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pensamento corrompido?
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DISCUSSÃO POLÍT ICA SEGUNDO AS CONCEPÇÕES DE ARENDT E WEBER:
UMA ANÁLISE SOBRE OS CONCEIT OS DE VIOLÊNCIA E PODER
Botelho, Samuel de Oliveira1
RESUMO: O presente trabalho pretende fazer uma breve abordagem de dois
conceitos importantes para a tradição política, o poder e a violência. Essa
abordagem busca tratar sobre o pensamento de Max Weber como importante
pensador político que definia a violência e poder como instrumentos de dominação
legítima do estado, com uma definição dessas, Weber pensava que as formas de
violência em que o estado agia seria justificável, na medida em que a tradição, o
carisma ou a lei, em seu contexto histórico, tem sua justificativa no conceito de
dominação legítima. Também deve-se apresentar as críticas feitas por Hannah
Arendt ao pensamento de Weber, que segundo Arendt, as más definições dos
conceitos podem levar em uma forma de se alcançar o terror e se acabar por
completo com o poder, porque o poder é constituído de todas as pessoas que agem
juntas, mas se só o estado tem esta medida de poder, ele não governará segundo o
poder e sim segundo o medo. Medo este que impõem aos outros através da
violência. Por último devemos fazer uma apresentação da alternativa de Arendt ao
problema de associar a violência e poder como forma de coerção estatal, para isso,
devemos entender o pensamento de Arendt corretamente, pensamento esse, que
conceitua sobre o uso da violência como forma natural de coerção para atos de
destruição do poder, mas esta violência só pode ser usada quando necessária e o
seu uso deve acarretar uma justificativa pelos atos ocorridos dentro do processo
feito, devemos também entender a definição de poder, que não é condição para algo
como força e coerção (violência), mas é relacionada ao povo que se junta em um
espaço de pluralidade, espaço este que só tem existência através da união das
pessoas, que são consideradas iguais porque são humanos e vivem nas mesmas
condições, e também, diferentes pois nenhum homem vive ou pensa como o outro.
PALAVRAS-CHAVE: Violência. Poder. Dominação. Pluralidade.
INTRODUÇÃO
As discussões feitas por Hannah Arendt em torno da violência e do
poder pretendem resolver o problema da legitimação da violência, que muitas vezes
era feita em cima do povo por instituições que se afirmavam como legítimas, por
experiência própria, Arendt vivenciou esta violência em seus dias de judia na
____________
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Alemanha nazista. Outra discussão é a questão do poder, que segundo a
interpretação de Arendt, era confundido com o monopólio da força que uma
instituição tinha sobre todos os cidadãos de um país. Com todo plano de fundo da
sociologia de Max Weber, é pretendido usar como bibliografia principal o seu texto
ciência e política duas vocações para entender o processo e a legitimação do uso da
violência feita pelo estado, que segundo o autor, deve ser legítima por formas de
dominações que se instauraram desde a fundação do estado e deve ter a forma de
atuação violenta como uma ação que se justifica sobre os fins visados, não se
importando com os meios que se tem em mente. Arendt vai propor outra forma de
analisar a questão, segundo a autora, o problema reside na forma como Weber
conceitua violência e poder. No pensamento de Arendt os dois conceitos são
diferentes e devem ser entendidos separados um do outro. A violência como forma
justificada de coerção, na medida em que é limitada pelo poder e busca sua ação
quando não se pode resolver de outra forma. O poder como forma de ação humana
em conjunto, que tem a sua existência na medida em que os homens têm suas
ações garantidas em conjunto, o poder só pode ser constituído dessa forma, em
uma ação plural onde os homens discursam uns aos outros.
A POLÍTICA COMO FORMA DE VIOLÊNCIA E PODER
Weber procura apresentar em sua obra ciência e política duas
vocações “o que entendemos por política?” (WEBER, 1998, p. 55). O conceito de
política pode ter vários significados diferentes, mas o que Weber quer tratar é sobre
uma área mais restrita de seu entendimento sobre a política, segundo Weber,
devemos entender política como “[...] a direção do agrupamento político hoje
denominado “Estado” ou influência que se exerce em tal sentido” (WEBER, 1998, p.
55). Devemos pensar o estado como definido por um meio, este meio é a coerção
física que se encontra em todas as instituições políticas (WEBER, 1998, p. 56). A
violência se torna um instrumento para o estado, porque tem o “[...] monopólio do
uso legítimo da violência física” (WEBER, 1998, p. 56), “[...] o Estado se transformou,
portanto, na única fonte do “direito” à violência” (WEBER, 1998, p. 56).
A política é a participação no poder ou a influência que podemos ter
na divisão do poder, podendo ser entre estados ou dentro de um único estado:
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Por política entenderemos, consequentemente, o conjunto de
esforços feitos com vistas a participar do poder ou a influenciar a
divisão do poder, seja entre Estados, seja no interior de um único
Estado (WEBER, 1998, p. 56).

Os homens buscam o poder que é transferido a eles pela
participação na política, feita a transferência, podemos pensar que tais homens são
políticos, tais políticos buscam o poder em duas formas diferentes, a primeira pelo
desenvolvimento de suas ideias, seus fins ou por puro egoísmo, a segunda se
encontra em buscar o poder por ele mesmo (WEBER, 1998, p. 57). Os
agrupamentos políticos são formados através da dominação, que para Weber,
podem ter legitimidade em três formas: dominação legal, tradicional e carismática.
Dominação Legal é a dominação burocrática, segundo Weber: “[...]
qualquer direito pode ser criado e modificado mediante um estatuto sancionado
corretamente no que diz respeito à sua forma” (WEBER, 1998, p. 544). A associação
que domina é eleita ou nomeada e em cada parte deste agrupamento funciona como
uma empresa (WEBER, 2016, P. 544), a obediência é feita pela regra estatuída, ela
estabelece a medida de obediência e estas regras são leis formalmente abstratas
que seguem a ordem do mandante (Weber, 2016, p. 544), a legitimação de mando
deste campo de dominação é dada “[..] no âmbito de uma competência concreta
cuja legitimação e especialização se baseiam na utilidade objetiva e nas exigências
profissionais estipuladas para a atividade do funcionário” (WEBER, 2016, p. 544). Os
funcionários têm o papel de obedecer à uma certa ordem hierárquica de cargos,
devem também, proceder sem nenhuma emoção pessoal, mas de “[...] maneira
estritamente formal segundo regras racionais ou, no caso em que elas falham,
segundo pontos de vista de conveniência ‘objetiva’” (WEBER, 2016, p. 545).
A dominação legal corresponde a estrutura moderna do estado e do
município, a dominação em uma empresa capitalista privada, “[...] ou numa união de
qualquer outra natureza que disponha de um quadro administrativo numeroso e
hierarquicamente articulada” (WEBER, 2016, p. 545). A dominação da empresa
capitalista moderna pode ser definida por Weber:
[...] em parte heteronômica: o seu funcionamento se acha
parcialmente prescrito pelo Estado. E, no que diz respeito ao quadro
coercitivo, é totalmente heterocéfala: são os quadros judicial e
policial estatais que (normalmente) executam estas funções. Mas é
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autocéfala no que diz respeito à organização administrativa, cada vez
mais burocrática, que lhe é própria (2016, p. 545).

