nenhum universal oferecido pelo 

entendimento (ou pela razão). Este ponto exige maiores explicações. Voltemo-

nos então à “terceira crítica” de Kant. 

 

KANT E SUA CRÍTICA À FACULDADE DE JUÍZO 
 

_______________ 
2 Sabemos que a expressão “absolutismo moral” não é nada ortodoxa, e que a expressão 

“relativismo moral” pode trazer consigo bastante imprecisão em seu significado. Por isso, é 
importante recorrer a definições neste ponto. Entendemos aqui por “absolutismo moral” a 
concepção teórica segundo a qual há critérios axiomáticos e universais pelos quais é possível 
definir, com necessidade, a validade ou invalidade de um juízo moral. Entende-se por 
“relativismo moral” a concepção teórica segundo a qual aqueles critérios inexistem.  

3 O que é um tanto desconcertante, pois não se deve confundir “conduta” e “compreensão”. É 
plenamente possível pensar que alguém pode contrariar, por sua conduta, aquilo que ela sabe 
ser moralmente correto. E muitas vezes isso acontece, pois o caráter ou constituição volitiva de 
uma pessoa nem sempre “dá ouvidos”, por assim dizer, aos reclames de sua própria consciência 
moral. É precisamente nesta consciência que reside o Verstehen, enquanto que à vontade 
cabe exclusivamente a decisão e consequente comportamento. Que Arendt estava cônscia 
desta distinção prova o trecho onde escreve, enquanto interpreta Kant, que “a conduta moral 
não é natural, mas o conhecimento moral, o conhecimento do certo e do errado, é” (ARENDT, 
2004, p. 126). Como o objetivo deste trabalho não é apresentar um texto crítico, mas descritivo-
reconstrutivo, não aprofundaremos este ponto.  
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Segundo Kant, “a faculdade de juízo em geral é a faculdade de pensar 

o particular como contido no universal” (KANT, 2012, p. 11, XXVI)4. Portanto, é 

pela faculdade de juízo que realiza-se uma “ponte”, por assim dizer, entre 

noções ou conceito universais (fornecidos pelo entendimento) e os dados 

particulares (percebidos empiricamente). Julgar – isto é, dizer algo sobre 

alguma coisa – é nada mais que pensar um dado particular a partir de uma 

noção universal, sem a qual aquele não poderia ter nenhum significado ou 

inteligibilidade. Logo, o que nossa faculdade de julgar faz é operar um processo 

de subsunção entre particular e universal, onde aquele é pensado a partir 

deste, como, por exemplo, quando dizemos que um fato particular é efeito de 

outro fato particular, que é então sua causa, julgamos isso com base no 

princípio universal da causalidade, fornecido pelo entendimento. Neste 

processo de subsunção, Kant diz que nossa faculdade de juízo é determinante 

(cf. KANT, 2012, p. 11, XXVI). 

Porém, há casos em que este exercício de subsunção parece impossível, 

isto é, situações concretas nas quais o entendimento não fornece qualquer 

princípio universal a partir do qual é possível pensar o particular, e assim tem-se 

um particular aparentemente desvinculado de qualquer ordem coerente 

estruturada a partir de princípios a priori. Segundo Lukács (1978, p. 21), a terceira 

crítica de Kant teria sido motivada por uma “tentativa gnosiológica [...] de 

fundar uma metodologia científica da vida orgânica”, uma vez que a Biologia, 

com suas particularidades irredutíveis a princípios universais apriorísticos, parecia 

não se adequar ao harmonioso esquema físico-mecanicista newtoniano. Por 

esta razão, é possível perceber que as primeiras páginas da terceira crítica são 

dedicadas à perplexidade gerada pelo descompasso entre o particular 

empiricamente apreendido na natureza e o universal fornecido a priori pelo 

entendimento, o qual deveria regrar esta mesma natureza. Em outras palavras, 

a segurança científica proporcionada pela Física newtoniana (e que era 

paradigmática para Kant) teria encontrado limites na Biologia, que parecia 

apresentar ao investigador da natureza um mundo mais complexo e 

imprevisível, com dados empíricos insuscetíveis de subsunção mediante juízos 

determinantes. Por isso escreve Kant (2012, p. 15, XXXII):  

_______________ 
4 Para a referência da obra Crítica do Juízo, aponta-se aqui além da numeração da página da 

edição por nós utilizada, a numeração contida na edição A (primeira edição) daquela obra.  
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O entendimento diz: toda mudança tem a sua causa (lei natural 
universal); a faculdade de juízo não tem mais que fazer então 
que indicar a priori a condição da subsunção sob o conceito do 
entendimento apresentado: essa é a sucessão das 
determinações de uma e mesma coisa [...]. Porém os objetos do 
conhecimento empírico são ainda determinados de muitos 
modos, fora daquela condição de tempo formal. 

 

E em seguida oferece um outro argumento que justifica a 

indeterminação de fatos empírico-naturais, mas desta vez o argumento não é 

fático, mas lógico: 

 

Na verdade é perfeitamente possível pensar que, 
independentemente de toda a uniformidade das coisas na 
natureza segundo leis universais, [...] a diversidade específica 
das leis empíricas da natureza [...] poderia ser, no entanto, tão 
grande que seria impossível para o nosso entendimento 
descobrir nela uma ordem suscetível de ser compreendida [...] e 
constituir uma experiência articulada a partir de uma matéria 
para nós tão confusa (KANT, 2012, p. 18, XXXVI). 

 

Na presença deste tipo de inadequação entre uma lei empírica 

particular e um princípio universal fornecido pelo entendimento, onde 

consequentemente a subsunção é impossível e o juízo não pode ser 

determinante, a faculdade de juízo torna-se reflexiva. Neste caso, “só o 

particular é dado, para o qual ela [a faculdade de juízo] deve encontrar o 

universal” (KANT, 2012, p. 11, XXVI). 

Esta faculdade de juízo reflexiva, aplicada à natureza (isto é, em sua 

busca por pensar o particular empiricamente dado pela natureza como 

contido em um universal não revelado), conduz-nos ao juízo teleológico, 

consistente em admitir, para fins heurísticos e regulativos, que a natureza é em 

si ordenada segundo uma finalidade, e por isso pode ser cientificamente 

apreendida (cf. HÖFFE, 2005, p. 312). Esta pressuposição decorre do princípio a 

priori que norteia toda a faculdade de juízo reflexiva, e que consiste em 

pressupor “como se igualmente um entendimento (ainda que não o nosso) as 

tivesse dado [as leis naturais empíricas] em favor da nossa faculdade de 

conhecimento”, de modo que “a natureza é representada como se um 

entendimento contivesse o fundamento da unidade do múltiplo das suas leis 

empíricas” (KANT, 2012, p. 12, XXVII).  
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Porém, há ainda uma outra categoria de juízos reflexivos, isto é, juízos que 

versam sobre o particular sem que um universal esteja dado para promover o 

exercício de subsunção, e esta outra categoria é o juízo estético. Esta 

subsunção é impossível justamente porque juízos estéticos expressam gosto, o 

qual relaciona-se com o prazer:  

 

O prazer está, por isso, no juízo de gosto verdadeiramente 
dependente de uma representação empírica e não pode estar 
ligado a priori a nenhum conceito (não se pode determinar a 
priori que tipo de objeto será ou não conforme ao gosto; será 
necessário experimentá-lo) (KANT, 2012, p. 25, XLVII). 

 

Isso significa, por exemplo, que quando julgo que “a música de 

Beethoven é bela”, este juízo não possui validade a priori, pois não há 

contradição em dizer que “a música de Beethoven é feia”. A proposição não 

vale per se, mas apenas relativamente a mim, o sujeito julgador, e por isso só 

posso dizer que a música de Beethoven é bela ou feia após ouvi-la, isto é, meu 

juízo pressupõe uma experiência acompanhada de sentimento de prazer ou 

desprazer, e só é válido relativamente a ela. Apesar desta relatividade e 

subjetividade do juízo de gosto, no entanto sempre que dizemos que algo é belo 

(ou feio), reclamamos validade universal para o nosso juízo (isto é, julgamos 

como se o objeto fosse belo em si, e não apenas nos limites de nossa opinião 

pessoal). Portanto, apesar de subjetivos, os juízos de gosto seriam universais, e 

por isso são dotados de uma “universalidade subjetiva” (KANT, 2012, p. 48, 18) – 

isto é: algo é belo pra mim, mas julgo como se fosse belo para todos. 

O referido aspecto quantitativo do juízo estético (que é universal) justifica-

se pela sua qualidade: quando dizemos que algo é belo, não estamos 

expressando com isso que esta beleza condiciona-se pela sua adequação a 

inclinações minhas ou sensações físicas minhas (o prazer estético é diferente do 

prazer corpóreo); o belo não se liga a interesses pessoais, mas agrada de 

maneira desinteressada (KANT, 2012, p. 39, 5 e ss).  

Além disso, no que diz respeito à relação do juízo estético, o belo agrada 

em razão da ordem e harmonia que percebo no objeto, expressando “uma 

concordância quase intencional de partes em um todo harmônico” (RUGGIERO 

apud REALE; ANTISERI, 1990, p. 921). É neste sentido que devemos entender Kant 

(2012, p. 79, 61) quando este define a beleza como “a forma da conformidade 
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a fins de um objeto”, ainda que tal beleza seja “percebida sem representações 

de um fim”. Isto significa que no juízo estético de gosto eu considero um dado 

objeto como belo – por exemplo, uma flor – porque encontro no mesmo “uma 

certa conformidade a fins” (KANT, 2012, p. 79, 62), ainda que eu não consiga 

articular conceitualmente que fim específico é este. Percebo apenas que o 

objeto não é aleatório ou desordenado em sua estrutura (posso não entender 

coisa alguma sobre harmonia musical, e ainda assim perceber a beleza que há 

na composição que ordena os sons de uma música). Este elemento de 

harmonia ou ordenação não pode ser considerado como um atributo do 

objeto em si, uma vez que os juízos estéticos são subjetivos, porque válidos 

apenas na relação entre objeto contemplado e sujeito contemplador, mas 

decorre do princípio da faculdade de juízo reflexiva, que consiste em pressupor, 

na natureza, uma ordem intrínseca, uma “conformação a fins” externa ao 

sujeito cognoscente. 

E, por fim, pela modalidade do juízo estético, belo é aquilo que agrada 

necessariamente (KANT, 2012, p. 79, 62 e ss). Porém, esta necessidade, tal como 

a universalidade do juízo estético, é também subjetiva, e por isso, 

paradoxalmente não é apodítica (cf. KANT, 2012, p. 80) – uma vez que não é 

atributo do objeto per se, como já explicado – mas dependente de um 

assentimento comum em relação ao juízo proferido pelo sujeito, assentimento 

este que expressa a ideia de um senso comum (KANT, 2012, p. 81, 64).  

 

A PROPOSTA DE ARENDT: A APLICAÇÃO DA TERCEIRA CRÍTICA DE KANT ÀS 
QUESTÕES MORAIS 

 

Já dissemos que Kant fora motivado em sua terceira crítica pela 

perplexidade provocada pelos fenômenos e consequentes juízos particulares 

que não se permitem explicar a partir de nenhum universal dado. Fenômenos 

da vida orgânica pareciam romper o sistema físico-mecanicista, e todos irão 

concordar que sempre houve grande divergência sobre o que é belo. Porém, 

conforme já exposto na introdução deste trabalho, o século XX acrescentou a 

Moral ao território dos assuntos problematizáveis. Arendt escreveu que, em sua 

terceira crítica, “Kant analisou julgamentos primariamente estéticos, porque lhe 

parecia que apenas nessa área julgamos sem ter nada para nos guiar” 

(ARENDT, 2004, p. 204). Isto é: provavelmente para Arendt, se Kant tivesse vivido 
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durante a primeira metade do século XX, ele teria descoberto que também 

nossos juízos morais são problemáticos, vale dizer, juízos particulares para os 

quais nenhuma lei universal pode ser encontrada; que a fórmula do imperativo 

categórico provavelmente seria uma quimera, uma vez que a História 

demonstrou a facilidade com a qual indivíduos e até povos inteiros trocam seus 

padrões morais – como no caso dos alemães que teriam trocado sua 

moralidade pela ideologia nacional-socialista, para depois retomarem o antigo 

código, mais ou menos com a mesma facilidade que haviam descartado-o – 

ou, para nos expressar de modo mais breve, Kant teria compreendido que 

também os juízos morais dependem de nossa faculdade de julgamento 

reflexiva. Por este motivo, Arendt irá empreender a aplicação da crítica do juízo 

também ao âmbito da moralidade.  

Podemos resumir este empreendimento de Arendt nas seguintes etapas 

(e aqui tomamos a liberdade de destacar não somente aquilo que é posto, mas 

também aquilo que julgamos pressuposto no argumento de Arendt): 

I) Dado o relativismo e consequente divergência moral no espaço 

público, uma vez que nele confrontam-se opiniões particulares sobre o que é 

certo e errado, e para as quais parece inexistir um princípio universal, tem-se 

então de pressupor (em analogia ao princípio do juízo reflexivo descrito por 

Kant) uma possibilidade de adequação entre a ordem da nossa consciência 

moral interna e a ordem da consciência moral dos outros; 

II) Em outras palavras, tal como nos juízos teleológicos, onde tem-se de 

pressupor uma ordem finalística na natureza, sem a qual a investigação sobre a 

mesma seria desencorajada; ou tal como temos de pressupor um senso comum 

que dê assentimento aos nossos juízos estéticos, do contrário jamais veríamos 

razão em comunicar nossos juízos de gosto; também nossos juízos morais devem 

pressupor – conforme exige nossa faculdade de juízo reflexiva – um senso 

comum moral, pois do contrário não haveria razão para julgarmos moralmente 

e nem nos envolvermos em debates morais. Afinal, o solipsismo moral (isto é, a 

total ausência de expectativa de concordância ou acordo) nos tornaria cínicos 

e indiferentes, e na “recusa a julgar” reside “o horror e [...] a banalidade do mal” 

(ARENDT, 2004, p. 212); 

III) Esta exigência de nossa faculdade de juízo reflexiva que exige de nós 

pressupor um “senso comum”, nos dispõe à “mentalidade alargada”, que é a 
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busca por uma adequação entre meus juízos morais e os juízos morais de outros, 

“o movimento de consideração do pensamento dos outros” (CORREIA, 2012, p. 

169); 

IV) Esta “mentalidade alargada” é possível mediante a atividade da 

imaginação. Pela imaginação, “podemos ter presentes em si mesmo todos 

aqueles que de fato estão ausentes” (ARENDT, 2004, p. 206). Com isto, o egoísmo 

é afastado. 

Assim, pelo conceito de “senso comum”, entendido este não como “um 

sentido comum para todos nós”, mas “aquele sentido que nos ajusta a uma 

comunidade formada com os outros, que nos torna seus membros e capacita-

nos a comunicar as coisas” (ARENDT, 2004, p. 205), é possível articular as noções 

de “mentalidade alargada” e “imaginação”, todas elas ferramentas do espírito 

que possibilitam a atribuição da qualidade de intersubjetividade aos nossos 

juízos morais. 

Nestas condições – com mentalidade alargada ao considerar o 

pensamento e a condição de outros por meio de minha imaginação – “a 

validade [do meu julgamento moral] não seria nem objetiva, nem universal, 

nem subjetiva, [...] mas intersubjetiva e representativa” (ARENDT, 2004, p. 207).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Por meio destes argumentos, Arendt busca fundamentar uma moral 

pública, uma vez que transcende o discurso “monológico” (conforme expressão 

de Habermas) da própria ética kantiana, e também de Sócrates, que “prefere 

estar em desavença com o mundo inteiro a estar em desavença consigo 

mesmo” (ARENDT, 2004, p. 188).  

Nesta perspectiva, embora o acordo consigo mesmo seja importante 

(principalmente em momentos de crise)5, isto não deve ser obstáculo para que 

busquemos um acordo com os demais membros de uma comunidade. A Moral 

deixa de ser apenas uma questão de equacionamento lógico na interação 

_______________ 
5 “A moralidade socrática [...] tem se revelado a única moralidade operativa em situações 

limítrofes, isto é, em tempos de crise e emergência. Quando os padrões já não são válidos de 
qualquer modo – como na Atenas da última terça parte dos séculos V e IV ou como na Europa 
da última terça parte dos séculos XIX e XX – nada resta senão o exemplo de Sócrates” (ARENDT, 
2004, p. 172). Em outras palavras, se os valores e padrões de comportamento geralmente aceitos 
se tornam moralmente insustentáveis, o acordo é impossibilitado, o que nos deixa, como último 
refúgio, a própria resignação no acordo consigo mesmo.  
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consigo mesmo, para se tornar também espaço de diálogo e acordo entre 

membros de uma comunidade.  

Neste contexto, pode-se pensar uma moralidade que não seja 

meramente negativa (consistente apenas em determinar aquilo que não 

podemos fazer), mas uma moralidade positiva, que nos dispõe à ação no 

espaço público.  
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RESUMO: Este artigo tem por objetivo abordar as temáticas presentes na filosofia 
de Hannah Arendt, no tocante aos aspectos da cidadania, pluralismo político e 
felicidade pública, como conceitos chave para o fortalecimento das políticas 
modernas. Considerando as sociedades complexas pós modernas e os problemas 
apresentados habitualmente na esfera da ciência política para tratar de uma 
Democracia participativa que se torne capaz de alcançar todas as esferas sociais 
buscando um fortalecimento de direitos fundamentais de cidadania, e em 
contrapartida, uma teoria política que se torne capaz de incluir o máximo de 
diferenças, praticando o respeito à alteridade e ao pluralismo na busca de uma 
inclusão com a prática de contraposição de ideias objetivando o bem estar 
coletivo. A filosofia política moderna se depara com os problemas acarretados por 
um sujeito pós-moderno, possuidor de uma identidade fragmentada e sob 
influências de um grande discurso individualista. Neste aspecto, a temática em 
questões deve se fundamentar na ética e na moral, assumindo assim, um 
importante caráter de fortalecimento das aplicações práticas adequadas na 
busca de um bem comum ou uma felicidade pública, pois, ao tratar da liberdade 
dos indivíduos que constituem uma sociedade, devemos considerar os princípios 
morais individuais e a consciência cotidiana da experiência em sua vivência 
mundana. A antiga ideia de liberdade individual se demonstra uma antiga 
verdade evidente, mas que se torna um equívoco, porque a real liberdade se 
torna o oposto de uma liberdade interior de espaço íntimo e individual. No campo 
político a liberdade é o próprio pressuposto da união entre os homens, que através 
das ações passam a se relacionar uns com os outros como um processo entre os 
dois âmbitos, individual e coletivo na busca constante de um Bem-Estar Social 
(welfarestate), diante um pluralismo evidente. Com efeito, partindo desses 
pressupostos e da construção do homem como ser social, isto é, do cidadão, 
consolida-se uma forma de atuação voltada ao coletivo, que age em prol do bem 
comum e da felicidade. 

 

PALAVRAS CHAVE: Democracia; Pluralismo; Cidadania; Ética. 
 

O período Moderno teve seu início na Europa do sec. XV e se estendeu até 

meados do sec. XIX, sendo marcada por acontecimentos como o Renascimento, 

grandes navegações, Revoluções, e descobertas científicas, industrialização e a 

forte presença da racionalidade humana, o abandono do teocentrismo, advento 
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do antropocentrismo, presença de conceitos como universalidade, 

individualidade e autonomia, e busca de uma excelência moral individual como 

fonte de progressos. Por outro lado, a pós-modernidade, teve dentre outros, como 

marcos históricos: a segunda guerra mundial, a queda do mundo de Berlim, a 

globalização, avanços tecnológicos, advento do sistema capitalista, aumento das 

relações de consumo, questionamento da antiga racionalidade iluminista, 

construção da crítica da Filosofia Continental, e o abandono de uma lógica 

universal sobre as questões que acompanham o Mundo Contemporâneo.  

Nesse contexto Hanna Arendt em sua obra Condição humana (2014) trata 

das questões que se relacionam ao período da modernidade na “vida activa” dos 

indivíduos após uma série de acontecimentos históricos. Com o objetivo de 

questionar “o que estamos fazendo?” sob um novo ponto de vista, buscou 

distinguir o mundo moderno através de uma nova interpretação, tendo seu início 

politicamente com as explosões atômicas do sec. XVII e terminando em limiares 

do século XX, considerando: 

 

No limiar da era moderna encontram-se três grandes eventos que 
lhe determinaram o caráter: a descoberta da América e a 
subsequente exploração de toda a terra; a Reforma que, 
expropriando as propriedades eclesiásticas e monásticas 
desencadeou o duplo processo de expropriação individual e 
acúmulo de riqueza social; e a invenção do telescópio, ensejando 
o desenvolvimento de uma nova ciência que considera a natureza 
da terra do ponto de vista do universo [...] (ARENDT, 2014, p. 307). 

 

Diante de todas as transformações sofridas, o sujeito moderno tornou-se 

cada vez mais complexo e distante da vida em comunidade, por inúmeros fatores 

cotidianos se distanciou cada vez mais das relações humanas que seriam as 

responsáveis pelas chamadas “teias de relações humanas”. A questão envolve o 

fato de que as verdades modernas científicas se tornam insuficientes nos campos 

do discurso e do pensamento, que constituem partes do campo livre de atuação 

dos homens. 

A terra é parte da condição humana de existência, é o lugar considerado 

como habitat humano, sendo fruto de uma natureza. Enquanto, o artifício humano 

separa o homem do ambiente meramente animal, ambos se ligam pela questão 

da “vida” que é um meio pelo qual o homem artificial permanece também ligado 

a todos os outros seres humanos, e neste sentido Hannah Arendt relaciona a vida 
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artificial a própria vida biológica do indivíduo, na medida em que a modernidade 

“produz” seres humanos subjetivos e individuais que se tornam meros reprodutores 

por conta de inúmeras influências externas. 

Entretanto, uma separação entre o pensamento e o conhecimento, 

ocasionado por esses acontecimentos externos ao indivíduo, decorrente do 

advento tecnológico e industrial que resulta em uma sociedade trabalhadora que 

por ora, segue o fluxo dos acontecimentos enquanto se dedica a um labor 

excessivo, acaba se distanciando de sua capacidade de pensar criticamente os 

acontecimentos, resultando em uma verdadeira escravidão. Sendo assim, uma 

vez que o ser humano individual faz parte de um todo que configura uma 

existência comum, e também constitui sua própria existência individual dentro de 

fatores coletivos. Para Lafer (2003, p. 29) “Através de sua singularidade, diz ela, o 

homem retém a sua individualidade, e através de sua participação no gênero 

humano, pode comunicar aos demais esta sua singularidade [...]”. 