Esta dominação burocrática precisa de funcionários contratados,
mas existem cargos mais altos que não podem ser contratados, com isso, podemos
pensar nos soberanos que herdam o trono (monarcas), presidentes que são eleitos
pelo povo ou pelos parlamentares (WEBER, 2016, p. 545-546).
A dominação tradicional é a crença na legitimação dos poderes que
existem a muito tempo, este domínio é comunitário (WEBER, 2016, p. 546). O que
manda é considerado senhor, e os que obedecem são os súditos, como tal, as
pessoas são reconhecidas através de fatores de dominação patriarcal. Se não fosse
assim, seriam por fatores livres ou históricos, se fossem livres, seriam escolhas por
atributos de certas pessoas, podendo ser carisma, assim como fatores de honra
política de um determinado indivíduo, sempre pensando “de acordo com pontos de
vista puramente pessoais, sobretudo suscetível de se deixarem influenciar por
preferências também pessoais” (WEBER, 2016, p. 547). O domínio se dá
exclusivamente na fidelidade do servo ao senhor, segundo Weber:
Os servidores são recrutados em completa dependência pessoal do
senhor, seja sob a forma puramente patrimonial (escravos, servos,
eunucos etc.), ou extrapatrimonial, de camadas não totalmente
desprovidas de direitos (favoritos, plebeus) (2016, p. 547-548).

A dependência que se dá nesta estrutura pode ser pensada de
forma heterônoma e heterocéfala porque:
[...] não existe direito próprio algum do administrador sobre o cargo,
mas tampouco existe seleção profissional nem honra estamental
para o funcionário; os meios materiais da administração são
aplicados em nome do senhor e por sua conta. Sendo o quadro
administrativo inteiramente dependente dele, não há nenhuma
garantia contra o seu arbítrio, cuja extensão possível é, em
consequência disso, maior aqui do que em qualquer outra parte
(Weber, 2016, p. 548).

Os governos despóticos eram caracterizados por esse pensamento
(WEBER, 2016, p. 548), mas devemos pensar que “[...] os servidores não são
pessoalmente do senhor, e sim pessoas independentes, de posição própria, que
angariam proeminência social” (WEBER, 2016, p. 548). Cada um dos servidores era
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aceito em seus cargos por privilégio ou concessão, a administração é feita pela
divisão do senhor e o “[...] quadro administrativo com título de propriedade e
privilégio” (WEBER, 2016, p. 548). Os funcionários que se encontram em estados
feudais ou patrimoniais vivem como em uma família, onde são educados a servir,
partindo da ideia de que são administradores do lar de seu senhor. Estes patriarcas
regem segundo uma justiça e princípios que estão presos à tradição, mas que deixa
uma certa liberdade do ponto de vista juridicamente informal (WEBER, 2016, p.
549), as pessoas são dominadas por leis que seguem uma forma que “[...]
predomina uma combinação de princípios ético-sociais e utilitário-sociais que rompe
toda rigidez jurídica formal” (WEBER, 2016, p. 549).
E a dominação carismática, como vimos antes nos fatores livres, são
líderes que são escolhidas por seu carisma, ou certos atributos em que as pessoas
decidem acreditar como honrados e louváveis. A forma de jurisdição é guiada por
revelações ou criações momentâneas (WEBER, 2016, p. 551) e deve ter aceitação
pela comunidade. O senhor desta forma de dominação deve “[...] se fazer acreditar
como senhor “pela graça de Deus”, por meio de milagres, êxito e prosperidade do
séquito e dos súditos. Se lhe falha o êxito, seu domínio oscila” (WEBER, 2016, p.
553).
Dentro dessas três formas de dominação, podemos pensar que
buscam o monopólio da obediência, “[...] aos senhores pretendem ser os detentores
da força legítima e exige, de outro lado e em virtude daquela obediência, controle
dos bens materiais que, em dado caso, se tornam necessários para a aplicação a
força física” (WEBER, 1998, p. 59), com esse monopólio da obediência as formas de
dominação garantem com a violência, as suas formas de poder, o estado, assim
como as outras formas de dominação antes dele, são formas de dominação “[...] do
homem sobre o homem, fundada no instrumento de violência legítima” (WEBER,
1998, p. 57).
As formas de dominação pretendem buscar “[...] uma dominação
que se baseia na violência [...]” (WEBER, 1998, p. 60) e “[...] fazem-se necessários,
tal como em uma empresa de caráter econômico, certos bens materiais” (WEBER,
1998, p. 60). Estes bens materiais são certos recursos que são concentração do
poder “privado”, onde o estado faz certos usos destes recursos, esses indivíduos ou
organizações são os administradores, com isso, podemos fazer duas diferenciações
acerca das administrações. A primeira propõe que o estado, os funcionários ou
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qualquer magistrado, os quais o detentor de poder tem a obediência, “[...] são, eles
próprios, os proprietários dos instrumentos de gestão... que podem ser recursos
financeiros, edifícios, material de guerra, parque de veículos, cavalos etc.” (WEBER,
1998, p. 60). A segunda parte propõe algo oposto, o estado “[...] é “privado” dos
meios de gestão” (WEBER, 1998, p. 60). O estado moderno é um agrupamento de
dominação que apresenta caráter institucional, este estado procurou expropriar os
recursos “privados” que estão independentes dele e “[...] procurou (com êxito)
monopolizar, nos limites de um território, a violência física legítima como instrumento
de domínio [...]” (WEBER, 1998, p. 62).
A dominação do estado não pode seguir uma ética que exclui a
violência como forma de poder, e por isso o político não pode seguir uma moral
cristã, segundo Weber, as máximas cristãs de não resistir ao mal pela força não
podem ser aceitas por um político, com isso, os políticos devem opor-se “[...] ao mal
pela força ou serás responsável pelo triunfo que ele alcance” (WEBER, 1998, p.
112). A ética deve ser feita segundo a máxima da violência como meio de poder,
como tal, em certos casos deve ser usada a violência para um fim maior, nos dizeres
de Weber:
A nenhuma ética é dada ignorar o seguinte ponto: para alcançar fins
“bons”, vemo-nos, com frequência, compelidos a recorrer, de uma
parte, a meios desonestos ou, pelo menos, perigosos, e compelidos,
de outra parte, a contar com a possibilidade e mesmo a
eventualidade de consequências desagradáveis. E nenhuma ética
pode dizer-nos a que momento e em que medida um fim moralmente
bom justifica os meios e as consequências moralmente perigosas
(WEBER, 1998, p. 114).

Assumindo essa ideia de os fins justificam os meios, as pessoas que
queiram dedicar-se à política, devem assumir que a violência em uma dominação
legitima é justificável em contextos de meio para garantir um fim, como uma forma
violenta de se buscar um ideal político, ou o estabelecimento da paz em certos
contextos de guerra, sempre pensando no instrumento da coerção para se chegar a
tal fim.
CONCEPÇÃO DE VIOLÊNCIA E PODER EM ARENDT
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Segundo Hannah Arendt, a tradição política se enganou em definir
“[...] violência como a mais flagrante manifestação de poder” (ARENDT, 2013, p.
118), dentro da tradição se encontram os pensadores tanto de direita quanto de
esquerda, mas só vamos nos ocupar com o pensamento de Max Weber que é parte
da análise deste texto. Para Arendt, a burocracia é a forma de domínio mais terrível,
para a nossa análise, podemos voltar ao pensamento de Weber para perceber que a
burocracia é a forma legítima de dominação legal, mas em termos da crítica
filosófica de Arendt:
[...] a burocracia ou o domínio de um intrincado sistema de
departamentos no qual nenhum homem, nem o único nem o melhor,
nem poucos nem muitos, pode ser considerado responsável, e que
poderia perfeitamente ser chamado de domínio de Ninguém
(ARENDT, 2013, p. 118).

Segundo Arendt, no governo burocrático não existe ninguém para se
fazer perguntas sobre certos atos incorretos, assim como não se pode achar um
culpado, porque se encontra em um estado caótico de coisas que impossibilita
identificar o inimigo (ARENDT, 2013, p. 118). Outro problema do pensamento de
Weber é a sua definição política de poder, violência e outros conceitos. Estes
conceitos “[...] não são mais que palavras para indicar os meios pelos quais o
homem domina o homem” (ARENDT, 2013, p. 122). Tendo por definição de poder,
como “o poder do governo” (ARENDT, 2013, p. 125), onde a violência é a
característica deste poder. Muitas vezes, é tentador e fácil de se pensar desta forma,
principalmente em discussões políticas que se encontram em diálogo com Weber,
onde o poder é encoberto para trazer à luz as formas coercivas do estado, tornando
o poder como parte da coerção, como um instrumento que o tirano, burocrata ou
totalitário tem de usar contra outros de forma indiscriminada:
Uma vez que tanto em relações exteriores como em questões
domésticas a violência aparece como último recurso para manter a
estrutura do poder intacta contra indivíduos desafiantes_ o inimigo
externo ou o criminoso nativo _ parece na verdade que a violência é
o pré-requisito do poder e o poder, nada mais é que uma fachada,
uma luva de veludo que, ou encobre uma mão de ferro, ou mostrará
pertencer a um tigre de papel (ARENDT, 2013, p. 125).
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Arendt responde aos problemas do governo de Weber que se baseia
na violência, como governos impossíveis de se formarem pela violência pura,
segundo ela, os governos precisam de outros que garantam poder para eles, até um
tirano precisa de aliados para sua tirania, segundo a autora:
Jamais existiu um governo baseado exclusivamente nos meios da
violência. Mesmo o mandante totalitário, cujo maior instrumento de
domínio é a tortura, precisa de uma base de poder _ a polícia secreta
e sua rede de informantes. Somente o desenvolvimento de soldados
robôs que eliminassem, como foi mencionado anteriormente, o fator
humano por completo e permitissem a um só homem com um botão
de comando destruir a quem lhe aprouvesse, poderia mudar esta
supremacia do poder sobre a violência (ARENDT, 2013, p. 128).

Segundo Arendt, violência e poder podem ser definidos por dois
aspectos políticos: a violência “[...] é por natureza instrumental; como todos os
meios, sempre necessita de orientação e justificação pelos fins que persegue. E o
que necessita ser justificado por alguma outra coisa não pode ser a essência de
coisa alguma” (ARENDT, 2013, p. 128). Arendt pensa que a violência deve ser
justificada para ser legítima, como sendo instrumento do estado, ela deve buscar um
fim que a justifique para não ser uma tirania. Diferente da violência, o poder:
[...] não necessita de justificação, sendo inerente a própria existência
de comunidades políticas; o que realmente necessita é legitimidade...
O poder brota onde quer que as pessoas se unam e atuem de
comum acordo, mas obtém sua legitimidade mais do ato inicial de
unir-se do que de outras ações que se possa seguir (ARENDT, 2013,
p. 129).

A justificação da violência pode ser feita pensando no futuro, como
numa guerra que se busca a paz, mas esta violência nunca pode ser legítima
(ARENDT, 2013, p. 129) e sua restrição se dá pelo poder (ARENDT, 2013, p. 131).
Já o poder, sempre é legítimo por um apelo ao passado, sendo um apelo a união
das pessoas (ARENDT, 2013, p. 129). Devemos pensar que a violência é justificável
até um certo ponto, se não for assim, podemos pensar em governos que acabaram
com o poder, como em um caso hipotético onde pessoas rejeitam certos atos
injustificáveis do governo e este governo age através de coerção física contra elas,
quando acontece isso, o poder se acaba e o terror impera, porque o terror é a
destruição do poder através da violência (ARENDT, 2013, p. 131). Para Arendt o
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poder e a violência estão em oposição (ARENDT, 2013, p. 132), “[...] onde um
domina totalmente o outro está ausente. A violência aparece onde o poder está em
perigo,

mas

se

a

permitem seguir

seus

próprios

caminhos,

resulta

no

desaparecimento do poder” (ARENDT, 2013, p. 132).
Arendt argumenta que a violência é algo humano e quando tentamos
retirar a violência dos seres humanos nós os desumanizamos (ARENDT, 2013, p.
137). Agir com violência não é algo errado, pelo contrário, “[...] na vida privada, e
mesmo na pública, há situações em que a própria prontidão do ato violento pode ser
o único remédio apropriado” (ARENDT, 2013, p. 137), mas este ato violento precisa
ser justificado, segundo Arendt:
A violência, sendo instrumental por natureza, é racional na medida
em que for eficaz para alcançar o fim que a deve justificar. E uma vez
que quando agimos nunca sabemos exatamente as consequências
eventuais daquilo que estamos fazendo, a violência só pode ser
racional se persegue objetivos a curto prazo (ARENDT, 2013, p.
149).