Tais limitações e separações consequentes da modernidade atingem o 

campo político em decorrência da questão do discurso, porque o discurso (lexis) 

faz do homem um ser político, e neste sentido também se refere a ação e a práxis, 

“Os homens no plural, isto é, os homens na medida em que vivem, se movem e 

agem neste mundo, só podem experimentar a significação porque podem falar 

uns com os outros e se fazer entender aos outros e a si mesmo” (ARENDT, 2014, p. 

4). Os homens em comum apesar de inúmeras diferenças, habitam a terra e vivem 

em um mundo, que é um mundo comum, motivo pelo qual a própria pluralidade 

é uma condição de toda a vida política. 

A vida política trata das questões que se referem à vida coletiva entre os 

seres humanos, e ainda que cada ser humano demonstre sua individualidade, a 

condição humana que os une é a ação humana. Todos os seres humanos 

compartilham de três atividades gerais: o trabalho, a obra e a ação, e que 

realizam condições gerais correspondentes: o nascimento, a morte, a natalidade, 

que também constitui a condição humana, somados a mundanidade, a 

pluralidade e a terra e, estas características em conjunto colaboram para que não 

se explique mecanicamente o que são os humanos, impedindo que se tornem 

absolutamente condicionados. 

O trabalho assegura não apenas a sobrevivência do indivíduo, mas a vida 

da espécie. A obra que é seu produto e artefato humano confere uma medida 
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de permanência e durabilidade à futilidade da vida mortal e ao caráter efêmero 

do tempo humano. A ação, na medida em que se empenha em fundar e 

preservar corpos políticos cria a condição para a lembrança (remembrance), ou 

seja, para a história. 

 

A política resulta do agir, cuja origem provem do agere (por em 
movimento) e gerere (criar, trazer), que exprimem uma atividade 
no seu exercício continuo e cuja relevância produz gestas. A 
participação do gênero humano permite o conhecimento das 
gestas singulares, que se comunicam através da palavra que é 
histórica” (LAFER, 2003, p. 30, itálico do autor). 

 

No “mundo comum”, apesar de os homens não compartilharem das 

mesmas realidades individuais, o que define os traços para o consenso é o bom 

diálogo conduzido sob as bases de diferenças recíprocas, com variedades de 

perspectivas e possibilidades, más que objetivem um mesmo resultado. Assim, a 

esfera pública se constitui com base em uma pluralidade de ideias, onde vários 

indivíduos objetivam um bem comum. 

Nas sociedades antigas, não se utilizava o termo “social”, as esferas se 

dividam em público e privado, o advento do “social” surgiu após as Revoluções 

que se seguiram no século XVI, a esfera social é um fenômeno novo, não 

considerado em termos de privado ou público, e sua origem coincide com 

eclosão da era moderna encontrando sua forma política no Estado-Nação. 

O Estado Nação é dotado de uma política com legitimidade, soberania, e 

identidade própria e possui características de sua população, encontrando-se a 

presença do elemento humano. “O Estado é a unidade política e jurídica durável, 

constituída por uma aglomeração humana, formando, sobre um território comum, 

um grupo independente” (MALUF, 2018, p. 29). Dispensa, como se vê, o requisito 

da homogeneidade. A importância do pluralismo se relaciona diretamente com 

as questões humanas, a importância do agir político, a política que se dá no 

campo social depende de uma dialética entre ideias divergentes, a ação política 

na vida activa depende de uma certa concordância que tem como base a 

verdade factual, através do diálogo entre iguais, superado pela persuasão que 

motiva um agir coletivo fortalecendo a nação, que se forma por determinado 

povo constituindo a legitimidade política. 



214 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Anais do X Ciclo Hannah Arendt – A Felicidade Pública 

Universidade Estadual de Londrina – 12 a 14 de novembro de 2019 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia UEL 

A democracia como regime político é a própria representação desta 

cidadania e do pluralismo, ela exige como seus princípios, a soberania, igualdade 

política e normas sociais, entretanto, nas Democracias Modernas o povo deixou 

de ser totalmente soberano, principalmente devidas as questões do mundo 

hodierno e sociedades pós-modernas alienadas e individualizadas. Para Bobbio 

(2000, p. 380) “Na democracia moderna, o soberano não é o povo, mas são todos 

os cidadãos. O povo é uma abstração, cômoda, mas também, como já dissemos 

falaciosas; os indivíduos, com seus defeitos e seus interesses, são uma realidade 

[...]”. 

Contudo, a Democracia ainda é considerada a melhor forma de governo 

para ter espaço para estes tipos de deliberações políticas, objetivando a inclusão 

de diversas realidades, fortalecidas pelo princípio da pluralidade e buscando um 

consenso que evite exclusões, gerando oportunidades para que diversos grupos 

adquiram representações políticas em determinado âmbito nacional. O poder 

nem sempre deve ter uma representação negativa, sob um ponto de vista positivo 

ele pode significar uma boa estratégia, desde que gerado por uma vontade 

comum que deriva da própria capacidade de cidadania que obtém um curso 

comum. 

Afastando-se de uma concepção orgânica, no mundo Moderno, a 

Democracia se apresenta como uma associação entre indivíduos livres através um 

livre acordo, más, que necessita de uma boa prática cidadã para se tornar 

legítima. Com o pacto de não agressão os homens abandonam o estado de 

natureza, e se dispõem a obedecer às regras estabelecidas e constituir uma 

sociedade civil, e sob um poder comum se constrói o Estado. 

O Estado produto artificial, que abandonou a concepção natural trouxe o 

peso da individualidade, porque foram indivíduos isolados e pautados em uma 

vontade comum que se uniram e instituíram de forma livre o Estado artificial. Desse 

modo, o Estado deixa de ser o protagonista, a unidade orgânica e a fonte do 

saber político, tornando-se assim o indivíduo o ente dotado destas características 

e detentor da principal fonte do saber. Entretanto, a ausência das esferas públicas 

e privadas e a forte presença de individualidades sobrepostas a um interesse 

comum se tornam prejudiciais na administração política, porque a gerência de 

atos políticos é dada por indivíduos, que para fazer uma boa política devem se 

submeter ao interesse comum da esfera pública sendo necessário retornar a certos 
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momentos a concepção de unidade, na busca do próprio ambiente comum de 

existência. Nas palavras de Lafer “Restaurar, recuperar, resgatar o espaço público 

que permite, pela liberdade e pela comunicação, o agir conjunto, e com ele a 

geração do poder [...]” (LAFER, 2003, p. 35). 

A liberdade como pressuposto de uma boa política é parte da condição 

humana de se fazer o que deseja e viver de uma forma politicamente organizada 

em um âmbito coletivo, más não se trata de uma visão individualista, conforme 

expõe Hannah Arendt: 

 

A liberdade que admitimos como instaurada em toda a teoria 
política e que mesmo os que louvam a tirania não precisam levar 
em conta é o próprio oposto da ‘liberdade interior’, o espaço 
íntimo no qual os homens podem fugir a coerção externa e sentir-
se livres. Esse sentir interior permanece sem manifestações externas 
e é, portanto, por definição, sem significação política (ARENDT, 
2009, p. 192) 

 

Em síntese, a verdadeira liberdade é aquela onde o homem se propõe a 

fazer o que quer dentro dos limites estabelecidos por si mesmo, e o mesmo ocorre 

na visão política e na Constituição do Estado. A consciência do viver se demonstra 

na distinção do homem sobre a distinção a um mundo estranho sobre o qual ele 

não detém nenhum poder, relacionado ao eu do qual ele pode dispor em sua 

existência terrena, uma vez que o homem só é livre se encontrar o seu lugar no 

mundo e buscar a melhor forma de compartilhá-lo. Além disso, a liberdade 

relacionada à política não é um fenômeno de vontade. Para Arendt “O desígnio 

da ação varia e depende das circunstâncias mutáveis do mundo; identificar uma 

meta não é questão de liberdade, mas de julgamento de certo ou errado”. 

(ARENDT, 2004, p. 219) 

As execuções de objetivos em comum, pautados na liberdade de ação e 

na busca de soluções democráticas e pacíficas, respeitando diferenças e 

pluralidades em sociedades complexas que se transformam sob bases 

individualistas cada vez mais incisivas, se tornam prejudiciais a prática de boas 

políticas porque na medida em que ocorre o distanciamento humano, as práticas 

políticas se tornam inviáveis diante de seres individualistas e ingovernáveis, que 

superaram inclusive suas necessidades terrenas ultrapassando a maiorias das 

limitações materiais e científicas, abandonando assim suas existências e 
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necessidades de boas atividades teóricas ou práticas que pretendam uma melhor 

forma de resolução, na busca de uma felicidade pública.  

Se tratando de uma procura que pretenda saber como tratar questões de 

determinados assuntos políticos da melhor forma, deparam-se com a importância 

da ética que trata das relações humanas nos campos do ser e agir. Na busca do 

espaço comum, a política trata de assuntos públicos que necessitam de um 

afastamento da subjetividade dos indivíduos, pautadas em questões éticas-morais 

pretende conciliar também as questões sociais complexas, e compreender a 

importância das normas estabelecidas pelo Estado sob um ponto de vista ora 

pautadas em costumes próprios, e ora pautados em conceitos universais como 

forma de fortalecer este Estado, e tendo como base de sua análise os princípios e 

valores determinados. Para Arendt (2004, p. 220) “No centro das considerações 

morais da conduta humana está o eu; no centro das considerações políticas da 

conduta está o mundo” e o mundo se dá em um espaço público, pois nenhum 

homem existe sozinho em sua vida activa. 

A filosofia clássica aristotélica define ética (ethos), como sendo o “modo de 

ser” e está atrelada com o “hábito” porque adquirida com ele e, por isso, também 

se vincula com a virtude do sujeito e o encaminha para direção do bem 

(agathon). “A virtude (excelência) do ser humano será o estado que o torna um 

bom ser humano e também o que fará desempenhar a sua própria função bem” 

(ARISTOTELES, 2014, p. 91).  

Além disso, segundo esse filosofo, em consonância do que já ensinava 

Platão em suas retóricas, a ética e a política sempre estiveram ligadas, porque era 

nas praças públicas (na ágora) que se promovia os debates e participação no 

processo de alcance do bem comum, isto é, era ali que se deliberava sobre as 

situações do governo e as melhores soluções em prol da sociedade. 

Noutros termos se faz necessário averiguar qual a finalidade das ações 

praticadas, sendo que “se houver uma finalidade [...] esta será o bem praticável” 

(ARISTOTELES, 2014, p. 56). Daí decorrer esta busca incessante pelo maior bem “o 

bem supremo”, isto é, o mais completo de todos, qual seja, a felicidade, porque 

esta sim, “mostra-se como alguma coisa completa e autossuficiente, a finalidade 

de todas as ações” (ARISTOTELES, 2014, p. 58). 

Com isso, tanto a vida individual quanto a vida pública, deviam (e ainda 

devem) ser pautada na ética, sendo esta última, ainda mais. Ora, embora o bem 
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individual e o bem público estejam afetos a um sujeito, o cidadão, este muitas 

vezes na sua individualidade, acaba se destoando do viés publicística, já que o 

anseio individual, tenta sobrepor-se ao comum e subordiná-lo, de modo a se 

instituir como forma de bem político, aquele bem individual atrelado a 

subjetividade do sujeito.  

Mas, em verdade o homem que tem o hábito político, deve se mergulhar 

nos conhecimentos do bem comum e de seu alcance como fim supremo, ou seja, 

a satisfação social sobre a individual, que intrinsicamente são pertencentes uma à 

outra. A exteriorização deste sujeito deve se dar em prol dos demais, da 

coletividade, visto que “as atividades humanas são condicionadas pelo fato de 

que os homens vivem juntos, mas a ação é a única que não pode sequer ser 

imaginada fora da sociedade dos homens” (ARENDT, 2018, p. 27). 

A sutileza da vida pública (ou social), está no fato de que no mundo ao 

expormos nossas ideias somos vistos e ouvidos por outros e, nesta observação 

surgem compreensões de diversos ângulos, criando uma espécie de igualdade 

dentro da diversidade. Segundo Hanna Arendt, 2018, “somente quando as coisas 

podem ser vistas por muitas pessoas, em uma variedade de aspectos, sem mudar 

de identidade, de sorte que os que estão à sua volta sabem que veem identidade 

na mais completa diversidade, pode a realidade do mundo aparecer real e 

fidedignamente”. 

Por óbvio que há inúmeros aspectos que criam diversas formas de distinção, 

desde a cultural, passando pela social, econômica etc., porém, o que deve ser 

observado, levando em contas estas diferentes posições, isto é, as distintas 

perspectivas dos indivíduos conforme seu grau de posição na sociedade, é a 

finalidade comum que todos almejam. Justamente esta busca, leva a união de 

um povo em prol de interesses justificados pelo bem público, pelo bem geral, já 

que o contrário, a perda desta identidade, geraria o caos. 

 

Quando já não se pode discernir a mesma identidade do objeto, 
nenhuma natureza humana comum, e muito menos o conformismo 
artificial de uma sociedade de massas, pode evitar a destruição do 
mundo comum, que é geralmente precedida pela destruição dos 
muitos aspectos nos quais ele se apresenta à pluralidade humana. 
Isso pode ocorrer nas condições de isolamento radical, no qual 
ninguém mais pode concordar com ninguém, como geralmente 
ocorre nas tiranias; mas pode também ocorrer nas condições da 
sociedade de massa ou de histeria em massa, em que vemos todos 
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passarem subitamente a se comportar como se fossem membros 
de uma única família, cada um a multiplicar e prolongar a 
perspectiva do vizinho. Em ambos os casos, os homens tornam-se 
inteiramente privados, isto é, privados de ver e ouvir os outros e 
privados de ser vistos e ouvidos por eles (ARENDT, 2018, p. 71). 

 

Destarte, embora nossa realidade política é pautada em um Estado 

Democrático de Direito, tendo como fundamentos desta res publica, além da 

cidadania e da dignidade da pessoa humana; o pluralismo político e os objetivos 

de construir uma sociedade livre, justa e solidária, bem como promover o bem de 

todos, cujos interesses são representados por pessoas eleitas pelo povo, de qual o 

poder emana, por vezes a realidade se mostra diversa e subversiva, já que os 

sujeitos (políticos, o agente político em sentido estrito) dotados de 

representatividade promovem um domínio privado de seus interesses particulares, 

de modo a somente satisfazerem aqueles que estão em conluio com suas 

intenções. 

Vai daí que, a democracia como sendo uma forma de governo popular (do 

povo e para o povo), não pode se perder na particularidade de seus membros ou 

até mesmos de grupos de massas que tentam marginalizar seus interesses, ditos 

como comuns apenas aos membros que ali operam. A privação do sujeito cria 

barreiras intransponíveis, já que, conforme apresentado é no mundo que se é visto 

e ouvido e, permitindo a individualidade, não há brechas para o aparecimento.  

Soma-se a isso que nesta subjetividade de interesses individuais ou 

monopolizados, duas possíveis hipóteses podem ocorrer: ou se conflitam com 

outros, porque opostos; ou se tornam desprovidos de interesses para os demais. 

Seja como for, todos se tornam “prisioneiros da subjetividade de sua própria 

existência singular, que continua a ser singular ainda que a mesma experiência 

seja multiplicada inúmeras vezes” (ARENDT, 2018, p. 71). 

Em suas lições, Hanna Arendt, citando São Agostinho, bem como 

promovendo uma análise do indivíduo privado versos o público, mas na moral 

cristã, aduz que, não obstante caber ao indivíduo cuidar-se de si, há uma 

responsabilidade política, sendo esta exclusivamente em proveito ao bem-estar e 

da salvação. Ainda, ensina o Bispo de Hipona (1988): 

 

Dois amores deram origem a duas cidades: o amor a si mesmo até 
o desprezo de Deus, a terrena; e o amor de Deus até o menosprezo 
de si, a celestial. A primeira se glorifica em si mesma; a segunda se 
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glorifica no Senhor. A primeira está dominada pela ambição do 
domínio de seus príncipes ou as nações que submetem; a segunda 
utiliza mutuamente a caridade dos superiores mandando e os 
súditos obedecendo. 

 

E mais, o “povo é uma multidão de seres racionais associados na 

participação concorde em um interesse em comum (AGOSTINHO, 1988). 

Com efeito, seja nas lições cristã seja nas lições do “mundanas”, ainda sim, 

há uma identidade que busca assemelhar os sujeitos, isto é, a busca pela 

felicidade, que pode se dar pelo respeito à lei, como pressuposto e promoção de 

liberdade (TORRES, 2001, p. 184) e condição necessária de constituição do 

cidadão. Mas, o bom cidadão não é somente o cumpridor da lei, vai além, é o ser 

virtuoso, que consegue alcançar o equilíbrio no objetivo do bem entre o privado 

e o público. 

Disto tais premissas, temos que, para que o homem alcance seu objetivo no 

mundo, é necessário o exercício de atividades no mundo público, ou seja, de 

constante atuação e vivência social. E, segundo Arendt, essas atividades são 

aptas a gerar a felicidade pública.  

 

Esta geração descobriu o que o século XVIII chamou de “felicidade 
pública”, que significa que quando o homem toma parte na vida 
pública abre para si uma dimensão de experiência humana que 
de outra forma lhe ficaria fechada e que, de certa maneira, 
constitui parte da “felicidade” completa (ARENDT, 1999a, p. 175). 

 

Para a autora, a felicidade pública é “uma atividade interminável por meio 

da qual, em constante mudança e variação, chegamos a um acordo e a uma 

conciliação com a realidade, isto é, tentamos sentir o mundo com a nossa cara” 

(ARENDT, 2008, p. 330). 

É justamente nessa relação do agir do homem na esfera pública que a 

felicidade é alcançada, como princípio que deve ser compreendido, por meio de 

tolerância e paciência, dissolvendo presunções e noções de “quem sabe mais” 

(ARENDT, 2008, p. 472). 

A diversidade esta intrinsicamente ligada com nossa formação social, não 

sendo possível desconsiderar a pluralidade de povos, costumes, ideias, posto que, 

“é a condição da ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é, 

humanos, sem que ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha 

existido, exista ou venha existir” (ARENDT, 1995, p. 15). 
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Com efeito essa qualidade a nós atribuída, de humanos, nos leva a buscar 

condições dignas de vida, que são reflexos dos direitos, liberdades e garantias que 

o Estado nos oferece, como ente soberano e detentor primordial do múnus 

público. Assim, com a concretização desses elementos, o anseio do homem é 

suprido no seio social, já que encontra aqui, os motivos que apaziguam seus 

prazeres e suas dores, consolidando de modo efetivo seu modo de existir e, mais, 

seu sentido de existência. 

Reconhecendo-se como homem digno de direito e, portanto, cidadão, se 

opera a construção de uma sociedade justa e fraterna que se preocupa com o 

coletivo, fazendo uso da pluralidade de sujeitos, como forma de inserção e 

aceitação da diferença. Tal, sociedade além da liberdade de participação, 

possibilita ao seu cidadão a satisfação do bem comum, porque, nela, há respeito 

e dignidade por quem se é. Aqui, surge a cidadania. 

Ocorre, que para sua concretização, se faz necessário um processo de 

mudança social, uma motivação para se alcançar o bem supremo (a felicidade):  

 

É somente na República que as ideias se convertem em padrões, 
medidas e normas de comportamento, todos eles variações ou 
derivações da ideia do “bem” na acepção grega da palavra, isto 
é, do que é “bom para” ou adequado a alguma coisa. Esta 
transformação foi necessária a fim de aplicar a doutrina das ideais 
à política; e foi para um fim essencialmente político – eliminar a 
natureza frágil dos negócios humanos – que Platão julgou ser 
necessário declarar que o bem, e não o belo é a ideia mais 
elevada (ARENDT, 1995, p. 238). 

 

Destarte, se faz necessário o reencontro deste desejo de participação dos 

homens na efetiva construção da política, incentivando sua construção no seio 

da sociedade, a fim de que a organização desta (da política) coexista, porque 

própria da relação humana. E, essa conjugação social dos homens, como núcleo 

de alcance de interesse em comum que alimente os anseios de evolução e 

desenvolvimento, dão margem ao aceite do pluralismo, pois, embora haja 

diferença entre os sujeitos, em conjunto, elas são postas de lado, em razão da 

satisfação geral, já que a todos serão atribuídos as condições dignas de vida, de 

modo a não criar a individualidade do querer o melhor para si em detrimento dos 

demais, pois, se há a preservação e a garantia de melhores condições, parece 
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pouco provável a necessidade promover a difusão de conflitos que irão 

desestabilizar aquela estrutura social. 

Com efeito o caminho que se trilha, em direção à felicidade pública, é 

aquele em que preserva a pluralidade de sujeitos com respeito as diferenças e a 

criação de objetivos em comum, cuja finalidade se opere na construção de um 

cidadão consciente e responsável com o caráter público, mesmo ciente de seus 

interesses privados, mas que, em prol de um interesse maior, se sensibiliza e age 

para direção da felicidade pública. 
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RESUMO: Pretende-se, nesta exposição, analisar os conceitos de necessidade, 
libertação e liberdade na obra de Hannah Arendt. Tais conceitos apresentam-se 
de maneira extremamente marcante nas obras A Condição Humana (1958), Entre 
o Passado e o Futuro (1961) e Sobre a Revolução (1963), momento central da 
produção intelectual da autora, onde seu complexo e inovador pensamento 
político toma plena forma. Faz-se necessário, portanto, passar por alguns 
momentos dessas três obras, comparando as especificidades das abordagens de 
cada uma com o fito de articular os aspectos centrais de cada conceito e, 
principalmente, as distinções por vezes sutis que os permeiam. Assim, expomos aqui 
alguns dos temas que norteiam nossa proposta de leitura destas obras de Arendt, 
tratando de forma breve e sucinta (i) da relação desses três conceitos com as 
esferas pública e privada — cuja caracterização é realizada pela autora de 
acordo com seu sentido original na polis grega — e (ii) da diferenciação entre o 
conceito de libertação, relacionado à superação dos impedimentos materiais por 
parte de um indivíduo, e de liberdade, fenômeno que, para a autora, é 
estritamente político e só pode ser vivenciado dentro da bios politikos, momentos 
argumentativos centrais para o objetivo da pesquisa em questão. Acreditamos, e 
pretendemos evidenciá-lo aqui, que a análise desta tríade conceitual das obras 
de Arendt permite uma compreensão ampla de outros conceitos centrais que são 
mobilizados pela autora em seus escritos — como as noções de pluralidade, ação, 
autoridade, poder, social, etc. Assim, tal análise, embora um tanto esquemática e 
sucinta, mostra-se uma importante chave de leitura do corpus arendtiano. 
Ademais, tal estudo indica também a relação intrínseca entre os estudos sobre a 
polis e as reflexões da autora sobre a modernidade, e explicita a pertinência do 
resgate das experiências políticas da antiguidade para sua inovadora análise dos 
sistemas de conselhos — o tesouro perdido das revoluções — na modernidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Liberdade; Libertação; Necessidade; Política; Social. 
 