Mas se os objetivos não forem alcançados em curto prazo, “[...] o
resultado não será somente a derrota, mas introdução da prática da violência em
todo o corpo político” (ARENDT, 2013, p. 150).
A pergunta que devemos fazer é, o que poderia ser pensado como
poder? Podemos pensar que “[...] o poder passa a existir entre os homens quando
eles agem juntos, e desaparece no instante em que eles se dispersam” (ARENDT,
2016, p. 248), ele preserva a existência do domínio público (ARENDT, 2016, p. 248)
e se efetiva através da junção do discurso e da ação (ARENDT, 2016, 247). O poder
é sempre potencial por conta de sua necessária efetivação que se dá na ação e no
discurso em conjunto com outros, por conta de sua efetivação que depende de
outros agindo, ele não pode ser materializado totalmente, mas o “[...] único fator
material indispensável para a geração do poder é a convivência entre os homens”
(ARENDT, 2016, p. 249).
O poder humano corresponde a condição humana da pluralidade
(ARENDT, 2016, p. 249). Nas concepções de Arendt, a condição humana da
pluralidade é o “[...] fato de que os homens, e não o Homem, vivem na Terra e
habitam o mundo” (ARENDT, 2016, p. 9). “A pluralidade é a condição da ação
humana porque somos todos iguais, isto é, humanos, de um modo tal que ninguém
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jamais é igual a qualquer outro que viveu, vive ou viverá” (ARENDT, 2016, p. 10). Na
pluralidade podemos pensar a constituição de poder através da união de diferenças,
já em uma dominação tal coisa não pode acontecer, porque as diferenças são
minadas pela vontade coercitiva do modo de dominação. Podemos pensar na forma
de dominação tirânica, que pode ser tida como tradicional, esta forma anula a
pluralidade, porque é “[...] a força que um homem sozinho pode exercer contra seu
semelhante, e da qual um ou uns poucos homens podem ter o monopólio ao se
apoderarem dos meios de violência” (ARENDT, 2016, p. 250). A tirania, como afirma
Arendt, tendo como guia o pensamento de Montesquieu, é um “[...] isolamento do
tirano em relação aos súditos” (ARENDT, 2016, p. 250), mas não é só o isolamento
do tirano, os súditos também ficavam isolados uns dos outros, com isso, os tiranos
contradiziam a condição humana da pluralidade como “[...] o agir e o falar em
conjunto, que é a condição de todas as formas de organização política” (ARENDT,
2016, p. 251) e minam o poder de sua real definição.
CONCLUSÃO
Hannah Arendt pretende nos prevenir dos problemas que se
encontram nos teóricos da tradição política do século 19 e 20, estes teóricos
pensavam que o poder era constituído pelas pessoas que tinham força de coerção
em cima de outros, era poderoso aquele que comandava outros. Arendt modifica
esta concepção ilegítima de poder e violência que, segundo a autora, deve ser
pensado como violência em uma forma restrita de ação do estado em cima dos atos
faltosos feitos contra outros, esta violência é restringida pelo poder, poder este que
não se encontra no estado sozinho, mas se encontra em cada pessoa que se
agrupa em um espaço em comum com diferentes pensamentos.
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AS PRÁT ICAS DE T RABALHO DE UM T RIBUNAL REGIONAL ELEIT ORAL EM
MEIO À CRISE DE REPRESENT AT IVIDADE
Capaverde, Caroline Bastos1
RESUMO: Hannah Arendt (1906-1975) legou-nos uma substanciosa reflexão
política, na segunda metade do século XX. Ela desenvolveu noções sobre
política, cidadania e "crise de representatividade", entre outras, sob a perspectiva
de suas experiências em um momento de instabilidade política, econômica,
social: o Totalitarismo Nazista. O presente trabalho objetiva a refletir, a partir dos
conceitos arendtianos, como, em um momento anterior ao encetamento no campo
empírico, a crise política brasileira reflete nas práticas de um Tribunal Regional
Eleitoral, no que concerne à organização das eleições municipais de 2016 e às
mudanças observadas no contexto engendrado. A hipótese a ser desenvolvida é
a de que as práticas na ambiência interna do Tribunal Regional Eleitoral são
constantemente realinhadas na medida em que o contexto social e político do
Brasil atual, imbrica alternativas e novas possibilidades à organização das
eleições municipais, em 2016.
PALAVRAS-CHAVE: Hannah Arendt. Crise de representatividade. Política.
Eleições municipais.
A efervescência política pela qual passa o nosso país desde as
últimas eleições, em 2014, com a iminência de um Impeachment Presidencial,
aglutina nossa atenção em torno do debate político. Emerge, a partir disso, não
apenas uma manifestação ensurdecedora de vozes nas redes sociais, como
também as mídias trabalham incansavelmente para formar o maior número
possível de opiniões de acordo com seus interesses ideológicos, econômicos,
políticos, etc. O país – a democracia e a sua legitimidade – entram em aparente
colapso.
Junto a isso, a incorporação de tecnologias que amplificam o
acesso dos cidadãos aos serviços públicos transformou a forma de o eleitor
exercer a escolha de seus candidatos. Disso decorre, entre outros, a
implementação das urnas eletrônicas, em 1996, o que suscitou ainda mais
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celeridade na organização das eleições, por meio da introdução de um processo
eleitoral pioneiro, dinâmico e mais transparente.
No bojo da crise política, a legitimidade do processo eleitoral foi
questionada. A partir da pequena diferença de votos recebidos entre os
candidatos à presidência do país, nas eleições de outubro de 20142, reeleição da
então Presidenta Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT). A candidata
obteve a maioria dos votos nas urnas: 51,6% dos votos contra 48,3% de Aécio
Neves, candidato do Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB).
No cenário engendrado, após as eleições daquele ano, o PSDB 3
entrou com um processo de auditoria das urnas eletrônicas, suscitando um
descrédito da população frente a forma como se recolhe a vontade política dos
cidadãos. Com isso, um dos principais meios pelos quais se exerce a cidadania e
se garante a democracia – no Brasil, por meio do voto eletrônico, passou a
integrar o campo da desconfiança dos brasileiros.
Apesar de o sistema eleitoral brasileiro ser uma referência
mundial,4 “desde 1996, quando um terço do eleitorado da época votou na urna
eletrônica, comitivas de vários países visitaram o Brasil para conhecer o sistema
eletrônico de votação nacional. Somente na penúltima eleição presidencial, em
2010, 31 países enviaram missão de observadores para acompanhar o pleito e
conhecer o Sistema Brasileiro.” Apesar disso, os constantes ataques que este
Sistema vem sofrendo fazem com que o Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais
Regionais Eleitorais, instituições públicas que organizam o processo eleitoral,
coloquem em prática e publicizem processos de auditoria internos que existem
para legitimar a transparência das urnas.
Quanto aos ataques à transparência das urnas, por exemplo, o
PSDB, após concluir sua auditoria,5 verificou que não houve fraude nas eleições
presidenciais de 2014. Apesar disso, seus líderes chamaram a atenção para o
fato de que “o voto eletrônico não permite a plena auditagem”. Além disso, os
____________
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http://g1.globo.com/politica/eleicoes/2014/noticia/2014/10/dilma-e-reeleita-presidente-e-ampliapara-16-anos-ciclo-do-pt-no-poder.html
3
http://exame.abril.com.br/brasil/noticias/psdb-comeca-a-auditar-dados-da-eleicao-presidencial
4
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2013/Setembro/serie-urna-eletronica-sistema-devotacao-no-brasil-desperta-interesse-do-mundo.
5
http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,auditoria-do-psdb-conclui-que-nao-houve-fraude-naeleicao--imp-,1777811
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constantes escândalos de corrupção no país, com desvio de bilhões de reais das
contas públicas para contas privadas,6 acenam para as antinomias que envolvem
a corrupção no Brasil, o que aprofunda ainda mais a crise de representatividade
política no Brasil.
No escopo da corrupção, realçam-se as contradições que
circundam essa prática, analisando-a sob a perspectiva histórica, “explicada, no
plano da sociedade brasileira, pelo fosso que separa os aspectos morais e
valorativos da vida e a cultura política. Isso acarreta uma tolerância à corrupção
que está na base da vida democrática pós-1985” (FILGUEIRAS, 2009, p. 388)
Com relação aos processos de auditoria realizados pelo TSE e
TREs, pode-se elencar a votação paralela7 e o Teste Público de Segurança do
Sistema Eletrônico8. A votação paralela consiste no sorteio de urnas no sábado
anterior às eleições, as quais são imediatamente recolhidas e levadas a local
seguro, onde todas as ações são registradas e filmadas. Para as eleições
municipais de 2016, o procedimento será realizado9 em “local com ampla
circulação de pessoas”.
A partir do teste de Segurança Público do Sistema Eletrônico,10
por exemplo, realizado em março de 2016, pela terceira vez, o TSE abriu seu
Sistema para que especialistas e grupo de investigadores tentassem descobrir
vulnerabilidades e falhas que permitiriam violar a integridade dele. Ademais, na
composição do cenário de organização das eleições, elenca-se a Reforma
Eleitoral alavancada, conforme interpretação do Tribunal Regional Eleitoral, pelas
manifestações de rua de junho de 2013,11 ocorridas no Brasil que, entre outras
pautas, solicitava o combate à corrupção e da adoção de medidas de
“higienização” da política12. As propostas foram apresentadas pelos movimentos
____________
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http://politica.estadao.com.br/blogs/fausto-macedo/corrupcao-desvia-r-200-bi-por-ano-no-brasildiz-coordenador-da-lava-jato/
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http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Janeiro/serie-urna-eletronica-processo-eleitoralpassa-por-varias-etapas-de-fiscalizacao-e-auditoria
8
http://www.tse.jus.br/hotSites/testes-publicos-seguranca-2016/
9
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Janeiro/serie-urna-eletronica-processo-eleitoralpassa-por-varias-etapas-de-fiscalizacao-e-auditoria
10
http://www.tse.jus.br/imprensa/noticias-tse/2016/Marco/tse-realiza-teste-publico-de-seguranca2016-do-sistema-eletronico-de-votacao-a-partir-desta-terca-8
11
http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/manifestacoes-de-junho-de-2013qual-e-o-saldo-dos-protestos-um-ano-depois.htm
12
https://ava.tre-rs.jus.br/ead/mod/nconsole/view.php?id=2106
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sociais, pelos partidos políticos e pela Presidência da República para atender a
pauta anticorrupção, intimamente ligada ao poder público, afetando, assim, o
tema da própria democracia e da sua legitimidade.
Então, para a realização das eleições municipais de 2016, a partir
disso, a assim chamada minirreforma eleitoral,13 conforme Lei n. 13.165/1514,
modificou as Regras Eleitorais no que se relaciona com o tempo de campanha
(reduzido) e transformou o calendário eleitoral (diminuindo os prazos). Ainda
verificam-se mudanças nas propagandas de rua, nas regras para os debates, nos
limites de gastos, por exemplo.
Além disso, passados quase dois anos da reeleição da Presidenta
Dilma Rousseff, instaura-se um processo de Impeachment presidencial no Brasil.
A partir disso, a Presidenta foi afastada, assumindo como Presidente interino, o
então Vice-presidente, Michel Temer,15 do PMDB. O processo de votação do
Impeachment da Presidenta foi exaustivamente veiculado na imprensa nacional e
internacional. À época da votação, o jornal americano Los Angeles Times
divulgou uma pesquisa realizada pela ONG Transparência Brasil, na qual estão
estampados os antagonismos que atravessam esse processo, com a seguinte
chamada de reportagem:16 "Os políticos que votam o Impeachment da Presidente
do Brasil são acusados de mais corrupção do que ela".
Eis o contexto no qual o Tribunal Regional Eleitoral terá que
organizar as eleições municipais de 2016. Pelo cenário exposto, cabe recuperar
elementos teóricos que se alinham à tessitura do debate. Hannah Arendt emerge
como central no debate proposto, pois, conforme SCHIO (2012)
O tema central do pensamento arendtiano é a política e todos os
assuntos relacionados com ela. Em outros termos, Arendt entende
a política como o gerenciamento dos “assuntos humanos”: a
política é a forma de estar no mundo junto aos outros seres
humanos, concebendo essa relação de forma organizada,
regrada, humanizada, isto é, civilizada. Para tanto, é preciso
igualdade na pluralidade, com a possibilidade de falar, ouvir,