Hannah Arendt faleceu em 1975, aos 69 anos; a grande maioria de seus 

estudos foram escritos e publicados há pouco mais de 50 anos, entre 1951 e o ano 

de sua morte; e mesmo que tenha sido lida e assimilada por alguns autores de seu 

tempo — o mais notável deles é, provavelmente, Jürgen Habermas — essa obra 

começa a ter uma recepção acadêmica rigorosa apenas entre as décadas de 

1980 e 1990, quando são divulgadas obras fundamentais, tanto aqui quanto ao 

redor do mundo, como A Reconstrução dos Direitos Humanos: um diálogo com o 

pensamento de Hannah Arendt, de Celso Lafer (1988), ou Hannah Arendt: A 

reinterpretation of her political thought, de Margaret Canovan (1995), além dos 
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escritos notáveis de Seyla Benhabib, Jacques Taminiaux, Richard Bernstein e 

Albrecht Wellmer.  

Desnecessário dizer, essa recepção tornou-se cada vez mais acalorada e 

volumosa nas décadas que se seguiram. E foi, todavia — por mais incipiente que 

seja em termos históricos —, o suficiente para estabelecer uma série de lugares 

comuns acerca do pensamento arendtiano: por exemplo, a imagem de uma 

Arendt com intenso verniz conservador, avessa sobretudo às ditas questões sociais. 

Renato Janine Ribeiro, por exemplo, pontua que o debate público sobre essas 

questões, segundo o pensamento da autora, nos faria perder “o eixo do que deve 

ser a política digna” (2001, p. 29), a saber, orientada pela liberdade política em 

termos de participação e aparição pública. Lida nesses termos por Janine e por 

grande parte dos comentadores e críticos — sejam liberais, conservadores ou 

marxistas — Arendt é frequentemente tomada como uma espécie de helenista 

nostálgica, presa à uma definição formal de política que relegaria ao segundo 

plano todo tipo de debate socioeconômico em prol de um tipo de experiência 

política que, no contexto contemporâneo, dificilmente poderia se abrir para além 

dos representantes eleitos e políticos profissionais. Lida nesses termos, e geralmente 

criticada pelo cenário visivelmente insustentável que suscitam, portanto, sua obra 

deixaria “no ar o odor de algo admirável, mas inviável” (RIBEIRO, 2001, p. 29). 

Parece que estamos abordando adequadamente o argumento da autora 

de que o mundo moderno teria sido invadido pela esfera do social, uma esfera 

híbrida desenvolvida a partir do século XVIII e que obliteraria as antigas divisões 

entre público e privado, herdadas da Antiguidade clássica e que ainda teriam 

papel estruturante, mesmo que esmaecido, durante o período medieval e o início 

da Era Moderna. O ponto central deste argumento, desenvolvido em A Condição 

Humana (1958), seria a extrema dificuldade de compreender a “divisão decisiva 

entre as esferas pública e privada, entre a esfera da polis e a esfera da família, e 

finalmente entre as atividades pertinentes a um mundo comum e aquelas 

pertinentes à manutenção da vida, divisão esta na qual se baseava todo o antigo 

pensamento político, que a via como axiomática e evidente por si mesma” 

(ARENDT, 1999, p. 37). Essa dificuldade seria suscitada pela difusão desta linha 

divisória com a ascensão do social na vida política moderna, onde veríamos “o 

corpo de povos e comunidades políticas como uma família cujos negócios diários 

devem ser atendidos por uma administração doméstica nacional e gigantesca” 
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(ARENDT, 1999, p. 37). Em síntese, portanto, haveria uma confusão estrutural entre 

aquilo que concerne à oikonomia, à manutenção administrativa dos assuntos da 

casa ou de determinado corpo político, e aquilo que concerne à bios politikos em 

si, que Arendt definiria como ser capaz de agir e discursar com outros indivíduos 

sem o peso obrigatório dos assuntos gregários. Portanto: em condições modernas, 

sem uma divisão clara destas esferas e uma compreensão adequada do sentido 

de cada uma, o espaço da vida especificamente política seria diminuto ou 

inexistente. 

Com esse diagnóstico parece coadunar sua outra análise que se dirige à 

ascensão do social — a saber, a análise das duas grandes revoluções modernas, 

em Sobre a Revolução (1963), que enfatiza o peso da questão social na França e 

nos Estados Unidos como um dos elementos centrais de diferenciação entre elas. 

Mais uma vez aparece a imagem do conservadorismo arendtiano: a Revolução 

Americana de 1776 teria sido uma revolução mais bem sucedida do que a 

Francesa, de 1789, por ter sido capaz de estabelecer instituições políticas 

duradouras e de feitio republicano ao contrário de sua contraparte europeia, 

onde o papel da revolução, tomado de assalto pela urgência da questão social, 

não seria mais o de “libertar os homens da opressão de seus semelhantes, e muito 

menos instaurar a liberdade, e sim libertar o processo vital da sociedade dos 

grilhões da escassez” (ARENDT, 2011, p. 98). Assim, das duas revoluções burguesas, 

a mais vitoriosa seria a estadunidense, justamente pela consolidação de uma nova 

forma de governo representativo, sem ter cedido, como na França, aos apelos por 

dignidade social dos despossuídos. Parece difícil, nestes termos, ver em Arendt 

outra coisa senão uma defesa do sistema político-econômico vigente. 

Contudo, um primeiro descompasso com essa imagem se apresenta 

quando avançamos nesta mesma obra e encontramos em seu capítulo de 

conclusão, “A tradição revolucionária e seu tesouro perdido”, todo um exame 

aprofundado sobre como também a revolução nos Estados Unidos — neste 

sentido, pouco diferente da francesa — foi incapaz de manter o verdadeiro 

espírito revolucionário em atividade — i.e., o espírito de construir coletivamente, 

pela ação política e participação constante nos assuntos públicos, uma nova 

forma de governo. Este espírito teria estado presente na intensa vida pública das 
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assembleias municipais estadunidenses53, nas sociedades revolucionárias 

francesas e, por fim, nas múltiplas ocorrências de sistemas de conselhos nas 

diversas experiências revolucionárias posteriores — que representariam “o 

surgimento recorrente, durante o curso da revolução, de uma nova forma de 

governo que guardava uma semelhança assombrosa com o sistema distrital de 

Jefferson e parecia repetir, em todas as circunstâncias, as sociedades 

revolucionárias e os conselhos municipais que tinham se alastrado por toda a 

França após 1789” (ARENDT, 2011, p. 321). Exemplos desta recorrência 

abundariam, nos diz a autora em Reflexões sobre Política e Revolução, entrevista 

onde retoma a questão alguns anos depois: eles teriam ocorrido “na Comuna de 

Paris, nas revoluções russas, no despertar das revoluções na Alemanha e Áustria, 

no fim da Primeira Guerra Mundial e finalmente na Revolução Húngara” (ARENDT, 

2015, p. 199)54. Assim, como indica Adriano Correia, a leitura tradicional de que a 

tese central de Sobre a Revolução seria a da vitória da Revolução Americana e 

do fracasso da Revolução Francesa teria escamoteado, em suas palavras, “a 

principal conclusão de Arendt [nesta obra]: a de que o reiteradamente derrotado 

das revoluções tem sido o espírito revolucionário cristalizado no sistema de 

conselhos ou a oportunidade de salvar a república ao ‘salvar o espírito 

revolucionário por meio da república (SR, p. 315)’” (CORREIA, 2014, p. 200-201), ou 

_______________ 
53 Vida pública que Thomas Jefferson teria insistentemente tentado preservar com seu plano de 

constituir “repúblicas elementares” nas cidades estadunidenses, e que se resumia, em suas palavras, 
ao seguinte clamor: “‘Dividam-se os condados em distritos’” (ARENDT, 2011, p. 313). Como seu nome 
sugere, a proposta de Jefferson pretendia garantir a participação pública à todos os cidadãos do 
país ao estabelecer, constitucionalmente, centros menores e construtivos do poder da República 
recém-fundada. “Tivesse sido implantado o plano das ‘repúblicas elementares’ de Jefferson, ele 
teria superado em muito os frágeis germes de uma nova forma de governo que podemos discernir 
nas seções da Comuna de Paris e nas sociedades populares durante a Revolução Francesa” 
(ARENDT, 2011, p. 313). 

54 Na própria obra Sobre a Revolução, evidentemente, um catálogo mais completo e detalhado 
pode ser encontrado: “[...] as principais datas de aparecimento desses órgãos de ação e germes 
de um novo Estado são as seguintes: o ano de 1870, quando a capital francesa sitiada pelo Exército 
prussiano ‘se reorganizou espontaneamente num corpo federal em miniatura’, que depois veio a 
formar o núcleo do governo da Comuna de Paris na primavera de 1871; o ano de 1905, quando a 
onda de greves espontâneas na Rússia de súbito desenvolveu uma liderança política própria, fora 
de todos os grupos e partidos revolucionários, e os operários das fábricas se organizaram em 
conselhos, os sovietes, para uma autogestão representativa; a Revolução de Fevereiro de 1917 na 
Rússia, quando, ‘apesar das diferentes tendências políticas entre os trabalhadores russos, a 
organização em si, isto é, o soviete, nem sequer foi posta em discussão’; os anos de 1918 e 1919 na 
Alemanha, quando, após a derrota do Exército, soldados e trabalhadores em rebelião aberta se 
constituíram em Arbeiter und Soldatenräte, exigindo em Berlim que este Rätesystem se tornasse a 
pedra fundamental da nova Constituição alemã e estabelecendo, junto com os boêmios dos cafés 
em Munique, na primavera de 1919, a efêmera Räterepublick bávara; e, por fim, o outono de 1956, 
quando a Revolução Húngara, desde o início, criou novamente o sistema de conselhos em 
Budapeste, de onde se propagou por todo o país ‘com incrível rapidez’” (ARENDT, 2011, p. 328). 
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seja, estabelecer a participação constante dos cidadãos através de uma nova 

forma de governo — justamente o que haveria de revolucionário para Arendt em 

todos os processos supracitados e que não teria sido competentemente reificado 

em nenhum deles. 

Curiosamente, é este argumento de Arendt que tem sido reiteradamente 

negligenciado pela recepção crítica de sua obra. O que é teoricamente nefasto, 

pois é neste momento de seu trabalho, em que ela fala explicitamente da 

validade das experiências de autogestão nas revoluções contemporâneas, além 

da rica experiência deliberativa e constituinte nos Estados Unidos e nos primeiros 

anos de queda do ancien régime, que se apresentam de maneira mais clara, por 

exemplo, sua convicção de que “a liberdade política, em termos gerais, significa 

o direito de ser ‘participante do governo’ — afora isso, não é nada” (ARENDT, 2011, 

p. 278), ou de que a concepção de liberdade como livre-arbítrio do sonho 

estadunidense não seria senão uma “falsidade monstruosa” (ARENDT, 2011, p. 276) 

a confundir “a ‘iniciativa privada’ sem peias nem limites do capitalismo” (ARENDT, 

2011, p. 277) com a liberdade política promovida nos anos de fundação da 

república. Neste momento, em outros termos, a imagem sem profundidades de 

um conservadorismo formal e helenismo ingênuo de Arendt começa a 

desaparecer — vemos agora uma tentativa de destacar elementos da vida 

política ignorados ou menosprezados pelo pensamento político contemporâneo 

em geral e pela tradição revolucionária em particular. 

É verdade que esse movimento argumentativo só pode ser devidamente 

compreendido se mobilizarmos grande parte das obras arendtianas desse período 

— além de A Condição Humana e de Sobre a Revolução, também os escritos de 

Entre o Passado e o Futuro e a obra póstuma O que é Política? —, centrando-se 

nas discussões mais específicas de Arendt sobre a ascensão do social e sobre o 

sentido original das esferas pública e privada. Uma vez que o tempo não nos 

permite realizá-lo, propomos um recurso que é tanto esquemático e sintético 

quanto preciso e esclarecedor, que é compreender esse debate a partir da 

distinção conceitual entre necessidade, libertação e liberdade. Esquemático, é 

claro, por resumir a questão ao que seria seu centro gravitacional, deixando de 

lado alguns de seus desdobramentos expressivos — como a reflexão histórica 

acerca da alienação moderna em A Condição Humana, ou a profunda leitura 

teórica sobre a fundação republicana dos Estados Unidos em Sobre a Revolução. 
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Esclarecedor, todavia, por ater-se justamente aqueles conceitos que, em termos 

fenomenológicos, teriam sido as primeiras expressões de experiências e 

perplexidades que culminariam na formação das primeiras polei e, portanto, dos 

primeiros corpos especificamente políticos da civilização ocidental.  

Passemos rapidamente por estes três conceitos. A necessidade, dentro do 

pensamento arendtiano e conforme exposto em A Condição Humana, representa 

de forma sintética todas as urgências biológicas e materiais mais objetivas dos 

seres humanos, que possuem “uma força motriz cuja premência é inigualada pelos 

chamados desejos e aspirações superiores do homem” (ARENDT, 1999, p. 81); 

enquanto tal, relaciona-se intrinsecamente ao ambiente doméstico e a esfera 

familiar, por ser nela, se seguirmos as indicações da vida na polis, onde “os homens 

vivem juntos por serem a isso compelidos por suas necessidades e carências” 

(ARENDT, 1999, p. 39). O traço marcante aqui é a ausência de alternativa frente às 

atividades que garantem a existência da espécie, e “era a necessidade que 

reinava sobre todas as atividades exercidas no lar” (ARENDT, 1999, p. 40) e que 

determinaria sua estrutura — por exemplo, o despotismo do patriarca, que podia 

ser cidadão graças à existência de escravos. Já a liberdade, que, para os gregos, 

“situa-se exclusivamente na esfera pública” (ARENDT, 1999, p. 40), se relacionaria, 

num primeiro sentido, à características humanas distintas daquelas agrilhoadas à 

necessidade — e possíveis, diga-se, unicamente por terem sido essas necessidades 

sanadas. Num segundo sentido, mais específico, a liberdade se expressaria em 

formas de vida onde outras lógicas de interação e existência poderiam se 

consolidar, como no caso, para manter-se no mundo grego, da ausência de 

“governo”, em sentido de mando e obediência vertical, nas assembléias 

atenienses: nestes espaços, “ser livre significava ao mesmo tempo não estar sujeito 

às necessidades da vida nem ao comando de outro e também não comandar. 

Não significava domínio, como também não significava submissão” (ARENDT, 1999, 

p. 41). No ensaio “Que é liberdade?”, essas características, atividades e 

possibilidades relacionadas ao exercício da liberdade são abordadas com 

bastante cuidado; para nossos fins, interessa a seguinte passagem, que aborda 

esse conceito em relação com a noção de necessidade e onde aparece, de 

forma notável, a noção de libertação. 
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Antes que se tornasse um atributo do pensamento ou uma 
qualidade da vontade, a liberdade era entendida como o estado 
do homem livre, que o capacitava a se mover, a se afastar de 
casa, a sair para o mundo e a se encontrar com outras pessoas em 
palavras e ações. Essa liberdade, é claro, era precedida da 
libertação: para ser livre, o homem deve ter-se libertado das 
necessidades da vida. O estado de liberdade, porém, não se 
seguia automaticamente ao ato de libertação. A liberdade 
necessitava, além da mera libertação, da companhia de outros 
homens que estivessem no mesmo estado, e também de um 
espaço público comum para encontrá-los — um mundo 
politicamente organizado, em outras palavras, no qual cada 
homem livre poderia inserir-se por palavras e feitos (ARENDT, 2011, 
p. 194, grifo nosso). 

 

Essa passagem é de extremo interesse não somente por clarificar o sentido 

específico da liberdade para a autora — coexistir com outros agentes em um 

mundo comum, e com eles ser capaz de agir em concerto — mas por enfatizar a 

importância central de superar as necessidades vitais para essa possibilidade de 

coexistência política e identificar neste último fenômeno, justamente, a noção de 

libertação. Assim, a diferença entre as duas: enquanto a liberdade é um exercício 

quase intangível e relacional, a libertação é um fenômeno mais objetivo e se 

relaciona justamente com a luta por certa independência, mesmo que 

momentânea, das obrigações impostas aos seres humanos simplesmente pelo fato 

da existência biológica.  

Com esse quadro conceitual a nossa disposição, podemos voltar a analisar 

os argumentos de Arendt em Sobre a Revolução, onde se identifica que a luta 

política, originalmente inspirada pela experiência dos antigos e orientada para a 

renovação de uma ordem em que a liberdade participativa fosse um direito aos 

cidadãos e em que as estruturas absolutistas e desiguais fossem diluídas, converte-

se num movimento de “necessidade histórica” (ARENDT, 2011, p. 83) cujo fim seria, 

sobretudo, a solução da questão social e a emancipação das classes 

despossuídas da opressão econômica — de modo que, numa virada 

genuinamente “paradoxal, (...) a principal categoria do pensamento político e 

revolucionário deixou de ser a liberdade e passou a ser a necessidade” (ARENDT, 

2011, p. 85). 

Portanto, o problema em questão não é exatamente o esforço pela 

superação das deficiências de caráter estrutural e social dos antigos regimes, mas 

antes essa inversão paradoxal entre os princípios de necessidade e liberdade no 
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caso dos assuntos políticos, cuja consequência imediata foi a diluição da luta pela 

constituição de novas instituições políticas em detrimento do esforço pela 

emancipação econômica das classes oprimidas. Além desta consequência, do 

fim de uma luta por formas mais participativas de governo e das eventuais 

catástrofes políticas provocadas pela inserção de ideais de necessidade absoluta 

nos assuntos políticos — como a política do Terror, no caso francês —, essa inversão 

revela seu maior perigo ao nublar, mais uma vez, a distinção entre a mera 

libertação das necessidades e a liberdade ativa da política. 

 

[...] a dificuldade é que a revolução, tal como a conhecemos na 
era moderna, sempre esteve relacionada com a libertação e com 
a liberdade. E, como a libertação, cujos frutos são a ausência de 
restrição e a posse do “poder de locomoção”, é de fato uma 
condição da liberdade — ninguém jamais poderia chegar a um 
lugar onde impera a liberdade se não pudesse se locomover sem 
restrição —, frequentemente fica muito difícil dizer onde termina o 
simples desejo de libertação, de estar livre da opressão, e onde 
começa o desejo de liberdade como modo político de vida 
(ARENDT, 2011, p. 61, grifo nosso). 

 

Uma nova faceta do problema se desvela: ao ignorar as questões relativas 

à fundação de formas participativas de política, a luta pela questão social, 

ancorada em seu clamor por justiça social e sua pertinência auto-evidente, 

dissocia-se de pautas efetivamente políticas e, portanto, do fenômeno da 

liberdade. O problema, então, é a atenção exclusiva às questões relativas à 

necessidade biológica, e não sua pertinência. Parece, em conclusão, que Arendt 

mobiliza suas reflexões críticas acerca da emergência dos debates chamados 

sociais e das pautas estritamente econômicas frente a essa obliteração das 

características específicas da bios politikos, e, por conseguinte, das dimensões 

efetivamente revolucionárias da tradição novecentista — aquilo que ela classifica, 

citando o poeta francês René Char, como o “tesouro perdido” da experiência de 

participação suscitada pelas mesmas e nunca precisamente realizada em termos 
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institucionais55. Esta é, segundo nossa leitura, a chave mais produtiva de leitura dos 

seus escritos, que permite compreendê-los em sua potência mais original e crítica 

com relação aos desdobramentos da política moderna. 
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neste contexto que Char elabora seus escritos: na percepção do que os resistentes haviam 
constituído em sua luta clandestina e, portanto, de sua efemeridade à luz da virada dos Aliados no 
conflito. Ele, portanto, “escreveu seu livro de aforismos no último ano da guerra, muito apreensivo 
ao antever a libertação, pois sabia que, para eles, não seria apenas a desejada libertação da 
ocupação alemã, mas também a libertação do ‘fardo’ dos assuntos públicos” (ARENDT, 2011, p. 
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RESUMOS 
 

MEDIOCRIDADE POLÍTICA E BUROCRACIA: O MAL PERPETRADO POR 
NINGUÉM 

 

DR. ALEXANDRE LIMA 
Instituto Federal Catarinense, campus Luzerna 

alexandre.lima@ifc.edu.br 
 

RESUMO: Ao tentar decifrar as origens do totalitarismo, Hannah Arendt se depara 
com um personagem surpreendentemente medíocre e terrivelmente comum, 
Adolf Eichmann. Ao abrir mão da reflexão – própria do ser humano –, de pensar a 
si mesmo e ao outro simplesmente para cumprir assiduamente suas funções e 
respeitar uma complexa hierarquia ideologicamente racista, Eichmann surge 
como o protótipo do burocrata contemporâneo, agindo a partir do princípio da 
impessoalidade. Para ser eficaz no cumprimento de suas funções, o burocrata 
precisa ser um ninguém, um ser apático, indiferente, apolítico. Hannah Arendt 
define a política não como algo essencialmente humano, mas como o espaço 
entre as pessoas, entre os diferentes, é o lugar da pluralidade, mas que no século 
20, marcado pela crescente burocracia, está diariamente ameaçada pela 
constante massificação, pela igualação forçada das ações, dos pensamentos 
humanos. Em vez de ser a arte arquitetônica – tal como pensava Aristóteles – a 
lidar com pessoas, tem se tornado mera gestão, administração de coisas. Assim 
como Eichmann se eximia de qualquer responsabilidade perante a morte das 
vítimas dos campos de concentração, justamente por estar apenas cumprindo 
ordens, o bom político, para ser eficiente, deve se eximir de responsabilidades que 
não sejam apenas aquelas de um bom gestor da máquina pública, deve agir 
somente para satisfazer os interesses dos indivíduos na sociedade industrial. Ser 
apolítico tornou-se virtude moral, é o que tem se exigido inclusive dos profissionais 
da política, que evitam o termo político para angariar simpatia dos indivíduos – 
eleitores igualmente apolíticos – e, desse modo, se vangloriarem de serem bons 
gestores, administradores, tecnocratas. Evita-se também o termo burocrata, pois 
se tornou sinônimo de atravancamento do cumprimento estritamente técnico das 
apáticas funções administrativas. Uma das grandes preocupações de Hannah 
Arendt é que algumas características típicas do totalitarismo, tais como a 
indiferença da massa e a insatisfação da ralé perante a lentidão das instituições 
democráticas para resolver questões urgentes, continuam de prontidão 
aguardando as ordens de uma liderança apolítica, um ninguém que trate os 
indivíduos atomicamente reunidos do modo desejado: como um ninguém. Desse 
modo, o presente trabalho pretende apresentar uma reflexão sobre a 
responsabilidade política e a impessoalidade da burocracia a partir da análise de 
alguns conceitos da filósofa Hannah Arendt, especificamente aqueles referentes 
as condições históricas, políticas e sociais que permitiram o totalitarismo. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Apolítico; Burocracia; Massa; Ralé; Totalitarismo. 
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A LIBERDADE NA ATIVIDADE DA AÇÃO E DO QUERER EM HANNAH ARENDT 
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RESUMO: O presente projeto artigo objetiva compreender as implicações entre a 
atividade do querer e a atividade da ação, sob o enfoque do conceito de 
liberdade no pensamento político de Hannah Arendt (1906-1975). Diante da 
proposta central, pretende-se analisar a relação entre a vida ativa e a vida 
contemplativa e, consequentemente, entre a moralidade e a política. Arendt 
propõe uma reflexão acerca da condição humana e a subdivide em duas 
dimensões distintas, porém conexas – dimensão ativa e dimensão contemplativa. 
Para tanto, se faz necessário analisar ambas as dimensões e as principais 
atividades que as compõe, em especial a ação e o querer. A ação é responsável 
pela manifestação da liberdade política como espontaneidade no mundo 
público e concreto dos homens, enquanto o querer, condicionado pela vontade 
interior lida com a liberdade de possibilidades, bem como com questões morais 
juntamente com as demais atividades espirituais. Ambas as atividades lidam com 
a liberdade, entretanto Arendt deixa claro que a liberdade de fato só se efetiva 
no mundo público, nesse sentido, busca-se a compreensão da liberdade nas duas 
atividades a partir da seguinte indagação: a liberdade contida na atividade da 
ação e do querer são idênticas ou possuem alguma semelhança? Em segundo 
plano pretende-se reconstruir a relação entre a ação e a vontade apontada por 
Arendt, bem como pensar se a ausência de vontade influencia, para além de 
todos os preconceitos, a atual apatia para com a política. Para a efetivação do 
artigo, é fundamental analisar as seguintes obras: A condição humana (1958), em 
que Arendt trabalha a vida ativa; A vida do espírito (1978), na qual se desenvolve 
a vida contemplativa; O que é política (1993), texto que contém fragmentos 
acerca do sentido da política; o artigo Será que a política ainda tem de algum 
modo um sentido? (1993), no qual temos o resgate do significado da política; e o 
ensaio Algumas questões de filosofia moral (2003), sobre a moralidade, dentre 
outros textos da autora e textos auxiliares de comentadores. 
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DO CONSERVATIVO COMO DIMENSÃO DA PRÉ-POLÍTICA EM PROCESSO EM 
HANNAH ARENDT 
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RESUMO: Em certa passagem do texto A crise da educação da obra Entre o 
passado e o futuro, Hannah Arendt assim se expressa: “A fim de evitar mal-
entendidos: parece-me que o conservadorismo, no sentido de conservação, faz 
parte da essência da atividade educacional, cuja tarefa é sempre abrigar e 
proteger alguma coisa – a criança contra o mundo, o mundo contra a criança, o 
novo contra o velho, o velho contra o novo. Mesmo a responsabilidade ampla pelo 
mundo que é aí assumida implica, é claro, uma atitude conservadora”. Em que 
pese no texto da filósofa os termos “conservadorismo”, “conservação”, “abrigar” 
e “proteger”, como o “essencial da atividade educacional”, trata-se de um 
espaço e tempo a ser criado, ou num mundo a ser construído, porque preservado 
e que, em seu movimento, potencializaria a criança, impulsionando-a por um 
caminhar próprio na esfera da pré-política. Tal condução se faz pela via de uma 
diferença possível nesta questão, no sentido da força que toda coisa possui de 
bifurcar a si mesma – inclusive, no caso, os léxicos destacados e suas implicações 
formativas. O desdobramento desta opção, abre espaço para que se pense, 
conjuntamente com Hannah Arendt, numa pré-política em processo destinada à 
relação educacional entre a criança e o mundo, a criança e o velho, ou a 
tradição, isto é, de ascendência para o âmbito da política no futuro. Nesta 
direção, caberia à atividade educacional, sim, um proteger a criança do mundo, 
mas ao mesmo tempo inaugurar um laboratório neste espaço e tempo e isto não 
no sentido criticado por Arendt, de um universo educativo não-diretivo, pelo 
contrário, sua principal característica é a gestação do novo entre a criança e 
aqueles que assumiram a responsabilidade pelo mundo. Aliás, em que outro 
espaço e tempo teríamos condições de oferecer àqueles que vem ao mundo 
possibilidades de expressar o novo e o revolucionário que trazem consigo?    Por 
este viés, o acento a ser posto na educação é bem menos o do precisar que seja 
conservadora. A rigor, ela se caracterizaria muito mais por ser conservativa, na 
direção de preservar e, de fato, imunizar a criança face ao mesmo.  
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RESUMO: O presente artigo é uma reflexão sobre o conceito de felicidade 
pública em Hannah Arendt. A própria terminologia por si só é controversa 
quando se parte das categorias do pensamento político, influenciado desde 
Platão, que propõe que o fim último da política e da ação está além do domínio 
público. Entretanto, a própria filósofa já traz em seus textos a indagação: não 
seria uma proposição evidente quanto aos fins do governo e da ação política 
a promoção da felicidade da sociedade? A questão é: como deve ser 
entendida essa felicidade sob a concepção arendtiana? A resposta é: como 
felicidade pública. Entretanto, o que significa felicidade pública para a autora? 
Para a construção desse conceito, Arendt se vale das noções da Revolução 
Americana, em especial, do pensamento de Thomas Jefferson, que quando da 
elaboração da Declaração de Independência dos EUA, preocupava-se em 
tornar todos os homens participantes do governo comum; que houvesse a 
participação na gestão do governo, participação no poder público. Ainda, 
para o desenvolvimento desse conceito, Arendt remete à Revolução Francesa 
e à ideia de liberdade pública, que, segundo a autora, apesar de 
significativamente diferente, guardava certa similaridade com a noção de 
felicidade pública, já que a liberdade pública foi pensada pelos franceses, pois 
ainda não tinham participação no mundo dos assuntos políticos, como os 
americanos que já tinham assembleias distritais e por isso não estavam 
preocupados com a liberdade de participação, mas com a felicidade da 
participação. Desse modo, busca-se reconstruir o pensamento da filósofa a fim 
de se compreender a noção de felicidade pública proposta pela autora. Para 
tanto, foi feita uma pesquisa teórica, pela revisão bibliográfica das obras de 
Arendt, especialmente dos textos Ação e a busca da felicidade e Sobre a 
revolução e de seus comentadores, para ao final se depreender que a noção 
de felicidade pública proposta por Arendt se trata da felicidade da 
participação das questões políticas, da possibilidade da reunião, da alegria do 
discurso, da possibilidade de persuadir e ser persuadido, enfim, felicidade 
pública é a liberdade pública do agir em conjunto. 
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RESUMO: Paulo Freire considera que a existência humana, nas condições 
históricas herdadas, coloca o homem numa situação dicotômica, como é o 
caso da opressão. O desenvolvimento de uma concepção não dualista de 
homem tem como função superar esta condição histórica, na utopia freiriana. 
Ao afirmar que homem é um ser de relações quer questionar as relações que 
estabelece a negação da humanidade do homem, e mostrar o que é próprio 
do homem, sua capacidade de se objetivar e por isso transcender. Esse 
objetivar e transcender são capacidades ontológicas viabilizadas pela reflexão 
de si, do mundo. Tal reflexão visa sempre à vocação humana de ser mais, por 
isso, é crítica e é condição para o modo de vida democrático. Assim, a relação 
do homem-mundo e homem-homem, é pautada na reflexão, criação, 
recriação, criticidade, a favor da humanização. Dessa forma, Freire entende 
que homem, na relação com seu mundo, é um criador, sendo assim um fazedor 
de cultura. Os obstáculos e problemas no mundo exigem do homem reflexão e 
solução. Todo aspecto criado através da problematização é condição para 
sua melhor humanização no e com o mundo. Por causa dessa relação a história 
é inundada de cultura, não para a adaptação do homem, mas para lhe 
oferecer condição de ser mais. Essa capacidade de criar na dimensão do 
tempo permite que o homem faça história. Essa dimensão de ser o fazedor de 
história permite-lhe entender a realidade não como determinismo, mas sim 
como uma dialética de problematização e solução, estabilidade e mudança. 
É essa dimensão relacional (dialética), que o homem se encontra, sendo 
condicionado por aquilo que ele mesmo cria, mas não determinado, como 
dissemos. Dessa forma, tudo o que cria é cultura que deveria colaborar com sua 
vocação ontológica de ser mais. O fazer do homem cria a estrutura social e não 
somente cria, mas também muda a estrutura social. Por isso, a consciência do 
problema estrutural não pode ser em postura de pura doxa – opinião – mas tem 
que ser no âmbito do logos – saber – essa postura de saber tem que resultar em 
ação. Essa ação que é dialógica, não se acomoda com a realidade em que 
está, mas, busca transformação pautada em ação e reflexão, essa que gera 
condições para o ser mais do humano. Jamais o homem, no pensamento 
freireano, tem condição de ser somente na dimensão de estabilidade. Pois, tal 
condição negaria sua vocação ontológica.  
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PORQUE SE PENSAVA QUE AS PROPOSIÇÕES MORAIS ERAM EVIDENTES 
POR SI MESMAS 
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RESUMO: Este texto baseia-se em um dos capítulos da obra Responsabilidade e 
Julgamento, onde Hannah Arendt retoma o significado da ética e da moral, 
reafirmando que vão muito além de sua origem etimológica. Trata da 
afirmação, de que há uma distinção absoluta entre “o certo e o errado”, 
diferente da distinção relativa, por exemplo, entre “o pesado e o leve”. Resgata, 
através de Sócrates, o pressuposto básico de toda a filosofia moral: “É melhor 
sofrer uma injustiça (o mal), que praticá-la”. Contudo, lembra que esta 
convicção sensata não resistiu ao tempo. Pela experiência, parece que mores 
e ethos têm um significado mais adequado do que pensavam os filósofos. A 
filósofa ressalta também que a concordância do pensamento “filosófico” e 
“religioso” pesa muito e não pode ser descartada. Já considerando o aspecto 
científico, enfatiza que todas as proposições (assim como a proposição moral) 
que alegam ser verdadeiras, devem ser “evidentes por si mesmas” ou 
“sustentadas por provas ou demonstrações”. As de natureza coerciva são 
evidentes por si mesmas e podemos enquadrar aí “as proposições morais”, 
inclinam-se ao ditame da razão (dictamen rationis). Ainda sobre a Verdade 
Moral versus a Científica, Arendt traz a visão kantiana, a qual afirma que tanto 
o homem mais comum como o mais sofisticado estão igualmente abertos à 
evidência da lei moral dentro de si (como um tipo de racionalidade). O 
imperativo categórico de Kant, se comparado à afirmação de Sócrates: “se 
fosse inevitável sofrer ou praticar uma injustiça, preferiria sofrê-la”; faz com que 
Kant ache necessário introduzir uma obrigação (o imperativo), por saber que a 
“vontade” pode dizer não à “razão”. Sobre a ameaça implícita, sugerida aqui, 
ao introduzir a “obrigação”, pode referir-se a uma ameaça imposta por um 
Deus vingador (pelo consentimento da comunidade) ou apenas uma ameaça 
de autopunição, que também podemos chamar de arrependimento. 
Novamente, fazendo uma analogia entre Kant e Sócrates; em Kant a 
consciência ameaça através do desprezo por si próprio, já em Sócrates, através 
de contradizer-se a si mesmo. Ambos acham as proposições morais evidentes 
em si mesmas, dispensando assim, a “obrigação”. Arendt ilustra muito bem esse 
trecho, através do colapso moral na Alemanha nazista. Nossa consciência 
moral não tem caráter obrigatório, ela nos diz: “Isso não posso fazer”, ao invés 
de: “Isso não devo fazer”. Segundo a autora, moralmente, as únicas pessoas 
confiáveis nos momentos de crise, são aquelas que dizem: “Não posso”. E esse 
“Não posso” corresponde à evidência por si própria da proposição moral. A 
evidência por si própria, ou verdade moral, infelizmente nada tem a ver com a 
ação, não diz mais que a proposição socrática: “Prefiro sofrer a ação a praticá-
la”.  
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RESUMO: O que representa Auschwitz? Para Hannah Arendt o local da 
desumanização, quanto a Giorgio Agamben como um paradigma político. Por 
isso, a convergência de pensamento dos dois autores se dá em relação ao 
‘campo’, como local de encontro do ser humano com o não ser-humano. A 
morte é o fim escatológico dos indivíduos presos, representa ainda o pré-
julgamento e o julgamento, ou seja, é a sentença comum. Estas palavras 
introdutórias nos indicam o contexto social-político e de pensamento dos dois 
autores base deste texto. Contudo é preciso explicarmos o título deste texto e 
apresentaremos os argumentos de discussão. A razão da expressão inicial ao 
conteúdo deste escrito é o argumento coloquial e convergente sobre as 
pessoas que seguiram ‘argumentos vazios’ dos regimes totalitários, 
especialmente o alemão. Pois os considerados entes comuns, praticaram o 
imaginável, a violência em razão do outro e vizinho. Sendo assim, os 
testemunhos e as palavras foram abundantes, contudo, o explicável em aceitar 
as ideias políticas deste regime e por conseguinte, a prática da violência findou 
omitido. Um exemplo é o julgamento e o principal argumento referente a eximir 
da culpa. Para os réus, a responsabilidade é referente ao Estado (em razão do 
conceito objetivo de responsabilidade), quanto à subjetiva, culminou em razão 
da inexistência dos atos. Isto representa o que Arendt relatou no livro 
Responsabilidade e Julgamento: “a defesa, curiosamente incoerente mesmo 
sem considerar a ‘retórica oca’, baseou a sua teoria dos homens subalternos 
em dois argumentos: o primeiro em ‘serem forçados’ e o segundo seleção de 
pessoas fisicamente capazes” (p.306). Com essas afirmações não foram 
convincentes para defesa própria, em relação ao argumento de autoridade e 
cumpridores de ordens, pois foram por estes ‘burocratas’, que o mal foi 
institucionalizado como política da morte. Por conseguinte, de acordo com 
Agamben, “a testemunha comumente testemunha a favor da verdade e da 
justiça, e delas a sua palavra extraí consistência e plenitude” (p.43). Nesse caso, 
apresentaremos as três características deste texto, a primeira em relação as 
testemunhas dos ‘campos’, segunda a responsabilidade e terceira a questão 
do julgamento. O elemento de coesão denominaremos de sponsio, termo latino 
que significa juramento de algo, que representa duas significâncias, a primeira 
em relação ao objeto político (réu e totalitarismo) e segundo as testemunhas 
(aos réus e as vítimas). Isso significa um compromisso, ou seja, assumir a 
responsabilidade das ações políticas ou sociais. Benvenistes, referencia o termo 
como sinceridade representando o real acontecimento do fato, com isso 
configura compromisso. Portanto, o resultado do julgamento é o sentimento da 
reparação, contudo, o seguinte questionamento descende, como reparar 
vidas? O veredito é em razão de indicar responsabilidade do burocrata. 
Entretanto, reparar uma vida é impossível, por isso, aos sobreviventes uma 
‘forma de vida’ como diz Agamben e para Arendt como um novo nascer para 
a bios.   
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RESUMO: A filosofia de Schopenhauer possui como característica fundamental 
a coesão de todas as partes de seu pensamento, por ele divididos em teoria do 
conhecimento, metafísica, metafísica do Belo e Ética. Entre a Ética e a 
Metafísica do Belo, alguns autores afirmam que o que as une é a negação da 
Vontade, que ocorreria também no momento de contemplação estética, por 
ser um conhecimento isento das amarras da Vontade, que não segue as 
finalidades de perseguir a satisfação. No entanto, o que ocorre no ato da 
contemplação, não seria a negação da Vontade, assim como acontece na 
Ascese, negação da Vontade de vida exposta na Ética. O que deve ser 
observado é a forma do conhecimento que assume, em ambas as partes 
tratadas, a mesma configuração: o conhecimento das Ideias e não mais de 
objetos particulares que servem como meios para as satisfações dos desejos de 
uma Vontade essencialmente carente. Esse conhecimento diferenciado faz 
parte da complexidade do intelecto humano, que consegue compreender as 
relações das coisas entre si, e não somente as relações das coisas com a 
Vontade (como acontece com os demais animais). A fim de recusar essa 
afirmação, que representa uma interpretação apressada da filosofia de 
Schopenhauer, este trabalho vem elucidar que o vínculo se encontra no 
conhecimento independente do Princípio de Razão Suficiente – o 
conhecimento das Ideias – o qual está presente tanto na Ética – pois por meio 
dele se alcança a compreensão de que tudo é um (Tat tvan asi) – quanto na 
Metafísica do Belo, pois somente com uma mudança no modo de perceber a 
si e ao mundo que o sujeito consegue contemplar as Ideias (objeto de 
conhecimento da Arte e da visão estética do mundo) e identificar-se com os 
demais, no caso da ética e das virtudes (compaixão, justiça e caridade). 
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RESUMO: O objetivo do estudo é reconstruir e examinar os comentários e críticas 
formuladas por Peter Singer e Martha Nussbaum à perspectiva contratualista 
kantiana na ética no que tange aos animais não-humanos, analisando o 
princípio da igual consideração de interesses desenvolvido por Peter Singer, 
bem como a Teoria das Capacidades de Martha Nussbaum, tentando mostrar 
em que medida tanto a teoria utilitarista preferencial de Singer quanto a 
abordagem do desenvolvimento de Nussbaum lidam melhor com as questões 
relacionadas com a ética animal do que a abordagem kantiana. Para fazer 
isso, será necessário mapear os principais argumentos utilizados para refutar a 
ideia de que não temos deveres diretos com relação aos animais nas principais 
obras de Peter Singer, quais sejam, Ética Prática (1993) e Libertação Animal 
(1975), bem como na obra Fronteiras da Justiça (2013) de Martha Nussbaum, 
em que defende que alguém pode ser um contratualista e, em algum sentido, 
kantiano, sem compartilhar da concepção de que a capacidade de 
racionalidade moral é essencial para o status ético. Para tanto, apresenta a 
perspectiva de Rawls, para quem há deveres morais para com os animais. É 
muito importante para isso analisar o argumento de Peter Singer que busca 
repelir a ideia de que agir racionalmente é agir eticamente, correlacionando 
com o Princípio da Igual Consideração de Interesses Semelhantes. Como 
também é relevante apresentar a aplicação que a filósofa Martha C. Nussbaum 
faz da Teoria das Capacidades para a questão da justiça para os animais não-
humanos, mostrando que a autora critica a concepção kantiana de que os 
animais não possuem dignidade devido a sua natureza irracional e a 
incapacidade de escolhas morais, assim como as teorias contratualistas que 
fundamentam a justiça a partir da capacidade de reciprocidade, o que exclui 
os animais do grupo de sujeitos que merecem consideração moral. Por fim, se 
faz necessário ponderar sobre os raciocínios propostos quanto aos parâmetros 
para consideração moral dos animais não-humanos, para propiciar reflexão 
sobre as críticas formuladas pelos autores em questão e avaliar até que medida 
são válidas as críticas à perspectiva kantiana. 
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RESUMO: Esse estudo pretende reconstruir a concepção de democracia habermasiana 
tal como desenvolvida pelo pensador em Três modelos normativos de democracia e 
Entre facticidade e validade. Habermas sustenta que o modelo de democracia 
procedimental baseado no paradigma discursivo desenvolvido principalmente em sua 
obra principal Teoria da ação comunicativa tem vantagens em relação a outros dois 
modelos de democracia, a saber, o modelo liberal e o modelo republicano. O modelo 
liberal é oriundo da tradição do pensamento político de John Locke em obras como 
Segundo tratado sobre o governo e Carta sobre a tolerância; o modelo republicano 
tem uma tradição até mais antiga, retornando pelo menos ao filósofo estóico romano 
Cícero, não obstante, para simplificar a sua argumentação Habermas escolhe Hannah 
Arendt como a principal representante desse modelo de democracia. Habermas 
aponta problemas nos dois modelos, que ele acredita que seriam superados pelo 
modelo discursivo. A concepção liberal de democracia reduz à participação 
democrática praticamente a um único ato regular de escolha dos representantes 
políticos nos pleitos eleitorais. Desse modo, não seria uma concepção de democracia 
suficientemente radical. A concepção arendtiana e republicana de democracia  seria 
uma visão radical de democracia, superando com isso uma das principais limitações do 
modelo liberal, entretanto, coloca um peso muito grande nas virtudes cívicas dos  
cidadãos. Algo que Habermas considera difícil de sustentar num cenário marcado pelo 
pluralismo de cosmovisões como é o caso das sociedades democráticas constitucionais 
contemporâneas. Enfim, esse estudo pretende delinear em seus traços gerais desse 
debate a respeito do conceito de democracia radical, que inclusive já gerou frutos, 
uma vez que Axel Honneth contra Habermas ainda desenvolve um quarto conceito ou 
modelo de democracia, o modelo de democracia como cooperação reflexiva. A 
respeito desse último modelo, serão feitas breves referências e alusões durante a 
palestra. 
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AS PAIXÕES E A FELICIDADE EM ARISTÓTELES 
 