____________
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http://intranet2.tre-rs.gov.br/site/item/64288
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13165.htm
15
http://www1.folha.uol.com.br/poder/2016/05/1770532-temer-e-notificado-e-se-torna-oficialmentepresidente-interino.shtml
16
http://www.latimes.com/world/mexico-americas/la-fg-brazil-impeach-20160328-story.html
14
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concordar ou divergir, sem coação ou violência e tendo o mundo
como preocupação principal.

ELEMENTOS DA TEORIA POLÍTICA DE HANNAH ARENDT
A trajetória de vida de Hannah Arendt relaciona-se também com o
momento histórico de instabilidade política (o Totalitarismo Nazista,17 no séc. XX,
as

Revoluções

Modernas,

entre

outros)

e,

por

consequência,

situá-la

historicamente é recurso imprescindível para compreensão de seus principais
conceitos. Atualmente, em 2016, os pensamentos arendtianos podem dialogar
com as questões contemporâneas da Política Brasileira. Assim sendo, partiremos
do argumento de que, para Hannah Arendt, a "crise de representatividade"
remonta ao nascimento do Estado, com a oclusão da liberdade e, com isso, a
consequente ação política, considerada por Arendt (2006) como algo em relação
e entre os homens foi desarticulada. Essa noção de política, construída entre os
homens, para a autora, parte, então, da ação em comum acordo, ação em
conjunto, sendo reflexo da condição plural18 do homem e fim em si mesma. Isso