DRA. CHRISTIANI MARGARETH DE MENEZES E SILVA 
Universidade Estadual de Londrina 

christiani@uel.br 
 

RESUMO: Aristóteles tratou em algumas de suas obras sobre o fenômeno das pathe 
(afecções, paixões ou emoções), buscando desenvolver uma questão presente em seu 
mestre Platão, a saber: quais pathe são tratáveis pela razão e em que medida as 
sensações envolvidas nelas – dor e prazer – influenciam a felicidade (eudaimonia) 
humana. Haveria na obra do filósofo duas teorias das paixões: uma exposta na Retórica, 
no qual os prazeres sentidos provocados pelas paixões seriam terapêuticos, tributária da 
teoria da mistura de prazer e dor do Filebo platônico, chegando a uma visão 
abrangente sobre prazeres comuns e rotineiros que em nada contribuiriam para a 
felicidade. A segunda teoria das paixões, encontraríamos na Ética a Nicômaco e na 
Ética a Eudemo, obras nas quais Aristóteles expõe uma teoria que tem como base os 
prazeres puros provocados pelas paixões, na qual as sensações de prazer e dor têm seu 
papel revisado em relação ao considerado na Retórica, mas que ainda compreende 
tais sensações como não contribuintes para a felicidade. Em relação ao contexto ético, 
as pathe estão inseridas nos comportamentos suscetíveis de elogios ou de censuras, 
embora não sejamos bons ou maus pelas paixões que sentimos, mas por nossas virtudes 
ou por nossos vícios e estes, sim, nos fazem merecedores ou não de elogios (Ética a 
Nicômaco 1146 a31-b2; 1150 b29-1151 a20). Para Aristóteles, a faculdade de sentir 
paixões nos é dada por natureza, enquanto a virtude ou o vício são adquiridos ao longo 
de uma vida que envolve hábitos. A virtude não é uma paixão, mas por causa da 
virtude nos tornamos bons e por causa dela recebemos elogios. As paixões, por seu lado, 
não nos tornam melhores ou piores, por isso não implicam elogio ou censura; contudo, 
o modo como reagimos quando as sentimos pode ser elogiado ou censurado, já que a 
paixão indica o bom ou o mau caráter de alguém por explicitar suas disposições éticas 
ou morais, pois virtude e vício são condições humanas que demonstram o devido ou 
indevido ajuste da paixão (pathos). Procuraremos nessa comunicação desenvolver 
parte da reflexão aristotélica acerca da relação entre as paixões e a virtude, as 
sensações de dor e prazer envolvidas, e como tais afecções influenciam a felicidade 
humana. 
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SOCIEDADE SEM SOCIAL: O SURGIMENTO DAS MASSAS E A SIMULAÇÃO DA 
POLÍTICA, SEGUNDO BAUDRILLARD 

 

DR. CLAUDINEI LUIZ CHITOLINA 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná 

Universidade Estadual do Paraná 
claudinei.chitolina@pucpr.br 

 

Resumo: O presente texto pretende examinar a tese da simulação da política de 
Baudrillard que se encontra expressa, sobretudo, nas obras À sombra das maiorias 
silenciosas: o fim do social e o surgimento das massas – 1978, Partidos comunistas: o 
paraíso artificial da política – 1985, Simulacros e simulações – 1981, Tela total: mito-ironias 
do virtual e da imagem – 1997. Para o autor, o atual estágio de desenvolvimento do 
capitalismo é comandado pela tecnologia virtual, que opera através dos mass media 
(meios de comunicação de massa) a substituição da realidade pela imagem 
(virtual/hiper-real), a fim de estabelecer a dominação total (totalitária) do pensamento, 
das emoções, sentimentos, desejos e dos impulsos dos indivíduos. A sociabilidade foi 
suprimida pela simulação social (encenação e virtualização). O esgarçamento dos 
laços sociais é fruto da simulação engendrada pela realidade virtual. Trocamos a 
relação pessoal e social pelo contato virtual. A implosão (dissolução) da realidade social 
resulta da massificação dos indivíduos pela ação dos meios de comunicação de massa. 
A dissolução e o desaparecimento da sociedade produzem o seu contrário, i. e., as 
massas – que funcionam como um agregado amorfo e opaco; não representam nem 
se expressam politicamente; não conduzem, mas absorvem e neutralizam toda energia 
social. Deste modo, o surgimento das massas instaura o fim das esperanças 
revolucionárias, dado que a dialética (a contradição/oposição) foi suplantada pela 
replicação do idêntico. Não é a alienação, mas a simulação a forma atual de 
dominação totalitária. Os mass media controlam nossa forma de pensar, de se 
comunicar, de trabalhar, produzir, agir e viver. Segundo Baudrillard, o sistema político 
chegou ao seu grau zero (ao seu fim), porque não representa uma realidade; não é um 
campo de forças (de luta e contradições), mas de replicação indeterminada do 
sistema econômico e tecnológico. Assim, a política deixou de ser questionamento do 
instituído e se transformou num jogo cênico de aparências (simulação). O povo foi 
reduzido à população (agregado amorfo) cuja existência é apenas estatística. O 
Estado (o poder político) não tem um lugar (topos) nem é um espaço a ser ocupado, 
mas uma imagem virtual sem referente. O totalitarismo dos novos aparatos tecnológicos 
traduz a nova forma de acumulação, reprodução e metamorfose do capitalismo. Por 
sua vez, a massificação da sociedade traz consigo o fim das classes sociais e da luta de 
classes. Não existem utopias, movimentos sociais, apenas distopias e mobilizações. 
Porém, a lógica paroxística (disfuncional) do sistema tecnológico conduzirá 
invariavelmente o próprio sistema à implosão (ao seu fim). O tom pessimista e 
apocalíptico de Baudrillard sobre a impossibilidade de superação revolucionária do 
sistema é vista, por um lado, como expressão do pensamento conservador, segundo o 
qual, a sociedade capitalista triunfou sobre as outras formas de sociabilidade, porém, 
por outro lado, expressa a aguda consciência sobre o caráter totalitário (hegemônico) 
do sistema, i.e., a impotência das massas em refratar a energia social. 
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PARRESÍA CÍNICA E ALTERAÇÃO ÉTICO-POLÍTICA NO PENSAMENTO DE FOUCAULT 
 

DR. DANIEL VERGINELLI GALANTIN 
Universidade Estadual de Londrina  

d.galantin@gmail.com) 
 

RESUMO: Em nosso trabalho pretendemos mostrar como os últimos estudos de Foucault 
sobre o cinismo antigo se articulam ao seu projeto, mais antigo, de elaborar uma história 
da verdade, ao mesmo tempo em que traz novos elementos para esta. Iniciamos com 
o tema da manifestação da verdade na primeira pessoa, que Foucault trata a partir do 
tema da aleturgia. Se a epistemologia estuda as estruturas e as condições universais 
para que todo e qualquer discurso seja classificado enquanto verdadeiro, a aleturgia 
seria o estudo das maneiras através das quais o indivíduo se constitui e é constituído 
pelos outros como sendo aquele que diz verdade. A forma aletúrgica estudada por 
Foucault em seu último curso é a parresía, discurso verdadeiro disruptivo, caracterizado 
por sua enunciação (e não seu enunciado), que coloca em cena elementos como o 
risco e a diferença. Em sua vertente cínica, a parresía se estrutura tanto por sua 
dimensão ética, quanto através da divisa de alterar o valor da moeda, o que marca 
uma noção de verdade cuja principal característica é a irrupção da diferença, e não 
a adequação ou descoberta de uma essência ou identidade. Contudo, o elemento 
ético da parresía cínica não pode ser completamente apartado da política. Na medida 
em que reinvoca o tema socrático do cuidado de si, ela traz em cena uma crítica às 
formas de vida dos homens, o que acaba incidindo na política sem, contudo, tomar 
como objeto os rumos da pólis. Mas a parresía ética também é política na medida em 
que a palavra moeda é a mesma de valores (nómos), alterar o valor da moeda também 
pode significar ter certa atitude com relação aos valores. Em sua abordagem do 
cinismo antigo, Foucault destaca os temas do mundo outro e da vida outra, para 
diferenciar a verdade cínica das figuras do outro mundo e da outra vida que, grosso 
modo, seguem os eixos do platonismo e do cristianismo. Deste modo, notamos que há 
um princípio de alteridade imanente no cinismo antigo. Defendemos que essa 
alteridade imanente deve ser pensada nos termos de alteração e que esta seria uma 
das características centrais do pensamento crítico de Foucault. Isso faz com que haja, 
até certo ponto, uma apropriação do pensamento cínico por parte de Foucault, ou 
que, através do cinismo, Foucault pense também seu próprio pensamento. 
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A LIBERDADE EM HANNAH ARENDT FRENTE ÀS EXPRESSÕES HOMOAFETIVAS 
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danilloperioto@icloud.com. 

 

RESUMO: O conceito de liberdade arendtiano está intrinsecamente unido às práticas 
das atividades públicas. Para a pensadora alemã, a razão de ser da política, ou seja, 
sua essência é a liberdade: se os homens não tivessem a aptidão de se relacionar 
livremente, não haveria a política; e se os homens não tivessem a potencialidade de 
estabelecer sua própria realidade, a política não teria sentido algum. Nesse contexto, a 
concepção de liberdade de Arendt afronta fortemente com outras noções aplicadas 
no pensamento filosófico.  Para ela, a tradição cristã eclipsa a noção de liberdade ao 
transpô-la para o domínio interno do sujeito e ao reduzi-la ao livre arbítrio. Quanto ao 
liberalismo, a autora concorda com boa parte do diagnóstico que muitos de seus 
autores fizeram a respeito da Modernidade, a saber, que as atividades privadas e as 
liberdades civis são valorizadas em dano da participação política. Entretanto, ela critica 
o liberalismo por naturalizar este processo. De acordo com Arendt, tanto a tradição 
cristã como a liberal reforçam a ideia de que o homem só encontra a liberdade fora da 
esfera política. Nestas perspectivas, ser livre é possível apenas onde o poder público não 
pode interferir. Ao contrário, a concepção arendtiana de liberdade é política. A 
liberdade não está no espaço onde o poder e o governo não podem interferir nem na 
esfera particular, nem na interioridade, mas está justamente na coexistência entre os 
homens no espaço público, na participação nos assuntos comuns. E a partir disso, 
podemos começar a indagar: os homoafetivos tem liberdade? Tendo presente que o 
discurso do senso comum postula que os homoafetivos possuem a liberdade de serem 
quem são (de viverem na interioridade), mas não podem estabelecer sua própria 
realidade e devem respeitar os espaços públicos e se enquadrarem nas condutas 
heteronormativas, ou seja, eles são tolhidos de expressarem o seu verdadeiro eu, pois 
caso revelarem suas autenticas expressões, podem ser alvo de retaliação. Portanto, 
parece que a liberdade propagada em face dos homoafetivos, são uma mera 
tautologia, uma vez que o ser homoafetivo só pode viver no seu interior, dentro do seu 
quarto, e caso tente torná-lo público, torna-se alvo de escárnio e é considerado 
anátema. Enfim, ser livre, para Arendt, significa agir em um espaço publicamente 
organizado. E esse agir, essa ação deve ser entendidas como feitos e palavras que são 
expressos na presença do outro, cabe relembrar, que o heterossexual só consegue se 
afirmar como hétero, por existir o homoafetivo e vice-versa. A ação entre os homens 
tem a potência de definir os rumos do mundo comum. A liberdade em suma, é 
participar dos assuntos públicos e não de forma teórica, mas com ações e cada sujeito 
interagindo o seu verdadeiro eu no espaço público. E enquanto nosso cenário político 
e público, não forem capazes de permitirem todas as expressões homoafetivas entre 
outras minorias sociais, continuaremos encenado uma pseudopolítica. 
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HANNAH ARENDT E A PLURALIDADE HUMANA: DIÁLOGOS SOBRE AUTORIDADE E 
EDUCAÇÃO 
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RESUMO: Nas últimas décadas, muito estudiosos da área da Educação se debruçaram 
na leitura das obras da cientista política Hannah Arendt, a fim de investigar suas 
produções teóricas pela ampla e profunda discussão que os temas são tratados. Os 
estudos e as produções e publicações relativas ao diálogo entre Arendt e Educação 
ascenderam de maneira significativa e intensa, uma vez que, mesmo que os assuntos 
educacionais tenham uma pequena porcentagem em suas produções, os debates e 
considerações elaborados no contexto sombrio do século XX tornaram-se atuais para a 
sociedade contemporânea, implicando em contribuições relevantes para a campo 
educacional e formativo. Nesse contexto, encontram-se desafios políticos, sociais, 
econômicos e educacionais. Por essa razão, esse texto tem como objetivo principal 
discutir acerca das contribuições de Hannah Arendt no que tange a pluralidade 
humana. De maneira particular, refletir sobre as possibilidades de diálogo entre 
autoridade e educação. Esse estudo está relacionado à pesquisa de dissertação em 
andamento vinculada ao Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Educação da 
Universidade Estadual de Londrina, que tratará a respeito de Educação e Formação à 
luz dos fundamentos teóricos arendtianos.  De um modo geral, Hannah Arendt se 
preocupou com as questões dos Direitos Humanos. Cabe aqui, discutir como a 
pensadora concebia a educação como uma das formas de se pensar os direitos 
humanos. Cumpre ressaltar, a política como eixo central do pensamento da autora, 
cuja conceituação baseia-se na Pluralidade Humana, nos auxilia nas reflexões 
correlatas às tensões e possibilidades do campo educacional, bem como a pensar na 
superação das crises educacionais.  Em sua obra “Entre o Passado e o Futuro” (2016) a 
pensadora entende que a essência da educação é a natalidade, porque, para ela os 
seres nascem para o mundo. Assim, aos adultos, cabe assumir a responsabilidade de 
direcionar os recém-chegados aos caminhos que eles desconhecem. Contudo, a 
ruptura da autoridade, resultada dos regimes totalitários do século XX e com a quebra 
da tradição, delineou uma crise não apenas na esfera política. Ao tratar da proporção 
do impacto da crise da autoridade em outras instâncias,  a autora constatou como o 
sintoma mais significativo o fato daquela crise ter atingido espaços pré-políticos como 
a criação dos filhos e a educação, onde a autoridade sempre se caracterizou como 
uma necessidade natural e fundamental para a continuidade de uma civilização, que 
difere essencialmente do conceito de autoritarismo. Portanto, a falta de 
responsabilidade que os adultos vêm demonstrando desde o século XX em relação à 
educação dos mais jovens, constitui a grande crítica construtiva da pensadora para a 
educação, quando assinala para a responsabilidade, por parte dos adultos – sejam pais 



249 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Anais do X Ciclo Hannah Arendt – A Felicidade Pública 

Universidade Estadual de Londrina – 12 a 14 de novembro de 2019 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia UEL 

ou professores – de não negligenciarem o cuidado com o desenvolvimento das 
crianças. Isto é, assumir o compromisso de ensinar e direcioná-los para a continuidade 
do mundo, auxiliando-nos na capacidade de pensar e agir. Ação para a autora, 
compreende uma atividade política por excelência que corresponde à condição 
humana da pluralidade, em que na união entre os homens as desigualdades podem se 
romper. A ação é também a atividade mais diretamente ligada com a condição 
humana da natalidade – como já visto, conceito arendtiano de educação – pois, a 
cada nascimento há um novo começo e novas possibilidades para a transformação do 
mundo. 
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IMAGINAÇÃO E JUSTIÇA: UM DIÁLOGO ENTRE CAROL GILLIGAN E PAUL RICOEUR 
 

DNDA. FLAVIA RENATA QUINTANILHA  
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quintanilh@gmail.com 

 

RESUMO: É inevitável falar do mundo, do agora, quando se pensa em questões éticas. 
Pensar sobre a vida, sobre os dias, as relações interpessoais e as instituições nos coloca 
diante de dilemas morais, os quais só poderemos ultrapassar se tomarmos a 
responsabilidade de olhá-los de maneira reflexiva. Pensar com a ética e sobre ela é, de 
todo, pensar filosoficamente. É especular sistemática e rigorosamente levantando cada 
questão que a envolve, não na intenção de apresentar resultados consensuais, mas na 
de abrir a possibilidade que tal problema seja sempre revisto e indagado de outro 
prisma. A formulação da ética do ponto de vista do cuidado é relativamente recente 
no âmbito da filosofia moral. Em certa medida a ética e a política vistas como cuidado 
transformam radicalmente a análise ética. É com essa convicção, e considerando suas 
bases na alteridade e responsabilidade, que introduzimos o tema dessa comunicação 
ao apresentar a proposta de Ética do Cuidado de Carol Gilligan e pô-la em diálogo 
com a visada ética de Paul Ricoeur. Se o cuidado é um contexto no projeto de uma 
nova hermenêutica para P. Ricoeur é preciso salientar que a filósofa também conta 
com o papel da literatura para uma compreensão refinada de possibilidades e 
incomensuráveis contextos para abrir o campo de reflexão de sua ética. A teoria da 
narração garante para C. Gilligan e P. Ricoeur uma atenção à complexidade das 
relações existentes no mundo. Num contexto ético, a imaginação na dimensão prática, 
apresenta um caráter concreto e busca escavar o particular revelando ligações 
generalizáveis. Visto assim, podemos dizer que a força do discurso poético pode 
desempenhar um papel mediador entre análises da psicologia moral desenvolvidas por 
C. Gilligan, pela qual a imaginação tem o papel de relativizar a compreensão de uma 
situação prática, considerando práticas reais dos doadores e cuidadores. E em P. 
Ricœur a imaginação é o elemento que reestabelece o contexto da razão prática e 
da filosofia do homem falível, pois tem na metáfora a autorização para a reflexão sobre 
a narração, sem ignorar as diferenças de método na filosofia do cuidado e a 
hermenêutica do si. Sua ética, vista por esse prisma, está fundamentada na solicitude 
"com e para os outros". A proposta desse trabalho é apresentar o papel da imaginação 
em ambas as teorias e como filósofa e filósofo, através da crítica a exaltação do sujeito 
presente nas teorias tradicionais da moral, percebem a justiça e como lançam luz às 
questões do agir prático num contexto contemporâneo.  
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O DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL: UMA INTERLOCUÇÃO 
COM HANNAH ARENDT 
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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo problematizar a criação de formas tipificadas 
de direitos como critérios de acesso e permanência na escola. Em pesquisa realizada 
por Araújo (2015) em vinte instituições de educação infantil em tempo integral do Estado 
do Espírito Santo identificou-se que o risco e a vulnerabilidade social das crianças e de 
suas famílias, se apresentavam como critérios predominantes de matrícula, fazendo 
emergir uma inversão do direito pelo “mérito da necessidade” (TELLES, 1999) e não pelo 
reconhecimento público de demandas e opiniões. Além dos critérios estarem 
condicionados segundo o nível de precarização da vida das famílias, ações judiciais 
são interpeladas para o cumprimento do direito, esvaziando a política de seu conteúdo 
público e o direito como atributo da vida em sociedade, como bem afirmara Arendt 
(1989). Além da adoção de critérios para a matrícula constituir-se um paradoxo na 
garantia formal de direitos por conter em si mesmos um critério de discriminação, a 
ausência de participação das famílias no processo de elaboração de tais critérios de 
matrículas deixa transparecer uma condição “privada de expressão dentro de um 
mundo comum e do direito à ação” (ARENDT, 1989). Ainda que os direitos reconhecidos 
legalmente sejam importantes para a dinâmica societária, ao discorrer sobre a noção 
do “direito a ter direitos”, Arendt (1989) afirma que o direito não se efetiva apenas pela 
sua existência formal, mas sobretudo, pelo reconhecimento do outro como membro de 
uma comunidade política. Somente uma política que tem como horizonte o bem 
comum é possível garantir a dimensão pública do “direito a ter direitos”. Arendt (2006) 
inspira-nos a repensar os direitos a partir de um agir político que tenha como parâmetro 
uma experiência que diz respeito a todos e direitos reciprocamente iguais. A ideia de 
direitos em Arendt (2006) não se concerne às necessidades e interesses privados, mas 
refere-se à sociabilidade política e existe somente no exercício efetivo de direitos. É 
nesse ponto que, torna-se indispensável compreender o direito como um atributo da 
vida em sociedade (ARENDT, 1989) de modo a romper com formas hierarquizadas de 
direitos que não traduzem seu reconhecimento público. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Direito e educação; Arendt e direito; Educação infantil em tempo 
integral e direito.
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DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA: O “DIREITOS A TER DIREITOS” SEGUNDO 
HANNAH ARENDT 

 

MNDA. GABRIELA FREITAS 
Universidade Estadual Paulista 
Freitasgabriela56@gmail.com 

 

RESUMO: Hannah Arendt mostrou como a relação entre direitos humanos e Estado-
nação implicaram no surgimento de categorias de pessoas sem direitos, inserindo-os em 
primeiro momento como cidadãos de segunda classe (second-class citizens) para 
posteriormente retirar deles toda condição de cidadão (ARENDT, 1999, p. 51). Os 
apátridas e as minorias haviam perdido, segundo Arendt (1989, p. 301), os direitos que 
até então eram tomados como inalienáveis, mais do que isso, “não dispunham de 
governos que os representassem e protegessem e, por isso, eram forçados a viver ou sob 
as leis de exceção dos Tratados das Minorias [...] ou sob condições de absoluta ausência 
da lei”. Tornou-se evidente a esses grupos que a perda de sua nacionalidade era 
equivalente à perda dos direitos humanos e que uma levaria à outra. Tais direitos 
supostamente intrínsecos ao sujeito se mostraram ineficientes quando surgiam pessoas 
que não eram vinculadas a algum Estado soberano: perderam não só seus lares, 
impossibilitados de encontrar um novo lugar, mas também toda a tutela jurídica e 
proteção do governo, transformando-se no refugo da terra (ARENDT, 1989, p. 327). Na 
fundamentação de sua crítica, Arendt utiliza-se de sua conjuntura a fim de demonstrar 
a fragilidade argumentativa daqueles que defendiam o caráter universalista dos direitos 
humanos, sobretudo a partir dos grupos de indivíduos mais vulneráveis a sofrer violações 
de direitos – justamente o exemplo dos apátridas e refugiados –, aqueles não tutelados 
pela ordem jurídica vigente, no qual a própria condição em que se encontravam já 
configurava por excelência certa violação aos direitos humanos. Nesse sentido, Arendt 
afirma em sua crítica aos direitos humanos que a posse da cidadania seria fundamental 
para se ter acesso a tais direitos – configurando o vínculo entre ordenamento e vida –, 
no qual diante de sua ausência perderíamos o direito a ter direitos e, por conseguinte, 
o acesso aos direitos humanos. Isso tudo implica em uma contradição, porque de um 
lado se teria a proclamação de direitos humanos universais e, de outro, a cidadania 
(que é algo atribuído ao indivíduo) como condição indispensável justamente para se 
ter acesso a esses direitos que há tempos são considerados inerentes ao próprio sujeito. 
O ponto, então, seria uma clivagem entre humanidade e cidadania, buscando-se 
delimitar aquilo que é próprio da natureza do homem e o que deve ser assegurado pelo 
direito positivo, com a vinculação a um Estado-nação. Isso tudo coloca em questão a 
própria democracia enquanto espaço da pluralidade (plularity) como critério da 
política. Uma vez que os direitos humanos são classificados, desde a sua origem, como 
direitos universais, a única coisa necessária para garantir a efetivação de tais direitos 
deveria ser a condição de sermos humanos, entretanto, Arendt demonstra que, no 
contexto do entre-guerras, os “direitos universais” mostraram-se, na verdade, ser nada 
mais que uma retórica vazia ante ao que estava acontecendo com os judeus, as 
minorias étnicas e o grande número de refugiados que, na busca de um novo lugar 
para reconstruir as suas vidas, sentiam ter perdido o seu lugar no mundo (PEREIRA, 2015, 
p. 13). 
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DA AÇÃO AOS CONSELHOS E A DESOBEDIÊNCIA CIVIL: UMA LEITURA SOBRE A 
INSTITUCIONALIZAÇÃO DO CONCEITO DE AÇÃO EM HANNAH ARENDT 
 

ME. GIL MORAES MONTI 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

gilmoraesmonti@yahoo.com.br 
 

RESUMO: Em 1970 em uma entrevista ao escritor alemão Adelbert Reif, Arendt responde 
que considerava o movimento estudantil de 1968 um movimento positivo, pois aquela 
geração descobriu o que o século XVIII chamou de “felicidade pública”, que significa 
que quando o homem toma parte na vida pública abre para si uma dimensão da 
experiência humana de outra forma que lhe ficaria fechada. É por meio dessa 
confluência entre a felicidade e a participação no espaço público que Arendt repensa 
a experiência política na modernidade. Essa participação no espaço público é 
tematizada por meio dos exemplos das revoluções modernas que não são analisadas 
somente a partir do ato revolucionário em si, mas principalmente no trânsito de ideias 
entre a revolução e o modelo político que o sucede. É neste trânsito de momentos que 
Arendt introduz o conceito de ação para buscar uma representação pública que 
consiga absorver as possíveis contradições entre um poder constituinte e um poder 
constituído. É a forma como estes poderes constituídos herdam os atos espontâneos das 
ações que se revela uma tensão constitutiva no espaço púbico. O ponto é evidenciar 
como a ação não se expressa somente enquanto um ato individual, mas que se 
completa na presença dos espectadores. Este ato público expresso na ação é 
apresentado no contexto dos conselhos e da desobediência civil e o trânsito entre o 
ato e o poder estabelecido é caracterizado por meio da ideia de institucionalização da 
ação. Arendt frequentemente é classificada como uma autora que tratou da categoria 
da ação a partir de um viés prioritariamente performativo, e sua perspectiva de política 
como nostálgica, o que lhe rende muitas vezes uma caracterização de gregomaníaca. 
No sentido de que sua ideia de ação carecia de aspectos que buscassem a 
permanência ou manutenção do espaço político, sendo ressaltado apenas uma 
espécie de celebração da performatividade e uma exacerbação modelar da pólis. 
Neste sentido, esta apresentação será desenvolvida a partir de dois eixos: um primeiro 
que apresenta a categoria de ação por intermédio de uma tensão estabelecida entre 
o modelo grego e romano, o que tem por objetivo justificar essa suposta 
performatividade, demonstrando o referencial conceitual usado por Arendt. O segundo 
eixo é apresentado a partir do contexto da revolução húngara de 1956 e do exemplo 
dos conselhos e da desobediência civil que sintetizam a ideia de uma ação que opera 
neste duplo registro, do ato individual e sua absorção pelo espaço público. Esta 
abordagem não se restringe a classificar as revoluções como possibilidades de 
mudança. A incursão pelo mundo antigo é a base para uma fundamentação 
iminentemente moderna para se refundar as instituições políticas por meio de novas 
gramáticas, com uma ação que não seja somente manifestação da espontaneidade, 
mas que ao manter os espaços de liberdade institucionaliza a ação. A vida pública 
expressa como felicidade é a representação de um espaço permanente de liberdade 
que pressuponha a vida comunitária e o agir coletivo como fundamentos. 

 



255 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Anais do X Ciclo Hannah Arendt – A Felicidade Pública 

Universidade Estadual de Londrina – 12 a 14 de novembro de 2019 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia UEL 

PALAVRA CHAVE: Ação; Público; Institucionalização.



256 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Anais do X Ciclo Hannah Arendt – A Felicidade Pública 

Universidade Estadual de Londrina – 12 a 14 de novembro de 2019 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia UEL 

O PENSAR COMO ENFRENTAMENTO DA BARBÁRIE 
 

LDO. GUSTAVO KOSIENCZUK GOMES 
Universidade Estadual de Londrina 

gustavokosienczuk@gmail.com 
 

DR. DARCÍSIO NATAL MURARO 
Universidade Estadual de Londrina 

 

RESUMO: Nesse trabalho abordamos o pensamento de Hannah Arendt, principalmente 
em relação a educação das crianças como o compromisso e a declaração de 
responsabilidade pela construção e renovação do mundo (ARENDT, 2006). Interessa 
também compreender suas teses sobre a origem do mal, o mal banal, percebido após 
acompanhar o julgamento de Adolf Eichmann. Arendt conclui que o mal banal se 
manifesta nas pessoas, na forma da barbárie, e no mundo, quando se nega a atividade 
de refletir, ou seja, pela ausência de pensamento crítico (MULLER, 2019). A relação 
barbárie e educação é analisada também por Theodor W. Adorno, estudioso e crítico 
do holocausto nazista.  Em seu texto “Educação após Auschwitz”, ele postula que “A 
exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para a educação”. A partir 
de suas reflexões sobre a natureza e origem da barbárie, esse autor afirma que estudar 
e compreender este fenômeno se faz necessário em todas as sociedades para evitar 
que os trágicos acontecimentos voltem a ocorrer. Adorno recorre a vários teóricos para 
compreender as questões socioculturais que produziram o Nazismo, afirmando que 
todas as sociedades possuem os elementos necessários para produzir indivíduos 
igualmente aptos e dispostos a praticar tais coisas. A resposta para esta problemática, 
como já indicado, é a educação, que, cuidando da primeira infância e produzindo um 
esclarecimento geral, poderia impedir que Auschwitz se repita (Adorno, 2003). Adorno 
não realizou nenhum projeto de educação para tal, apenas destacou os pontos e 
princípios para esta empreitada. Para avançar o caminho da criticidade faz-se 
necessário buscar alternativas criativas diante da barbárie ou do mal no mundo. Por 
isso, recorremos ao filósofo americano Matthew Lipman, que pleiteia a importância de 
levar a Filosofia para crianças e jovens. No bojo de seu pensamento de filosofia para 
crianças temos uma rica fonte para responder às problemáticas levantados por Arendt 
e Adorno. Lipman propõe métodos de intervenções educacionais para desenvolve por 
meio de uma prática democrática na experiência de comunidade de investigação 
que oportuniza o aperfeiçoamento de um pensar reflexivo, crítico, criativo e ético. As 
crianças – sendo enfocadas aqui, por ser o recorte etário para o qual Adorno advoga 
sua proposta educacional – são estimuladas e orientadas a expressarem seus 
pensamentos de forma ordenada e lógica, sempre levando em conta o outro, 
respeitando limites e diferenças, buscando fundamentar seus argumentos, criando 
assim uma cultura reflexiva de prática dialogal comunitária (KOSIENCZUK, 2017). 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arendt; Adorno; Lipman; Barbárie; Educação Filosófica.
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PLURALIDADE HUMANA, CONTRATO SOCIAL E CONTRATO SEXUAL: DIÁLOGOS 
SOBRE A PROMESSA DA POLÍTICA DESDE O PENSAMENTO DE HANNAH ARENDT E 

CAROLE PATEMAN. 
 

DRA. ILEIZI FIORELLI SILVA 
Universidade Estadual de Londrina-PROFSOCIO 

ileizisilva@hotmail.com 
 

MNDA. REGIANE GALDINO DA SILVA 
Universidade Estadual de Londrina -PROFSOCIO 

regianegaldino13@gmail.com 
 

MNDA. GERALDA DE PAULA ZAGANINI 
Universidade Estadual de Londrina -PROFSOCIO 

geralda_zaganini@yahoo.com 
 

RESUMO: Apresentamos reflexões sobre a promessa da política nos termos que propõe 
Hannah Arendt, desenvolvendo um diálogo com as proposições elaboradas por Carole 
Pateman na sua obra “O Contrato Sexual”. Ressaltamos que o diálogo é proposto por 
nós e que as obras analisadas “A promessa da Política” e “O Contrato sexual” não 
possuem ligação ou nexo direto, mesmo porque, Carole Pateman se debruça sobre a 
tradição que pensou o Contrato Social na chave das discussões sobre sexo e gênero, 
não se referenciando no pensamento de Arendt. O diálogo que propomos organiza-se 
em torno das seguintes questões: Como Arendt interroga a tradição e o pensamento 
político desde as chaves “pluralidade humana” e “liberdade”? Como Pateman 
interroga a tradição do pensamento político no que se refere ao “contrato social” 
desde as chaves do “contrato sexual”, “igualdade” e “liberdade”? Ambas têm em 
comum se propor a revisar a filosofia política, enfrentando lacunas e problemas da 
tradição do pensamento político ocidental. Argumentamos que Arendt concentra-se 
na pluralidade humana como condição para a existência da política. A negação das 
diferenças promove um deserto um não-mundo que asfixia a política e as possibilidades 
de uma democracia plural. Sua contribuição para esclarecer os desalentos com a 
experiência política seja no nazismo, no stalinismo e na massificação do mundo em 
coisas em sociedades como a norte-americana, toca no centro do problema da ação 
e do pensamento político como instauradores da liberdade. Na ausência do 
reconhecimento da pluralidade humana, instauram-se sociedades totalitárias que 
buscam asfixiar a política e, consequentemente, a liberdade. Pateman concentra-se 
na ficção política do contrato social nos termos de uma história de liberdade instaurada 
desde o século XVII, mas que ocorreu sob o domínio do patriarcado e do direito 
masculino sobre os corpos femininos. Assim, o contrato social é uma história de liberdade 
e o contrato sexual uma história de sujeição.  Nas sociedades modernas as mulheres 
foram incorporadas à sociedade civil, mas como “indivíduos” que teriam sido 
contemplados no contrato social, em que a liberdade é desfrutada igualmente por 
todos os “indivíduos”, categoria que poderia se referir a todos, homens e mulheres.  
Apaga-se, assim, a diferença sexual e esconde-se a dominação do sexo masculino 
sobre o sexo feminino. Apagam-se os corpos. Pateman levanta uma questão 
fundamental para o problema de Arendt diante dos desafios de reconhecimento da 
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pluralidade humana para a instauração da política. Diante das reações nos mais 
diversos países, incluindo-se o Brasil,  frente ao reconhecimento das legislações e dos 
direitos femininos e feministas (entre tantos outros), consideramos como um indício muito 
relevante a ideia de que a asfixia da política passa pelas novas tentativas de 
apagamento dos corpos e das diferenças sexuais, reiterando o direito masculino no 
centro do contrato social. A metáfora do mundo-deserto e da ausência-de-mundo que 
Arendt formulou para falar da falta da política faz muito sentido para as mulheres que 
lutam para existirem na esfera pública, refundando o contrato social por meio de um 
novo contrato sexual. Interpretamos que isso é fundamental para o reconhecimento da 
pluralidade humana. 

 

Palavras-Chave: Política; Pluralidade Humana; Contrato Social; Contrato Sexual; 
Hannah Arendt; Carole Pateman.
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A CRÍTICA EQUIVOCADA À HART E ARENDT QUANTO À TEORIAS 
LEGITIMADORAS DE REGIMES TOTALITÁRIOS 

 

MNDO. JOÃO MARCOS LIMA MEDINA ROSA 
Universidade Estadual de Londrina 

joaomedirosa@gmail.com 
 

RESUMO: A análise de regimes totalitários do século XX foi um dos principais focos da 
obra de Hannah Arendt. No desenvolvimento dessa tarefa, um dos conceitos centrais 
elaborados pela autora foi o de banalidade do mal, primeiramente exposto na obra 
Eichmann em Jerusalém. O mal é banal nesse contexto, pois Arendt observou que 
seres humanos podem agir na direção da destruição e da morte sem qualquer 
motivação maligna pessoal. O indivíduo que age de acordo com o mal banal não se 
considera responsável pessoalmente por seus atos, mas sim mera engrenagem de um 
sistema no qual está inserido. Essa foi a justificativa de Eichmann ao se defender das 
atrocidades das quais fez parte no regime nazista alegando apenas obedecer a 
ordens dentro de uma cadeia hierárquica da qual não tinha controle. A tecnificação 
das decisões e organizações humanas permitiu que o mal fosse de certa forma 
tecnologizado e burocratizado. O mal burocratizado que pode operar na forma do 
Direito parece contemplar a possibilidade teórica do próprio Direito ser um sistema 
que comporta formas imorais e corruptas de se manifestar. Essa concepção se alinha 
a uma das teses atribuídas a Hart, a tese da separabilidade, de que não há uma 
conexão necessária entre o Direito e a Moral. Os conceitos de banalidade do mal e 
a tese da separabilidade hartiana parecem ser compatíveis. Tanto Hart como Arendt 
foram criticados de formas similares por suas descrições teóricas do totalitarismo e do 
Direito. A análise de Arendt foi julgada como antissemita pela comunidade judaica 
que viu em sua análise descritiva do totalitarismo uma forma de desresponsabilizar 
Eichmann por seus atos. Também se atribui ao positivismo de Hart o desvalor de uma 
teoria que legitima de forma acrítica regimes imorais e totalitários. Tais críticas 
incorrem no erro de confundir teorias que se ocupam com ser ou com o dever ser. 
Constatar a possibilidade do Direito operar de forma imoral ou de que pessoas 
possam agir de acordo com o mal banal não implica a justificativa ou desejo de que 
o Direito assim opere. Pelo contrário, é na constatação dessas possibilidades 
levantadas pelas teorias de Hart e Arendt que se fomenta a crítica e fiscalização dos 
regimes de governo e do Direito. Essas teorias fornecem parâmetros externos ao 
próprio direito para sua crítica. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Positivismo; Banalidade do mal; Tese da separabilidade; 
Totalitarismo.
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HANNAH ARENDT E A EDUCAÇÃO EM TEMPOS SOMBRIOS: O PENSAMENTO 
CONTRA A BANALIDADE DO MAL 

 

ME. JOÃO VICENTE HADICH FERREIRA 
Universidade Estadual do Norte do Paraná 

joaohadich@uenp.edu.br 
 

RESUMO: Nestes tempos sombrios de ataque aos Direitos Humanos, à Ciência e à 
Educação, entre outros, não só no Brasil, mas em diversos países é salutar o diálogo 
com o pensamento de Hannah Arendt. Mesmo em nações que se constituíram 
numa perspectiva democrática ao longo dos séculos, tem sido compartilhado por 
determinadas lideranças políticas um projeto de destruição da democracia e do 
espaço público. As pautas de uma extrema-direita raivosa expressam isso. A partir 
destes elementos que se apresentam como um déjà vu quando retomamos a 
história recente das ditaduras e dos totalitarismos e, mais especificamente do 
nazismo na Alemanha, é inevitável o reencontro com o conceito arendteano de 
banalidade do mal. Vivemos dias de polarização e de exacerbação do ódio e da 
violência nas redes sociais e, inevitavelmente, no mundo real. Racismo, xenofobia, 
antissemitismo e a defesa de uma pauta moral conservadora e violenta para com 
os diferentes e as minorias recrudescem. Pessoas consideradas comuns, com 
formação acadêmica ou não, religiosas ou atéias, “cidadãs do bem” de um 
cotidiano normalizado no almoço do final de semana ou nas reuniões entre 
amigos e familiares, por mais paradoxal que possa parecer, manifestam tais 
comportamentos. Não são monstros, assassinas ou facínoras. Contudo, como 
Eichmann, homem comum e cidadão exemplar no seu contexto, são capazes de 
cumprir ordens sem questioná-las. Peças de uma engrenagem. O mal é banal. 
Geralmente defensoras e cumpridoras da lei identificam moralidade com 
legalidade. Não pensam. Obedecem. Cabe aqui retomar a questão proposta por 
Arendt em Pensamento e considerações morais: pode o pensamento evitar o mal? 
Diante do desafio em que nos encontramos, poderíamos acrescentar: como 
exercitar o pensamento numa conjuntura que privilegia cada vez mais o "não 
pensar"? Como educar? A hipótese que se apresenta é a de que o pensamento, 
base para o julgamento que possibilita a ação humana, é elemento primordial 
para a realização da nossa condição de liberdade, raison d'être da vida política 
que se efetiva plenamente na esfera pública. No encontro consigo, a experiência 
do pensamento se dá na interrupção de todo fazer pelo fazer para que, no 
diálogo entre dois que são apenas um, da conversa do eu que sou comigo 
mesmo, se encontre o elemento purificador do ato de pensar, a maiêutica 
socrática. Distinta da ideia de conhecimento como exacerbação da condição 
de uma racionalidade pragmática, o pensamento manifesta a singularidade de 
cada existente e proporciona a ruptura com o estabelecido ou determinado. Por 
isso, como cuidado com os novos que chegam ao mundo, a educação é  
condição para que se permita a todo homem, quando de sua inserção no mundo 
público, a ação política. Com e entre os homens. Ação que possibilita a qualquer 
instante a renovação do mundo comum, pelo milagre que representa o 
nascimento de cada homem que se constitui enquanto tal no mundo e na vida 
que se dá na pluralidade dos homens. Vidas pensadas que, como luzeiros em 
noites escuras possibilitam dissipar as névoas da banalidade do mal que acomete, 
de tempos em tempos, o mundo dos homens. 
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A TRADIÇÃO INDIVISÍVEL: A LIBERDADE GRECO-ROMANA NA PERSPECTIVA 
POLÍTICA DO PENSAMENTO ARENDTIANO 

 

MNDO. JOAQUIM ONOFRE SILVA NETO 
Universidade Federal Goiás 

rugengas@bol.com.br 
 

RESUMO: Acompanhando os estudos de Hannah Arendt, esse artigo se propõe a 
analisar a liberdade em seu percurso histórico-filosófico dentro da ocidentalidade, 
dando destaque para sua presença na antiguidade grega e ao resgate de 
sentido que a pensadora germânica conservou desse período. Desse modo, julga-
se que retomar os conceitos de liberdade, seja no pensamento helênico seja na 
obra arendtiana, são passos fundamentais para alcançar a proposta principal 
desse artigo, a saber, indicar uma investigação crítica das propostas bipartidas da 
liberdade, definindo, portanto, os seus objetivos e recortes teóricos, dando, por 
assim dizer, a orientação para o propósito investigativo dessa pesquisa. Assim 
sendo, em um primeiro momento, será revisto, de forma resumida, o modo como 
a liberdade foi assimilada pelo pensamento helênico, desde suas origens até a sua 
redefinição romana, tendo como base de sustentação o significado que possuía 
dentro do vocabulário cotidiano dos gregos e a forma como foi assimilado pelo 
pensamento filosófico daquela época. Em um segundo momento, os estudos se 
concentrarão na concepção de liberdade dentro da perspectiva arendtiana, 
dando destaque para o entendimento de sua relação com o sentido grego de 
liberdade, identificando pontos de ruptura e de continuidade entre essas duas 
visões políticas. Por fim, ao cotejar a acepção de liberdade em Arendt com a dos 
antigos gregos, demonstrando tanto o compartilhamento de uma mesma 
percepção por parte de ambos, a saber, a ideia da liberdade enquanto expressão 
da vida pública e das relações políticas, quanto o que cada uma das duas 
impressões possui de desigual e singular, pretende-se discutir as dicotomias 
empregadas por Benjamin Constant e Isaiah Berlin ao estabelecerem formas 
binomiais de liberdade dentro do espaço público, as quais, segundo a avaliação 
desse artigo, acabam minando o papel essencial que a liberdade exerce 
enquanto raison d’être da política, pois enfraquecem sua função dentro das 
relações coletivas ao se dar mais destaque para seus aspectos vinculados à 
parâmetros individuais. Quanto a isso, acredita-se que há um posicionamento 
contrário à visão dicotômica da liberdade, presente tanto em Arendt quanto nos 
gregos da antiguidade, capaz de dar uma interpretação para os problemas 
políticos atuais sem cair em algum tipo de individualismo que, via de regra, apenas 
descompromete a responsabilidade política compartilhada entre as pessoas de 
um corpo cívico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Hannah Arendt; Liberdade; Antiguidade; Benjamin Constant; 
Isaiah Berlin.
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REFLEXÕES SOBRE O PENSAMENTO DEMOCRÁTICO COOPERTAIVO 
REFLEXIVO DE AXEL HONNETH 

 

MA. JOSILENE A. SCHIMITI 
Universidade Estadual de Londrina 

josischimiti@hotmail.com 

 

RESUMO: Este estudo esboça reflexões sobre os principais elementos do modelo de 
democracia radical de Axel Honneth a partir da articulação teórica da 
democracia cooperativa reflexiva de John Dewey, chamando a atenção para 
aspectos pré-institucionais do exercício da participação democrática ancorada 
nas interações relacionais de maneira a conferir modos mais efetivos de práticas 
democráticas que compreende uma dimensão social ampliada para os contextos 
complexos e pluralistas das sociedades atuais. Nesse sentido, Honneth (2001) faz 
críticas ao modelo clássico de política liberal, especificamente ao modelo 
processual de democracia desenvolvido por Jürgen Habermas, e ao modelo 
republicano desenvolvido indiretamente por Hanna Arendte, se posicionando 
contrário a esses modelos, por entender que trazem uma concepção política que 
não configuram uma boa solução para o problema do déficit de participação 
igualitária em democracias amadurecidas. Honneth apresenta uma proposta com 
uma concepção mais próxima a sua teoria do reconhecimento para pensar a 
teoria democrática na sociedade moderna ligada a autonomia e a liberdade na 
dimensão relacional, intersubjetiva, pelas quais os indivíduos aprendem a valorizar 
reciprocamente suas necessidades, convicções e habilidades para suas tomadas 
de decisões na vida pública, numa forma em que cada um precise sempre da 
cooperação mútua entre si que desemboca no comunitário. Nessa esteira, a 
democracia aparece como um projeto comunitário, que é transmitido a partir das 
relações pessoais de reconhecimento recíproco. Sua diretriz é orientada pela 
cooperação social, que passa a compreender a democracia como uma forma 
reflexiva de cooperação recíproca. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Democracia Radical; Axel Honneth; John Dewey; 
Republicanismo; Procedimentalismo. 
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A POLÍTICA DE LIBERDADE EM HANNAH ARENDT 
 