____________

17

Em As origens do totalitarismo (ARENDT, 1979, p. 510) é apresentada uma definição bastante
clara, explicativa para esses momentos iniciais: “o Totalitarismo difere essencialmente de outras
formas de opressão política que conhecemos, como o despotismo, a tirania e a ditadura. Sempre
que galgou o poder, o totalitarismo criou instituições políticas inteiramente novas e destruiu todas
as tradições sociais, legais e políticas do país. Independentemente da tradição especificamente
nacional ou da fonte espiritual particular da sua ideologia, o governo totalitário sempre
transformou as classes em massas, substituiu o sistema partidário não por ditaduras
unipartidárias, mas por um movimento de massa, transferiu o centro do poder do Exército para a
polícia e estabeleceu uma política exterior que visava abertamente ao domínio mundial. Os
governos totalitários do nosso tempo evoluíram a partir de sistemas unipartidários; sempre que
estes se tornavam realmente totalitários, passavam a operar segundo um sistema de valores tão
radicalmente diferente de todos os outros que nenhuma das nossas tradicionais categorias
utilitárias — legais, morais, lógicas ou de bom senso — podia mais nos ajudar a aceitar, julgar ou
prever o seu curso de ação.”
18
“Os seres humanos são indivíduos únicos, singulares, irrepetíveis, impermutáveis, não
conseguindo, por isso, viver e conviver em um mundo cíclico, orientando a vida somente ao
produzir e ao consumir. Há a necessidade de distinguir-se, diferenciar-se dos outros seres
humanos. Ou seja, a pluralidade humana não é originada pela multiplicação de seres com mera
repetição, mas do fato de que todos os seres são distintos uns dos outros e podem aparecer em
um mundo comum” (SCHIO, 2012, p. 171).
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significa a possibilidade de todos os seres humanos de criar algo novo, fazendo
surgir o inesperado, o imprevisível19 (ARENDT, 2006).
Alicerçada nas considerações de Arendt, Schio (2012, p. 184)
coloca que a política constitui-se de “elementos básicos”, sendo o espaço onde
“os cidadãos vão se reunir para discutir temas que necessitem de decisão em
conjunto”. Nessa perspectiva, a pluralidade é percebida inserindo-se no espaço
público, na vida política. Ainda no entendimento de Schio (2012, p. 169), a
pluralidade

humana,

que

compõe

a

política,

é

complementada

pela

comunicabilidade, a qual medeia o consenso inerente à ação política.
Dessa forma, para Arendt a “política está baseada na pluralidade
dos homens” (ARENDT, 2006, p. 1). Ela pressupõe que não existe uma
substância política que o determina (homem) enquanto ser naturalmente político.
Essa política, baseada na pluralidade humana, está no espaço entre-os-homens,
sendo um fenômeno externo a eles (ARENDT, 2006, p. 3).
Dessa forma, para Arendt (2006) a política trata da convivência
entre os diferentes (singularidade20). Assim, a política existe e existiu sempre e em
toda parte, onde os homens convivem num sentido histórico-civilizatório
(ARENDT, 2006). Para a autora, a política é uma necessidade imperiosa para a
vida humana:
A política, assim aprendemos, é algo como uma necessidade
imperiosa para a vida humana e, na verdade, tanto para a vida do
indivíduo como da sociedade. Como o homem não é autárquico,
porém depende de outros em sua existência, precisa haver um
provimento da vida relativo a todos, sem o qual não seria possível
justamente o convívio. Tarefa e objetivo da política é a garantia da
vida no sentido mais amplo. Ela possibilita ao indivíduo buscar
seus objetivos, em paz e tranquilidade, ou seja, sem ser
molestado pela política — sendo, antes de qualquer coisa,

____________

19

“Como condição geral de nossa existência, a natalidade relaciona-se com todas as atividades
que exercemos, sendo, contudo, especialmente relevante para a ação e, assim, para a política.
Podemos afirmar que ela é o pressuposto de tudo o que é mais caro a Arendt: a ação, a política,
a liberdade” (ALMEIDA, 2013). Em resumo, a "natalidade" é a condição humana que refere-se à
chegada de seres novos e únicos (singulares) ao mundo humano. Além disso, “a todas as
atividades humanas é inerente um elemento de ação e, portanto, de natalidade” (ARENDT, 2014,
p.11).
20
“A pluralidade é a condição da ação humana porque somos todos iguais, isto é, humanos, de
um modo tal que jamais ninguém é igual a qualquer outro que viveu, vive ou viverá.” (ARENDT,
2014, p. 10)
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indiferente em quais esferas da vida se situam esses objetivos
garantidos pela política (ARENDT, 2006, p. 11).

A "crise de representatividade", associada ao surgimento do
Estado e à perda de liberdade, segundo Schio (2012), pode auxiliar na
compreensão de que a “liberdade é um ponto nodal no pensamento arendtiano”,
sendo fundamental na elaboração teórica de Arendt, Schio (2012, p. 16) sobre a
liberdade coloca que:
A liberdade [...] se desdobra em interna e externa, filosófica e
política, privada e pública. A ênfase, contudo, recai sobre a
liberdade política, praticada no mundo público, na pluralidade, na
discussão das questões de relevância para todos. Nesse espaço,
há lugar para a opinião, como verdade subjetiva, e à busca do
consenso, momento em que cada cidadão se singulariza pelos
feitos e pelas palavras proferidas no convívio político.

Sobre a questão, então da liberdade política, assim como era
concebida por Arendt, a estudiosa (SCHIO, 2012, p. 16) continua:
A liberdade política caracteriza-se pela ausência de causalidade,
pela possibilidade de surgimento do inesperado, do inédito,
daquilo que poderia ser completamente diferente. Ela abre espaço
para a capacidade humana de iniciar processos novos por meio
da ação humana livre, entre outras ações igualmente livres.

A crise de representatividade, para Arendt (1973), pode ser
compreendida pelo afastamento entre a ação política dos representantes políticos
e as necessidades dos cidadãos21, que outorgam suas necessidades e direitos,
para o manejo de uma minoria (políticos) os quais irão representá-los (cidadãos).
Em grande medida, depois da eleição dos políticos (que em sua maioria tomam a
experiência da representatividade como "carreira profissional") emerge um hiato
entre as necessidades cidadãs, que se constituíam em tema central da agenda da
campanha eleitoral, e o fazer político no cenário engendrado.
____________
21

“A liberdade política ocorre no espaço público, de singularidades que se manifestam pela
palavra e pela ação, com indivíduos que participam da pluralidade através do senso comum. Ao
aparecer na cena pública, e ao participar dela, a pessoa torna-se cidadão, pois aí ocorre o
processo de personalização, ou individualização, junto ao processo de integração ao mundo
humano” (SCHIO, 2012, p. 189).
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No Brasil atual, atravessado cada vez mais pelos grandes desvios
de dinheiro em obras públicas para contas privadas de políticos e de outros, com
o favorecimento voltado para os interesses das grandes empresas e de uma
minoria que acumula, há séculos, a maior concentração de renda do país, a
legitimidade do poder representativo entra em colapso22. A partir dessa
insatisfação cidadã, que passa a circunscrever essa relação, Arendt (1973, p. 68)
reflete sobre a desobediência civil:
A desobediência civil aparece quando um número significativo de
cidadãos se convence de que, ou os canais normais para
mudanças já não funcionam, e que as queixas não serão ouvidas
nem terão qualquer efeito, ou então, pelo contrário, o governo está
em vias de efetuar mudanças e se envolve e persiste em modos
de agir cuja legalidade e constitucionalidade estão expostas a
graves dúvidas.