LNDA. KAREM SENHORINI FERREIRA DOS SANTOS 
Universidade Estadual De Londrina 

karemsenhorini@gmail.com 
 

RESUMO:  De forma genérica, a Revolução Francesa sempre foi entendida como 
um evento onde foi idealizada a liberdade dos cidadãos do governo absolutista 
do rei francês Luís XVI, porém ao captar a filosofia de Hannah Arendt a respeito 
desta ocorrência é possível analisar que a pensadora faz uma reflexão diferente 
sobre tal acontecimento afirmando que a luta ocorreu por mera necessidade de 
libertação. Assim, o que Arendt entende por libertação? Por que a mesma julga 
que a Revolução Francesa foi uma luta por libertação e não liberdade? O seguinte 
trabalho tem como objetivo explanar essas teses da filósofa, dando atenção à 
como a pensadora tem ideia central em vislumbrar até mesmo um conceito 
abstrato como a liberdade para traze-los ao âmbito da política, assim como a 
mesma conclui que o surgimento da liberdade é conquistado por meio da 
revolução. Analisando os diversos fatores que surgem deste conceito e que vem 
sendo muito difundido na concepção da filósofa, onde a liberdade se entende 
como um fenômeno político que surge como consequência da revolução ao se 
buscar espaço político como o que ocorrera na Revolução Americana. Esta forma 
de ação só acontece dentre as manifestações que objetivam apenas e 
unicamente um lugar de aparecimento na esfera governamental. Diferencia-se 
então de libertação, como estuda Arendt, onde toda e qualquer revolução que 
anseia o fim da falta de necessidades básicas humanas, de forma que a luta se 
torne mais por uma causa social do que política, como aconteceu na Revolução 
Francesa, seu destino consequentemente se torna uma luta por libertação da 
tirania. Tal necessidade foi objetivada principalmente pela massa pobre de Paris, 
isto é, os camponeses e trabalhadores que formavam a maior parte da população 
e também foram os que mais sentiram os impactos da crise econômica no 
momento e levaram o rumo da Revolução Francesa ao caminho da libertação, 
desviando o que seria o principal foco da revolução quanto ao aparecimento dos 
cidadãos ao espaço público como idealizava a comunidade burguesa da época. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Filosofia; Ação; Libertação; Revolução; Governo. 
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A MENTIRA PODE SER ACEITÁVEL NA POLÍTICA? – MENTIRA NA POLÍTICA EM 
HANNAH ARENDT E UMA CRÍTICA ATUALIZADA À SOCIEDADE DE MASSAS 

 

DNDA. KELLY JANAÍNA SOUZA DA SILVA 
Universidade Federal de Santa Catarina 

kelly_phoenix@hotmail.com 
 

RESUMO: O que seria uma “mentira política”? Uma mentira simplesmente contada 
por uma figura política seria suficiente para a utilização do termo mentira política? 
Ou seria necessário um contexto político para a definição da mentira na política? 
Esse trabalho se propõe a realizar uma análise sobre a mentira na esfera política, 
a partir da obra de Hannah Arendt. Em que medida a mentira pode ser aceitável 
no cenário político? Como ela influencia a atual sociedade e no que esta pode 
ser comparável à dita sociedade de massas? Como a mentira na política atua no 
advento de fenômenos novos, como a pós-verdade, as fake news, fatos 
alternativos, eco chambers, e outros? Diante de acontecimentos políticos de 
monta, como os que viemos testemunhando, diagnosticar na sociedade 
contemporânea que tipo de consequências a mentira pode trazer à esfera 
pública e que modelo de filosofia política estamos experimentando a partir das 
novas formas digitais torna-se fundamental, visando a conciliação entre 
compreender o fenômeno da mentira na política e uma atual crítica à sociedade 
de massas. Para tal, pretende-se aqui fazer um breve recorte histórico da mentira 
na política, fundamentado na obra arendtiana, derivando em uma análise de 
como dos arcana imperii – qual seja, a ocultação da verdade – passou-se à 
própria destruição da realidade compartilhada, tendo em vista a oferta de 
múltiplas realidades alternativas. Aqui, estende-se a hipótese de que a mentira que 
temos hoje na política é um tanto mais ameaçadora à esfera pública, uma vez 
que se trata de uma mentira fabricada em larga escala e reproduzida por novas 
ferramentas capazes de inviabilizar o debate público. No exame da obra de 
Arendt, é possível, ainda, depreender que ela pode até considerar a mentira 
aceitável em política, se esta for tomada por uma via republicana, ou como em 
sua análise da obra de Maquiavel, a política seria possível mesmo com a mentira 
na esfera pública. Entretanto, importa ressaltar que, mesmo que a mentira 
(particular ou geral-organizada) possa ser aceitável ou esteja dentro do campo 
das possibilidades políticas, em sua essência ela é antipolítica, pois num sentido 
fundamental, impede o estabelecimento de uma realidade comum, a qual possa 
ser debatida, preservada ou alterada. Se cada grupo decide aquilo que é 
verdade ou realidade, então não há uma realidade compartilhada. Nesse sentido, 
é preciso abordar a mentira e a propaganda como imposição de interesses 
parciais; a crença do homem da massa de que tem o "direito" a decidir o que é 
verdade; qual a relação da mentira na política versus a ação política, entre outros 
aspectos interligados. Pois, se pararmos para pensar, o quanto pode ser também 
confortável a uma sociedade viver em meio a mentiras na política? Essas são 
questões políticas e históricas de primeira grandeza. A partir dessa análise, torna-
se viável inferir sobre as diversas variáveis que atravessam o domínio público 
hodierno e delinear novas possibilidades democráticas.  
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CONSEQUÊNCIAS DA CRISE DA AUTORIDADE NA EDUCAÇÃO DO FUTURO 
CIDADÃO EM HANNAH ARENDT 

 

LNDO. LEONARDO MATHEUS DE OLIVEIRA 
Universidade Estadual de Londrina 

leo_theu_@hotmail.com 
 

RESUMO: Busca expor como a crise na educação levantada por Hannah Arendt 
pode ser compreendida como consequência direta de uma crise da autoridade 
em geral, também defendida pela autora, e a importância de se evitar o resultado 
negativo dessa crise na formação do futuro cidadão. Primeiramente expõe as 
principais consequências da crise da educação explicitadas pela autora nos 
textos “A Crise na Educação” e “Reflexões sobre Little Rock”, a exclusão das 
crianças a um suposto espaço artificial autônomo, a incompreensão da 
incompatibilidade entre as capacidades do indivíduo em formação e as que são 
necessárias ao agir que lhes é cobrado neste espaço das crianças, e a exposição 
da intimidade  privada do processo de desenvolvimento da criança a um espaço 
público, sob a luz de comentadores que auxiliem na compreensão da visão da 
filósofa. A partir das críticas realizadas pela autora, voltadas quase que 
exclusivamente às metodologias pedagógicas progressistas, e de um 
levantamento de conceitos da filosofia de Arendt cuja compreensão é necessária 
para que se justifique a sua interpretação, intenta demonstrar como a 
consequência última pode vir a ser a formação de indivíduos incapazes de realizar 
a ação política, sem a habilidade da ação e do discurso bem desenvolvidos, 
necessários para a concretização de seu aparecimento no espaço público. 
Descreve então como a causa da crise na educação se dá em um contexto atual 
em que os adultos, vistos pela autora como aqueles que devem assumir a 
responsabilidade pelo mundo e apresenta-lo às crianças, enquanto defendem a 
criança do mundo e vice-versa, negam esta responsabilidade, e 
consequentemente a sua autoridade sobre as crianças. Por fim, conclui em defesa 
de que compreendendo a atualidade das críticas de Arendt, se faz necessária a 
busca por um meio de pensar a educação que cumpra com o objetivo 
pedagógico básico do aprendizado satisfatório, porém sem incorrer nos danos 
prejudiciais ao desenvolvimento da criança como futuro cidadão temidos pela 
filósofa, sugerindo a atuação do professor como autoridade na mediação das 
discussões e desavenças entre as crianças e na proteção de sua dimensão 
privada, porém sem o detrimento total da liberdade do educando, evitando assim 
sua ação inteiramente passiva. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Crise; Formação; Educação; Autoridade.
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TOTALITARISMO E SUA VISÃO ANTIPLURALISTA DA ARTE 
 

DNDO. MARCO AURÉLIO GOBATTO DA SILVA 
Universidade Estadual de Londrina 

gobatto.sk8@gmail.com 
 

RESUMO: Em seu pequeno texto, intitulado “O descredenciamento filosófico da 
arte”, o pensador Arthur Danto defende uma polêmica tese segundo a qual parte 
da história da filosofia pode ser vista como tentativa sistemática de supressão da 
arte. De forma resumida, para Danto, esse descredenciamento se manifesta em 
duas posições, a saber: primeiro, que a arte é perigosa e deve ser combatida e, 
segundo, que ela é incapaz de realizar algo efetivo. Tais posições se expressam, 
segundo Danto, nas filosofias de Platão, Kant, Hegel e outros. Conforme Danto, a 
concepção de que a arte nada faz acontecer seria resposta ao perigo sentido 
por alguns filósofos em relação à arte. Ainda nesse mencionado texto, o autor 
afirma que a razão disso estaria no fato da obra de arte possuir uma estrutura 
retórica. Não obstante, a arte – de acordo com as filosofias que buscam 
descredenciá-la - disputaria espaço com a filosofia e precisaria ser combatida em 
nome de um conhecimento superior. A despeito dessa disputa, no entanto, a ideia 
de que a arte seria realmente perigosa ou, sim, capaz de realizar algo fica claro 
em períodos onde o pensamento e, principalmente, as práticas totalitárias se 
manifestam. Nesse sentido, a comunicação pretende abordar como o nazismo de 
Hitler condenou e perseguiu a produção artística moderna (acusada de 
corromper a cultura) utilizando-se, além da força bruta, a estética neoclássica de 
cunho heróico através de uma arte retoricamente voltada para sua ideologia 
hegemônica e claramente intolerante que seus asseclas, acreditavam, salvaria o 
povo de sangue ariano. Por fim, a comunicação também almeja discorrer sobre a 
condição eminentemente pluralista da arte contemporânea - e também como 
diferentes posicionamentos políticos desempenham papeis significativos na 
produção da mesma – tendo como referência a filosofia de Arthur Danto. 

 

Palavras- Chave: Totalitarismo; Arte; Pluralismo.
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A RESPONSABILIDADE DE CADA UM DE NÓS PARA COM UM MUNDO MELHOR 
 

ESP. MARIA APARECIDA LUCAS VIEIRA 
Universidade Estadual de Londrina 

marycidokka@uel.br 
 

RESUMO: Em algumas questões de filosofia moral in Responsabilidade e 
julgamento, Hannah Arendt nos revela preocupação com a atividade do pensar. 
Uma dádiva conferida a cada ser humano como um “instrumento”, por assim dizer, 
para que o humano se transforme em pessoa e em se tornando pessoa seja diverso 
de simples humano. Inicialmente discutiremos como Arendt designa a ética e a 
moral, tão discutidas e estudadas pelos filósofos na história da filosofia moral e da 
religião; concorda que são os valores morais ou os costumes, regras, crenças ou 
conexões estabelecidas por uma sociedade e advindas das duas disciplinas que 
orientam o comportamento humano, contudo não conferem sustentação ao ser 
humano à atividade do pensar. Hannah Arendt filia-se a Sócrates e Platão para 
esclarecer a intenção dos filósofos: Sócrates que por meio de perguntas aos 
discípulos, intentava induzi-los a atividade do pensar e Platão, que distinguia os 
que pensavam, por isso, ele os reconhecia como os seres “de almas nobres”, a 
saber, os filósofos. Para Platão, aqueles que não detinham o hábito de pensar por 
si ou não conseguissem ver com os “olhos” do espírito, necessitavam de leis para 
obedecer e concordar como se tivessem visto. Sequencialmente discutiremos o 
“processo de pensamento” apresentado pela pensadora, na intenção de 
demonstrar a transformação que pode ocorrer no intelecto dos indivíduos de 
“simples humano” em “pessoa”. A “arte do pensar” como nomeia Arendt é distinta 
da atribuição da razão humana de reconhecer o que é certo e o que é errado; 
Arendt coaduna com Sócrates de que o conhecimento do certo e do errado é 
intrinsecamente uma questão de opção da pessoa. A “arte de pensar” não é uma 
questão de consciência de si e muito menos de amor próprio como apregoou a 
religião. Trata-se de imersão interior onde em diálogo consigo o ser humano 
elabora perguntas e respostas a si mesmo, em uma espécie de mutação em dois-
em-um, juntamente com as memórias da ocorrência vivenciada ou de 
determinada questão a ser esclarecida ou apreendida por ele, o ser humano se 
constitui em pessoa, por que, ao pensar e lembrar o ser humano “mergulha em 
suas profundezas fazendo nascer raízes que estabilizarão sua existência” e se 
esmera na medida em que exercita mais e mais vezes a capacidade de pensar. 

 

PALAVRAS-CHAVES: Hannah Arendt; Sócrates; Processo; Pensamento; Pensar. 
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A PERCEPÇÃO POLÍTICA EM V DE VINGANÇA E WATCHMEN: A 
CONSTRUÇÃO DE UM GOVERNO TOTALITÁRIO 

 

 

DRA. MARIA ISABEL BORGES 
Universidade Estadual de Londrina 

belborges1@hotmail.com 
 

Resumo: V de vingança e Watchmen constituem o objeto de estudo e são 
concebidos, neste trabalho, como histórias em quadrinhos de suspense e 
drama. Nelas, instaura-se um Governo que nada se preocupa com o bem-estar 
do povo. Nesse sentido, objetiva-se evidenciar os aspectos que constituem a 
forma de governar do Estado em atuação nas HQ. A produção de V de 
Vingança, roteiro de Alan Moore e arte de David Lloyd, ocorreu entre 1981 e 
1988, publicada entre 1982 e 1983 (versão incompleta), na revista inglesa 
Warrior. A série completa foi publicada em 1986, nos Estados Unidos e na 
Inglaterra. A publicação no Brasil ocorreu em 1989 (cinco volumes e um único, 
posteriormente, em 2006). Ambientada nos anos de 1980, em uma Inglaterra 
posterior à guerra nuclear, o Governo alegava ser necessária, para a 
manutenção da paz, a exclusão do conhecimento. O povo não possuía acesso 
a música, artes e livros. Era vigiada por um grande computador ― o Ouvido ― 
nas esferas pública e privada. A polícia ― os Dedos ― atuava de modo a manter 
o controle, garantindo que o povo não buscasse a liberdade. Paralelamente, o 
personagem V se configurou, para o Governo, como o terrorista que colocaria 
em risco a paz fictícia. Para o povo, esse personagem possibilitou o resgaste da 
liberdade e democracia. Para tanto, usou-se da violência como arma para 
fragmentar o Estado Totalitário e, consequentemente, destituí-lo. As ações de 
fragmentação foram organizadas por V, procurando projetar, por meio da 
linguagem dos quadrinhos, as possíveis consequências de governos “mãos de 
ferro”, por exemplo, o de Margaret Thatcher, na Inglaterra (contexto sócio-
histórico real). Watchmen, roteiro de Alan Moore e arte de Dave Gibbons, foi 
publicado entre 1986 e 1987, nos Estados Unidos. No Brasil, foi publicado em 
1988. Na trama, a referência se volta para a sociedade norte-americana e o 
governo de Richard Nixon, responsável pela vitória dos Estados Unidos na Guerra 
do Vietnã. Também se refere à ameaça de uma guerra nuclear. O regime 
político contava com o apoio de super-heróis, combatentes da criminalidade 
em nome de uma paz em Nova Iorque. Porém, em 1977, com a Lei Keene, a 
defesa não mais poderia ser realizada com a ajuda deles. O povo foi 
manipulado pelo Governo para que os julgasse como inimigos. A fragmentação 
do Governo se deu a partir de uma conspiração de um super-herói ― 
Ozymandias ― que acreditava que só a aniquilação da maioria do povo ― um 
caos social ― levaria ao surgimento de um mundo melhor. Com base nas ideias 
de Hannah Arendt, em Origens do Totalitarismo, observa-se uma estrutura 
organizacional para a manutenção do Estado Totalitário, por exemplo: força 
policial, eliminação de ideias e ações que sinalizassem uma realidade paralela 
à ficcional (propaganda, programas televisivos e de rádio, controle da 
criticidade e do conhecimento, vigilância) e a construção de campos de 
concentração para a realização de experimentos com seres humanos. A 
comparação das HQ possibilita pensar os Governos Totalitários reais como 
construtos fadados ao fracasso. 
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RELAÇÕES ENTRE O CONCEITO DE ESPAÇO PÚBLICO EM HANNAH ARENDT 
E OS PROCESSOS DE CRIAÇÃO COMPARTILHADA EM TEATRO 

 

DNDA. MARTHA DIAS DA CRUZ LEITE 
Universidade de São Paulo 

Universidade Estadual de Maringá 
mdcleite@uem.br 

 

RESUMO: O espaço público na teoria de Hannah Arendt está ligado a três 
aspectos: aparência e visibilidade; mundo comum enquanto um produto ou 
artefato humano; e o espaço da palavra e da ação, da pluralidade e liberdade 
política. A autora defende a ideia de que a noção de espaço público foi 
perdida na modernidade, pois o homem moderno - ao se alienar e destruir o 
sentido grego de esfera pública - solapou a responsabilidade das gerações que 
deveriam cuidar do espaço reservado à ação e ao discurso, gerando uma 
tecnização e fragmentação do saber como meios que corroboram a vitória do 
labor e do trabalho nas sociedades modernas. O fazer teatral é o espaço do 
agir em concerto por excelência. Ainda que muitas sejam as formas de 
organizar a dinâmica dos grupos e as relações de poderes envolvidas, o teatro 
é algo que pertence ao coletivo, pois sempre se orienta em direção a um 
projeto que transcende o individual. Chamamos de processos de criação 
compartilhada aqueles que produzem uma obra cuja autoria não está 
centralizada na figura do diretor ou de um dramaturgo, e sim compartilhada 
entre os integrantes do grupo. Seguindo o conceito de autoria plural de Rosyane 
Trotta, entendemos que nessa abordagem a estruturação da autoria da 
criação se dá a partir da autonomia dos diferentes discursos artísticos que se 
configuram em uma pluralidade de vozes organizadas e inter-relacionadas por 
um diretor. Sendo a pluralidade a condição da vida política, que relações 
podem existir entre a ideia de domínio público arendtiano e as implicações 
políticas existentes em processos formativos em teatro que se utilizam de tais 
modalidades de criação? Acreditamos que a criação compartilhada promove 
um campo de experiências que privilegia aspectos que são próprios ao domínio 
público e opera enquanto um espaço de encontro e criação de algo novo, 
possibilitando que as individualidades de cada artista venham à tona em meio 
a uma pluralidade.  E para conseguir a inovação por meio da criação artística 
compartilha com a política o seu mais importante elemento: a presença do 
outro e a ação por meio da palavra realizada em um espaço comum.  Neste 
sentido, as modalidades compartilhadas de criação carregam em si elementos 
que estão em plena sintonia com a ideia de ação política e, 
consequentemente, trazem em si um potencial para a reconstrução de uma 
experiência de lócus semelhante ao que Arendt denominou como espaço 
público.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Hannah Arendt; Espaço Público; Pedagogia do Teatro; 
Criação Compartilhada. .
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O RESGATE DO POLÍTICO COMO PRESSUPOSTO DE UM MUNDO PLURAL 
 

MA. MIRELLE NEME BUZALAF 
Universidade Estadual de Londrina 

nememirelle@gmail.com 
 

RESUMO: Para Chantal Mouffe a visão “pós-política”, segundo a qual estar-se-ia 
em um momento  em que as  adversidades estariam superadas por um modelo 
consensual de democracia através da liberação dos indivíduos dos vínculos 
coletivos e possibilidade de um mundo pacífico, ao invés de dirimir os conflitos 
inerentes à pluralidade do mundo atual, os acirra. Democracia sem partidos e 
democracia cosmopolita são algumas das expressões que traduzem essa 
concepção que nega que as adversidades como parte indissociável do político, 
entendido como espaço de debate e de antagonismos. Esse suposto consenso 
racional sobre interesses e valores culmina na universalização da democracia 
liberal como paradigma civilizatório. Contudo, a suposição de que os 
antagonismos podem ser superados racionalmente e a negação do político como 
esfera do dissenso pressupõe que um conjunto de vozes foi silenciado e que 
reivindicações legítimas não foram levadas em consideração. A consequência 
dessa negação reside na impossibilidade dos antagonismos transmutarem-se em 
agonismos, ou seja, a relação natural que se travaria entre adversários políticos 
assume a feição de uma relação entre amigo e inimigo, entre bem e mal, 
deslocando a adversidade para o campo da moral. A política democrática não 
se pauta na superação das reivindicações conflitantes, mas sim na forma pela 
qual essa oposição se acomoda pressupondo o pluralismo como característica 
inerente às sociedades atuais. É função da política democrática transformar os 
antagonismos (relação entre amigo/inimigo) em agonismos (relação entre 
adversários políticos), o que pressupõe uma vibrante esfera pública. Em relação 
aos Direitos Humanos, a negação do político como esfera de dissenso traz como 
consequência a ocidentalização dos valores e instituição da perspectiva 
ocidental que nega a diversidade cultural. Esse pressuposto consenso sobre valores 
tem gerado o ressurgimento do populismo de direita pautado em falsas premissas 
e na assunção de uma posição anti-establishment. É o canal de expressão, 
claramente equivocado, das vozes que foram silenciadas. O resgate do político 
como espaço de expressão de reivindicações discordantes, para as quais não há 
solução racional, mas sim acomodação em termos de política democrática, traz 
como consequência a consideração das paixões como impulsos que originam as 
identificações coletivas. Em As origens do Totalitarismo, Arendt constata que a 
diversidade cultural foi considerada como ameaça ao regime totalitário e a 
assimilação das minorias era pressuposto para o exercício dos direitos mais 
elementares. As tentativas de proteção dos apátridas e das minorias se traduziram 
em mecanismos de assimilação e desconsideração das identidades culturais, o 
que teve como consequência a completa marginalização e descartabilidade 
dessas pessoas às quais foram negados não alguns, mas todos os direitos humanos. 
Através do diálogo entre as duas filósofas pretende-se demonstrar que a negação 
do pluralismo é capaz de gerar ideologias de exclusão e ressuscitar fantasmas que 
estavam adormecidos. 
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A ATIVIDADE DA AÇÃO E A CONSTRUÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA 
SEGUNDO HANNAH ARENDT 

 