Assim pensada, a desobediência civil, em Arendt (1973) passa a
ser um meio pelo qual os cidadãos, então imbuídos pelas dúvidas sobre a
legalidade23, a legitimidade e a constitucionalidade24, podem exercer a cidadania.
Nesse ponto, podemos retomar a participação política do cidadão na sociedade e
o conceito de cidadania arendtiano. Com relação à cidadania, inicialmente, podese perceber que sua concepção moderna, ligada ao conceito e à vivência da
liberdade, tornam-se, cada vez mais, um horizonte distante.
Parte-se, então, da noção de cidadania, em Arendt, presente na
obra Origens do Totalitarismo, compreendida como o direito a ter direitos. A
interação entre homens no espaço público e a garantia da cidadania se constitui,
dessa forma, em um direito mínimo (ARENDT, 1981). Historicamente, ela
elaborou suas proposições acerca da cidadania para além dos limites Estado-

____________
22

http://www.justificando.com/2015/06/24/democracia-no-brasil-o-colapso-da-representatividade/
Qualidade de legal; conformidade com a lei; validez legal. "legalidade", in Dicionário Priberam da
Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/legalidade [consultado em
31-05-2016].
24
Qualidade do que é conforme a Constituição. "constitucionalidade", in Dicionário Priberam da
Língua Portuguesa [em linha], 2008-2013, http://www.priberam.pt/dlpo/constitucionalidade
[consultado em 31-05-2016].
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nação.25 Em sua análise, resumidamente, durante o Regime Totalitário, as
minorias, os refugiados e os apátridas26 não teriam cidadania, caso o exercício
desse direito se restringisse à tutela de um governo que o garantisse (ARENDT,
2012).
Com relação à cidadania, ainda, Schio (2012, p. 189) afirma que,
para Arendt “ao aparecer na cena pública, participando dela, a pessoa torna-se
cidadão. Através dessa ação se dá o processo de personalização, junto ao
processo de integração ao mundo humano”. A estudiosa continua sua análise do
conceito de cidadania arendtiano pontuando que “ao aparecer nesse mundo
público a pessoa sai da pura subjetividade” e, “ao falar sobre os assuntos do
mundo, e não sobre os estados de espírito, o cidadão torna o mundo comum, e
em torno desse mundo passam a girar os debates” (SCHIO 2012, p.190).
No entanto, podemos questionar: o conceito de cidadania
arendtiano como o "direito a ter direitos", sendo o poder político consubstanciado
na vontade e no agir conjunto dos cidadãos, estaria, de fato, caracterizando a
ação política em nosso país, dados os desgastes sociais e políticos que têm
permeado a experiência cidadã no espaço público? Parece que o próprio direito
____________

25

“Historicamente, segundo Arendt, a queda das monarquias absolutistas e o subsequente
surgimento das classes contribuíram para conflagrar a conquista do Estado pela Nação, uma vez
que a queda do monarca absoluto e da soberania que sua figura encarnava, vacilavam ante a
substituição dessa unidade nacional corporificada pelo contínuo conflito entre as classes e uma
luta pelo controle da máquina estatal. Doravante, os laços comuns estabelecidos como requisitos
para a unidade dos cidadãos do Estado-nação, deixavam de se referenciar na
constitucionalidade da qual o Estado era o guardião e passavam a se orientar na origem
nacional. O que significa que a legitimação do Estado-nação era auferida não mais através de
um corpo de cidadãos integrados constitucionalmente, e sim através da própria nacionalidade.”
(PINHEIRO, 2007, p. 18). “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, 1997, p. 58).
26
“De 1933, quando fugiu da Alemanha sem seus documentos, depois de ter sido presa por seu
envolvimento com o sionismo, a 1951, quando recebeu a cidadania norte-americana, Hannah
Arendt esteve na condição de apátrida. Ela aprendeu cedo que, no cenário europeu (e mundial)
dos Estados nação da época, não pertencer a uma comunidade significava efetivamente ser
expulso da humanidade, como comunidade dos povos e do lar que é mundo.” (CORREIA, 2007,
p. 21)
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constitucional cidadão do voto está à mercê de disputas políticas e econômicas
muito maiores do que o poder de dizer "sim" ou "não" em dias de eleições, o que
para Arendt é uma "participação política mínima". O esperado exercício da
representatividade, que se inicia com a confirmação dos candidatos eleitos, tornase uma incógnita, no Brasil atual.
Adicionalmente, Schio (2012) coloca que para Arendt o poder
político surge quando os cidadãos estão reunidos no espaço público. Não há
geração de poder quando os cidadãos estão isolados, afastados da vivência da
comunidade, pois
O poder não é sinônimo de opressão nem de coerção, mas de
aptidão humana para viver na pluralidade. Ele é sempre potencial:
exerce-se na relação entre os homens, pelo diálogo aberto à
multiplicidade de perspectivas. A sua geração depende, então, da
existência do espaço público e da pluralidade, da diversidade de
opiniões e de manifestações, na qual cada indivíduo singular se
revela a si próprio e aos outros, através da fala, buscando a
persuasão, o convencimento pelo melhor argumento (SCHIO, 2012,
p. 192).

Se o poder político emerge quando os cidadãos estão reunidos no
27

espaço público , na pluralidade, certamente a diminuição dos espaços públicos,
com frequência cada vez maior, corrobora ainda mais para a diminuição do poder
político dos cidadãos. Mais isolados, mais afastados da vivência com os outros,
não haverá geração de poder, uma vez que este é potencial e “exerce-se na
relação entre os homens, pelo diálogo aberto à multiplicidade de perspectivas”
(SCHIO, 2012, p. 194), os cidadãos terão maior dificuldade de revelar-se aos
outros, fomentando a diversidade de opiniões.
Com relação ao espaço público, Mendonça (2007), refere que são
espaços caracterizados pela rua, pela praça e pelo parque. Além das
apropriações formais, foram valorizadas as apropriações informais sobre o
espaço público, reconhecidas como alternativas formuladas pela população para

____________

27

“Em As esferas pública e privada Arendt [realizou] uma genealogia da acção política
sublinhando a oposição entre a esfera daquilo que é comum (koinon) aos cidadãos - a esfera
pública da política - e a aquilo que lhes é próprio (idion) ou do domínio da casa (oikos) – a esfera
privada” (ANTUNES, 2004, p. 1).
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a satisfação de necessidades e desejos, como, por exemplo, a ocupação por
manifestantes ou comércio ambulante.
Porém, na contramão dessa percepção, diariamente, espaços
públicos têm sido vendidos para obras privadas, como, por exemplo, o caso da
cedência do entorno do Mercado Público de Porto Alegre para a marca Coca-Cola
administrar, tendo como motivação a melhoria da segurança e do calçamento.28
Além disso, a lei que sancionou o uso do Largo Glênio Peres para reduzir sua
larga

utilização

por

privados.