LNDA. NATHÁLIA SIQUEIRA MARANGONI 
Bolsista PIBIC/CNPq 

Universidade Estadual de Londrina 
nsiqueiramarangoni@gmail.com 

 
DRA. MARIA CRISTINA MÜLLER 

Universidade Estadual de Londrina 
mcrismuller@hotmail.com 

Orientadora 
 

RESUMO: O tema da pesquisa é a atividade da ação em Hannah Arendt. 
Pergunta-se qual é o significado da ação para a construção da dignidade 
humana segundo Arendt. A investigação justifica-se em decorrência da 
incompreensão corrente acerca daquilo que dignifica o ser humano, pois, em 
geral, dignidade humana é relacionada com conquista material. Objetiva-se 
discorrer como a atividade da ação ocorre, quais são suas características, como 
ela se desenvolve no mundo público, como cada ser humano é capaz de iniciar 
algo inédito através da ação e quais são seus frutos. A pesquisa é bibliográfica e 
seu desenvolvimento consiste na análise teórico-conceitual dos escritos de 
Hannah Arendt; o procedimento incide em trabalho monográfico com enfoque 
na reconstrução conceitual da atividade da ação. A pesquisa fundamenta-se nos 
textos de Arendt A condição humana, Trabalho, obra, ação e Da revolução; como 
comentadora foi utilizada a Dra. Maria Cristina Müller e o texto Totalitarismo e 
poder político em Arendt. O método utilizado na pesquisa é o indutivo, sendo 
resultado da leitura, análise, compreensão e síntese das ideias apresentadas pela 
bibliografia de Hannah Arendt e da comentadora. Foram realizadas discussões 
entre os membros do Grupo de Estudos Hannah Arendt que acontece 
semanalmente na UEL. Ademais, as orientações dadas pela professora Maria 
Cristina Müller, juntamente com a leitura dos textos, formaram a base de 
interpretação das ideias que garantiram o rigor do estudo e a atenção a 
interpretação do conteúdo. Compreendeu-se que: a ação acontece no domínio 
público; domínio em que a pessoa humana pode apresentar seus pontos de vista 
aos demais através do discurso – espontaneidade – e agir – iniciar algo novo; a 
dignidade humana transcende tudo o que o ser humano possa produzir 
materialmente e concentra-se na capacidade de cada ser humano iniciar o 
inédito quando age e discursa. Os estudos resultaram na confirmação da hipótese 
de que ação e dignidade humana se completam no sentido de que o ser humano 
ao agir no mundo público constrói sua dignidade uma vez que pode apresentar 
suas opiniões e se confrontar com as opiniões dos demais, construindo, ao mesmo 
tempo, sua identidade singular e o mundo – composto por uma pluralidade de 
homens e mulheres singulares. Conclui-se que a dignidade humana transcende 
tudo o que o ser humano possa produzir materialmente, mas concentra-se na 
capacidade de cada ser humano iniciar o inédito quando age e discursa, quando 
se apresenta aos demais com suas ideias e pontos de vistas singulares. 
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ASPECTOS ESSENCIAIS DA CIDADE IDEAL PLATÔNICA 
 

BELNDO. PEDRO ANGELO GOMES 
Universidade Estadual de Londrina 

pedroangelo.uel@gmail.com 
 

BELNDO. VICTOR HUGO MOTTA 
Universidade Estadual de Londrina 

hvmotta@gmail.com 
 

RESUMO: A descrição de um modelo de cidade ideal, na obra A República de 
Platão, é construída a partir dos fatos históricos relativos à decadência da 
democracia ateniense, a qual causou um descontentamento em Platão, dos 
mitos, que servem como ferramenta de narrativa e diálogo, e do processo 
educativo, que desempenha um papel essencial na formação do indivíduo cuja 
principal função será a de cumprir, com o maior grau de perfeição possível, a 
função que lhe foi designada visando ao alcance da justiça. Neste modelo de 
cidade ideal, Platão trouxe argumentos que dizem respeito à sociedade, ao 
indivíduo e até mesmo à arte e à poesia. Todos esses elementos ao longo de sua 
obra foram retratados tendo o contexto histórico como uma de suas principais 
influências. A morte de Sócrates, de quem Platão foi discípulo e considerou-o 
como “o homem mais sábio e justo”, está presente em alguns pensamentos 
apresentados na obra, como o “Mito da Caverna”, que faz alusão à busca pela 
verdade, e a própria ideia de um governo autoritário na cidade ideal que não 
permite a opinião (doxa), pois foi ela quem, de certa forma, fez Sócrates ser 
condenado pela sociedade ateniense. Dessa forma, para Platão, o conhecimento 
identifica-se com o Bem, e a Filosofia torna-se um projeto político que visa à 
superação de preconceitos e opiniões, como Danilo Marcondes analisou por meio 
da relação entre tais acontecimentos que tiveram profunda importância na 
composição da obra de Platão. Por meio da análise da narrativa, busca-se 
explorar os principais aspectos dessa construção acerca da cidade ideal 
platônica e, por fim, concluir como seria esse modelo em seu maior grau de 
completude. O conceito de justiça, um dos mais importantes dos conceitos 
construídos ao longo da narrativa, serviu como diretriz para o discurso platônico: é 
o primeiro questionamento que fazem para Sócrates. A partir disso, o novo 
conceito de justiça, que se traduz nacontribuição máxima que um indivíduo deve 
desempenhar em relação à função para a qual foi designado, de modo a permitir 
que a sociedade, por meio do reconhecimento da importância da contribuição 
de todos, prospere pacificamente. Ao relacionar a areté (virtude), que 
corresponde à singularidade do indivíduo, com o nomos (leis, a norma ética), 
alcança-se a justiça platônica. O processo educativo, nesse sentido, atua de 
forma primordial para que haja a ideia de pertencimento social (seja à classe dos 
guerreiros, dos filósofos ou dos agricultuores), ou seja, mesmo em uma sociedade 
dividida hierarquicamente, existe a paz justamente por conta de os indivíduos 
terem sido educados para aceitar a virtude (no sentido de função) que lhes foi 
designada e, principalmente, para se identificarem com ela. O Estado existe 
porque nenhum indivíduo será tido como autossuficiente, mas porque todos os 
integrantes de uma sociedade dependem um do outro. Isso fará com que a 
cidade ideal, para ser perfeitamente boa e justa, tenha os filósofos como 
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governantes, os guerreiros como defensores e os produtores como provedores dos 
bens materiais necessários à sobrevivência de todos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cidade ideal; Justiça; A República.
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BENJAMIN CONSTANT E O NASCIMENTO DO LIBERALISMO DEMOCRÁTICO 
 

MNDO. RAFAEL ANTÔNIO COSTA 
Universidade Estadual de Londrina 

rafael.ac@outlook.com 
 

Resumo: O presente estudo investigará as raízes do liberalismo democrático no 
pensamento do político e escritor franco-suiço Henri-Benjamin Constant de Rebeque 
(1767-1830). Conhecido principalmente por sua palestra De la liberté des anciens 
comparée à celle des modernes [A liberdade dos antigos comparada à liberdade 
dos modernos], proferida em 1819, no Athénée Royale em Paris, Constant exerceu 
grande influência sobre a formação do pensamento político-constitucional brasileiro, 
o que se materializou na Constituição Brasileira de 1824. Tradicionalmente, arrola-se 
Constant entre os representantes do chamado liberalismo clássico, como o faz 
Friedrich Hayek (The Road to Serfdom, 1944). Isaiah Berlin (Two Concepts of Liberty, 
1958) retratou-o como defensor da chamada liberdade negativa – como mera 
ausência de interferência –, em detrimento da chamada liberdade positiva. Para 
Norberto Bobbio (Liberalismo e Democrazia, 1988), Constant sustentava a 
incompatibilidade entre o liberalismo e a democracia. Alguns autores, contudo, 
defendem a inexistência de oposição fundamental entre os valores liberais e 
democráticos no pensamento de Constant. Nesse sentido, partindo de uma leitura 
atenta de obras como De l'esprit de conquête et d'usurpation [Do espírito da 
conquinsta e da usurpação], de 1814, e Principes de politique applicables à tous les 
gouvernements représentatifs [Princípios de política aplicáveis a todos os governos 
representativos], de 1815, Stephen Holmes (Benjamin Constant and the Makin of 
Modern Liberalism, 1984) demostra a existência de um igualitarismo subjacente ao 
liberalismo de Constant, uma crítica à liberdade negativa, sua desconfiança da ética 
do interesse próprio e seu compromisso de incentivar a participação política e o 
envolvimento cívico na França pós-napoleônica. Além disso, a partir da constatação 
de Constant acerca da necessidade de salvaguardas institucionais para proteção 
da liberdade, é possível tecer aproximações com o chamado republicanismo 
instrumental (ou neorromano) de Philip Pettit (Republicanism, 1997). A presente 
pesquisa constitui um estudo teórico, com base em pesquisa bibliográfica, por meio 
da qual foram consultadas obras de diversas áreas do conhecimento, especialmente 
Direito Constitucional, Filosofia e Ciência Política, bem como artigos de revistas 
especializadas e a biografia do pensador estudado. Abordou-se o tema através do 
método dedutivo, ou seja, partindo-se da compreensão do quadro geral, para 
chegar ao caso específico. Pretende-se demonstrar, primordialmente, que Constant 
se afasta das formulações do clássicas do liberalismo, influenciando a formação do 
chamado liberalismo democrático. Secundariamente, pretende-se apontar as 
aproximações e diferenças entre o liberalismo democrático de Constant e o 
republicanismo instrumental de Philip Pettit. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Benjamin Constant; Liberalismo; Democracia; Liberdade; 
Republicanismo.



280 

__________________________________________________________________________________________________________ 
Anais do X Ciclo Hannah Arendt – A Felicidade Pública 

Universidade Estadual de Londrina – 12 a 14 de novembro de 2019 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia UEL 

HANNAH ARENDT: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA 
MORALIDADE E DAS REGRAS MORAIS 

 

DR. ROMMEL LUZ 
Colégio Pedro II 

rommel.luz@gmail.com 
 

RESUMO: As questões morais aparecem no pensamento de Hannah Arendt a partir 
da experiência totalitária, em que os padrões morais tradicionais puderam ser 
abandonados em troca de novos padrões, não só incompatíveis como contrários aos 
aceitos até então. Por essa razão, suas reflexões acabam se voltando para o 
problema da natureza das regras morais e de nosso comprometimento com elas, isto 
é, da moralidade. Os exemplos tanto daqueles que tão prontamente substituíram 
suas convicções anteriores por outras, como daqueles que, em meio ao terror 
totalitário, mantiveram-se capazes de julgar, isto é, de distinguir o certo e o errado, 
mesmo que ao preço de suas vidas, são o material primeiro da reflexão de Arendt. 
Por essa razão, ela recusa pensar o problema da moralidade a partir do conceito de 
consciência. A moral não seria uma questão de ter acesso ao conhecimento do que 
é certo ou errado e, então, agir em acordo ou desacordo com esse conhecimento. 
Em vez de um acesso primeiro aos parâmetros universais que nos permitiriam, num 
segundo momento, utilizá-los como medida para a avaliação das ações humanas, 
Arendt prioriza a experiência particular e a requisição de compreendê-la, que levada 
a cabo dará lugar ao juízo. As regras morais, para ela, devem ser entendidas como 
convenções, como algo sobre o que se está de acordo, cuja evidência deriva antes 
da sua vigência do que do acesso a alguma lei inscrita na razão ou em nossos 
corações. Seu modelo de moralidade é Sócrates, com sua exigência do diálogo 
consigo mesmo e com os outros, bem como do acordo consigo mesmo. Por outro 
lado, suas reflexões morais são marcadas pelo problema do mal, e daquele mal 
diante do qual não podemos senão dizer que não deveria jamais ter acontecido. 
Essa percepção do mal parece conflitar com uma compreensão das regras morais 
como convenções, e minha comunicação pretende lançar luz sobre essa tensão, 
apontando elementos em jogo na compreensão arendtiana da natureza das regras 
morais como algo convencional, bem como na relação entre pensamento e juízo, 
na qual Arendt deposita sua confiança quanto a possibilidade de discernir o certo e 
o errado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Arendt; Moralidade; Convenção; Pensamento; Juízo.
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RESGATE DOS PRINCÍPIOS EPICURISTAS PARA UMA FELICIDADE 
CONTEMPORÂNEA 

 

MNDA. THAIS TIEMI TAMURA 
Universidade Estadual de Londrina 

thaisttamura@gmail.com 
 

RESUMO: A felicidade contemporânea tem sido identificada ao poder de 
consumo, em uma lógica que envolve não apenas a aquisição de bens, mas o 
descarte praticamente imediato do que foi adquirido. A manutenção desse 
ciclo de aquisição-descarte-aquisição parece ser mantido pelo prazer 
proporcionado pelo consumo. Por isso, há quem conclua que vivemos em uma 
sociedade hedonista, em que a felicidade está orientada exclusivamente pelo 
prazer. Um dos resultados dessa lógica do prazer advindo do consumismo é a 
destruição ecológica, com a produção em massa de descartes. Desse modo, 
o debate sobre felicidade não pode ser desvinculado das dimensões ética e 
política, pois, a adoção de uma concepção de felicidade implica na discussão 
de ações humanas permeadas por valores e de suas consequências para a 
sociedade. Frente a esse cenário, o objetivo deste trabalho é resgatar alguns 
elementos da filosofia epicurista para debater o consumismo contemporâneo, 
buscando nessa filosofia uma concepção de felicidade alternativa. À primeira 
vista, esse itinerário parece ser contraintuitivo, pois, como uma filosofia 
hedonista poderia encaminhar uma alternativa aos problemas do prazer 
proporcionado pelo consumismo? Para construir uma resposta, é preciso, 
inicialmente, esclarecer que para Epicuro nem todo prazer deve ser escolhido 
ou buscado e, do mesmo modo, nem todo sofrimento deve ser evitado. É 
preciso, antes de tudo, ponderar as consequências advindas da escolha ou 
recusa dos prazeres e sofrimentos. Nesse ponto, Epicuro apresenta uma das 
principais características de sua ética, distinguindo três tipos de desejos: o 
natural e necessário é aquele que se realizado suprime o padecimento, como 
comer quando se tem fome; natural e não necessário é o desejo por comidas 
elaboradas; e, por fim, o desejo inútil que não é natural nem necessário são 
horarias, títulos, prêmios. O conhecimento dessa variedade de desejos possibilita 
direcionar as escolhas buscando prazeres que garantam a saúde do corpo e a 
tranquilidade do espírito, o que seria sinônimo de felicidade. A felicidade 
epicurista é também indissociável da simplicidade porque habituar-se a ela 
proporciona os meios para enfrentar os obstáculos e desfrutar a vida. Partindo 
desses esclarecimentos, não é difícil concluir que o prazer do consumismo 
contemporâneo não satisfaz as exigências epicuristas de uma vida feliz. Mais do 
que isso, o prazer do consumismo parece conduzir à infelicidade, pois, ele 
depende de uma rápida sucessão de novas aquisições e descartes, essa busca 
incessante por desejos inúteis acarreta fadiga e ansiedade. Conclui-se que as 
discussões de Epicuro fornecem caminhos para construir uma noção de 
felicidade que não comprometa uma perspectiva de futuro, sem abdicar do 
prazer de existir. Nesse itinerário, a filosofia epicurista deixa de ser apenas uma 
ética para contemplar também uma dimensão política. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Consumismo; Felicidade; Epicuro.
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INFÂNCIA E CIDADE: UM DIÁLOGO COM HANNAH ARENDT 
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RESUMO: Discorrer sobre a perda do mundo comum, como um modo de 
problematizar a experiência entre adultos e crianças na cidade, é o objetivo 
deste trabalho. Os constrangimentos de uma sociedade, cuja intensificação 
dos processos de destruição da cultura pública, mediada pelo individualismo e 
erosão da convivialidade humana, tem reduzido as possibilidades de uma 
experiência, cujo horizonte é o mundo comum. A “crise na educação”, refletida 
por Arendt (2007) parece transpor-se à cidade quando a perpetuação de um 
tempo atravessado pelo desprezo do humano e do mundo, - compreendido 
como artifício de heranças simbólicas e compartilhadas entre as gerações -, foi 
produzindo outras formas de viver que chegam ao nosso século com outra 
roupagem. O obscurecimento do âmbito público ressaltado por Arednt (1998, 
2010) continua a ser percebido quando formas gregárias do viver em 
sociedade, descrendecia indivíduos a uma existência cívica. Para estes, a 
cidade, em sua acepção de bem simbólico, comum e público, não existe e 
nunca existiu. O público se apresenta fora das sociabilidades e interações 
humanas, pois parte da cidade constituiu-se em uma institucionalidade, onde 
muitos a utilizam como proteção aos vínculos familiares esgarçados, lugar de 
subsistência e exposição pública da necessidade à espera da piedade alheia. 
Excluídos da cidadania, indivíduos são forçados a viver a cidade como errantes, 
já que suas palavras e opiniões foram sequestradas e esvaziadas de sentido em 
um mundo que tornou permanente o processo de morrer. Essa condição 
criminalizada imputada aos adultos também se estende a alguns tipos de 
crianças, desvinculadas que estão de uma representação aceitável ao 
conjunto da sociedade, onde suas diferenças, em função da etnia, classe 
social, idade, lugar de pertença, etc. se apresentam como a via aberta para a 
impossibilidade de viver outra dimensão pública da cidade. Para Arendt (2007), 
a falta de responsabilidade pelo mundo, decorrente da atitude dos adultos, traz 
como consequência uma exagerada preocupação de instruir as crianças “na 
arte de viver, como se a infância fosse um estado humano autônomo, capaz 
de viver por suas próprias leis”. Introduzir as novas gerações em um mundo 
público significa repensar a cidade à luz de uma democracia radical, 
transformando-a em uma comunidade de sentido a orientar as experiências 
entre crianças e adultos na cidade. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Infância e cidade; Criança, cidade e exclusão; Espaço 
público e cidade.
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RESUMO: Com o propósito de construir um caminho que nos permita refletir acerca 
da principal questão imposta em sua obra “Quadros de Guerra: quando a vida é 
passível de luto?” a filósofa estadunidense Judith Butler, professora da Universidade 
de Berkeley(CA) e conhecida principalmente por suas obras sobre gênero e a 
teoria queer, nos leva a refletir de que modo uma vida pode ser apreendida sob 
a condição de ser passível de luto, ou “enlutável”, enquanto outras não recebem 
o mesmo aspecto. Deste modo, Butler nos faz caminhar por diferentes tradições 
da filosofia  a fim de constituir um aparato teórico que permita a compreensão do 
sujeito por diferentes concepções, é quando percebe-se a presença de filósofos 
como Hegel e Levinás na busca da compreensão do outro a partir do eu, busca 
em psicanalistas como Lacan e Melanie Klein um aprofundamento da concepção 
de sujeito e através dos conceitos de micropoderes e das tecnologias normativas 
de Foucault é possível compreender que a autora recebe a influência do filósofo 
francês para compreender a apreensão do outro, isto é, a aceitação e o 
reconhecimento como dependentes de um conjunto de normas expostos pela 
ordem social e política. Nisto, Butler mostra uma possibilidade de expor a vida 
como um objeto precário, concebendo o corpo enquanto um fenômeno social, 
que está exposto aos outros, e que é, portanto, vulnerável por definição. O 
conceito a que chega a filósofa e que nos permite compreender quando uma 
vida é classificada como passível de luto, ou não, é o conceito de 
“enquadramento” no qual a autora se propõe a expor como a vida em sentido 
estrito pode Sr enquadrada, como em molduras em quadros, e é a partir dessa 
concepção que será possível compreender os aspectos comuns a determinadas 
vidas, pela normalização de seus corpos que os levam a condição de passíveis de 
luto, precários e vulneráveis. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Butler; Enquadramento; Vida Precária.
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RESUMO: O presente ártico pretende apresentar ao público a crítica a 
educação progressista no texto A crise na educação de Hannah Arendt 
apresentada no livro Entre o Passado e o Futuro (1961). Arendt nessa obra faz 
uma crítica direta ao modelo educacional instituído nos Estados Unidos a qual 
teve fundamentação os textos de John Dewey. Arendt julgo o modelo 
educacional norte americano inferior ao do “Velho mundo”, não por ser um país 
novo e jovem ainda, pelo contrário, pois para ela no âmbito educacional eles 
eram "os mais 'avançado' e moderno do mundo". Assim sendo, Arendt afirmava 
ser a educação progressista a culpada pelos insucessos no campo 
educacional. Em seu texto Hannah Arendt faz diversas críticas ao modelo 
progressista, começando pelo fato dela surgir como uma tentativa de 
realização do sonho norte-americano de criar um novo mundo livre da pobreza 
e da opressão, tal ideal quando jogado às mãos dos recém-chegados se torna 
um grande erro pois tira deles a sua própria oportunidade face ao novo mundo. 
Para Arendt o mundo que se apresenta para o recém-chegado será sempre 
um mundo velho pois sempre será um mundo que o antecedeu, por isso educar 
uma criança para que ela realize um ideal político seria como impor a ela um 
caminho obrigatório a se seguir. Assim, Arendt faz necessário a imediata 
distinção entre política e educação. Além disso, Arendt também considera de 
extrema importância entender as diferenças entre domínio público e domínio 
privado, uma vez que é através dessa distinção que ela vai dar seguimento nas 
suas justificativas de como o modelo educacional progressista é prejudicial aos 
recém nascidos, pois, para Arendt a educação desses deve ser mantida longe 
dos domínios públicos, uma vez que o domínio público já não é mais o espaço 
de educar, mas sim da ação do homens adultos e responsáveis pelo mundo. 
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Resumo: Ao pensar o campo de produção do fascismo, Deleuze e Guattari 
situam os investimentos maquínicos que perpassam a dimensão do socius e os 
processos de capturas e reterritorializações capitalista, tendo como foco a 
esfera do desejo e de linhas de fuga que se constituem em linha de abolição e 
sistemas repressivos. Os arranjos e produção de um maquinismo intrínseco às 
relações e agenciamentos coletivos invocam, portanto, os mecanismos de 
produção social, de funcionamento das instituições e os regimes de 
subjetivação forjados pelo desejo, modulando as relações de dominação a 
partir de sua determinação nos níveis molar e molecular. Hannah Arendt antevê 
a relação entre capitalismo e repressão, contudo, partindo de uma outra 
perspectiva, denuncia a existência de um vínculo que se estabelece com o 
capital sob a forma de uma “aliança” e afinidade, como constitutivo e 
fundamento do totalitarismo; desse modo, analisa que o fascismo produz e 
perpetua a violência e seus aparelhos repressivos menos em função de uma 
circulação do desejo do que pelo efeito de uma ordem de indiferença e 
banalização. Intentamos com esse trabalho, pensar os pontos de 
convergências e distância entre Deleuze e Guattari e Arendt acerca do 
fascismo no cerne das sociedades capitalistas, seu campo de produção, 
engrenagens e funcionamento.  
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