Tempo

depois,

passou

a

funcionar

um

estacionamento pago, no mesmo espaço.
Avançando

nas reflexões

arendtianas

sobre

a "crise

de

representatividade", Frateschi (2007, p. 83), coloca que a autora faz um
diagnóstico de crise da democracia representativa, “produzida pela burocratização
e perda de poder das instituições”, então ela conclui que, em “consequência disso
diminuem os espaços de liberdade por meio dos quais os cidadãos podem agir e
se fazer ouvir.”
Imergindo na obra de Arendt (1988), então, podemos resgatar
alguns elementos que nos possibilitam o aprofundamento sobre a questão da
crise de representatividade. Segundo a autora (1988), as Revoluções Americana
e Francesa foram alavancadas pelo objetivo de um modelo de governo romano,
com maior participação do cidadão e de liberdade por meio da política. Ao
asseverar acerca do relativo sucesso da Revolução Americana (1776) e o
contrário na da Francesa (1789), ela questiona algo fundamental também à
contemporaneidade: na França havia fome, “na medida em que todos necessitam
de pão” (ARENDT, 1988, p. 74), as necessidades básicas não eram supridas,
logo os cidadãos não poderiam participar ativamente, agir e se fazer ouvir, em
busca da liberdade por meio da ação política; pois eles tinham, antes de tudo,
fome:
A direção da Revolução Americana permaneceu comprometida
com a implantação da liberdade e o estabelecimento de

____________

28

http://www.sul21.com.br/jornal/prefeitura-sanciona-lei-que-restringe-atividades-no-largo-glenioperes/
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instituições duradouras, e, aqueles que atuavam nessa direção,
nada era permitido que estivesse fora do âmbito da lei civil [apesar
da escravidão ainda viger]. O rumo da Revolução Francesa foi
desviado desse curso original, quase desde o início, pela urgência
do sofrimento; isso foi ocasionado pelas exigências da libertação,
não da tirania, mas da necessidade, e impulsionado pelas
ilimitadas proporções da miséria do povo e pela piedade que essa
miséria inspirava (ARENDT, 1988, p.73).

Com relação aos problemas políticos que a miséria pode acarretar
a autora (ARENDT, 1988, p. 75) coloca que
O problema político que a miséria do povo acarreta é que a
pluralidade pode, na verdade, assumir o disfarce de unicidade, e
que o sofrimento, de fato, alimenta ânimos, emoções e atitudes
que se assemelham à solidariedade, ao ponto de gerar confusão
[...].

Analogamente, o solapamento da pluralidade e da liberdade, pela
miséria, também são percebidas na contemporaneidade. O Brasil atual, por
exemplo, passa pela recessão29 mais intensa e mais duradoura da História do
país, o que levou a um salto de seis pontos no índice de miséria, que deve
superar 20% no primeiro semestre deste ano (2016). Além disso, segundo dados
do IBGE30, o desemprego no Brasil subiu para 10,2%, tendo, hoje, 10,4 milhões
de pessoas sem ocupação. Segundo a pesquisa, esse é o maior resultado da
série histórica iniciada em 2012, e chega pela primeira vez aos dois dígitos.
Temos, assim, mais um elemento da "crise de representatividade", entre a ação
política dos representantes políticos e as necessidades dos cidadãos: de um lado
a corrupção; de outro, a fome e o desemprego, entre outros problemas que
assolam a maioria da população brasileira.
Continuando, Arendt (1990) recupera novamente as revoluções
do século XX, mantendo ainda em suas colocações a centralidade da noção de
liberdade política. Para Arendt (1990, p. 47), “as revoluções são os únicos
eventos políticos que nos colocam diante do problema dos inícios de uma
____________

29

http://www.financista.com.br/noticias/indice-de-miseria-salta-6-pontos-e-alcancara-20-em-2016afirma-banco-fibra
30
http://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2016-04/desemprego-no-brasil-sobe-para-102revela-pesquisa-do-ibge
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maneira frontal e inescapável.”. Nesses escritos, ela retoma a questão social e o
momento em que os homens começam a duvidar de que a pobreza seria inerente
à condição humana:
A questão social começou a desempenhar um papel
revolucionário somente quando os homens, na era moderna e não
antes, começaram a duvidar de que a pobreza fosse inerente à
condição humana, a duvidar de que a distinção entre a minoria
que, à força, pela fraude ou pelas circunstâncias, havia
conseguido se libertar dos grilhões da pobreza e as massas
trabalhadoras miseráveis fosse eterna e inevitável. Essa dúvida,
ou melhor, a certeza de que a vida na Terra podia ser abençoada
com a abundância, em vez de ser amaldiçoada com a penúria, era
pré-revolucionária e de origem americana; ela nasceu diretamente
da experiência colonial americana (ARENDT, 1990, p.49).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partindo do pressuposto de que o pensamento arendtiano com
relação ao tema da política relaciona-se ao fato de cada pessoa estar junto ao
outro ser humano no mundo, e com relação ao tema da cidadania, com "o direito
a ter direitos", a emergência da crise de representatividade (afastamento entre os
representantes e os representados), expõe um momento de solapamento da
política e da cidadania brasileiras, constituído, essencialmente, pela corrupção
desenfreada e pela consequente descredibilidade dos representantes.
Ainda, se para Arendt, a política ocorre "entre homens" e está
baseada na pluralidade e na participação, também, chama a nossa atenção, em
sentido oposto, o fato de o Brasil ocupar o lugar 116º no ranking de participação
feminina na política, ficando atrás de países como o Afeganistão31, além de outros
em que os direitos das mulheres são mais restritos do que no nosso. Com isso,
podemos pensar em perguntar sobre as insuficientes alterações na Legislação
referente à obrigatoriedade de candidaturas femininas no Brasil. Internamente, o
Tribunal Regional Eleitoral, além do Tribunal Superior Eleitoral, organizam suas
práticas em torno desse dado para o exercício da política no cenário brasileiro. As
instituições supracitadas promovem, entre outros, seminários que objetivam a
____________

31

http://congressoemfoco.uol.com.br/noticias/brasil-fica-atras-ate-do-oriente-medio-emparticipacao-feminina-na-politica/
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discutir sobre as práticas observadas, nas quais os partidos estimulam a
candidatura de mulheres para atender a cota estipulada em lei, mas não
publicizam essas candidaturas, coexistindo como candidaturas quase fantasmas.
De qualquer forma, em meio a essa crise de representatividade,
em 2016, os cidadãos terão que ir às urnas novamente, escolhendo os
representantes municipais. Assim, com relação às práticas e aos processos de
trabalho que precede a realização das eleições municipais 2016, cabe ao Tribunal
Regional Eleitoral,32 entre outros, demandas relacionadas à comunicação,
diplomação,

biometria,

urnas

eletrônicas,

cadastro,

mesários,

auditorias,

informações ao eleitor, propaganda eleitoral, candidaturas, viabilizar voto do preso
provisório e desenvolvimento de relatórios.
Dessa maneira, antes de adentrar no campo empírico, as noções
arendtianas apresentadas, alicerçam o caminho teórico reflexivo anterior,
fundamental para a entrada no campo de pesquisa, o Tribunal Regional Eleitoral,
dado o atual momento de crise de representatividade no contexto político
brasileiro, o qual pode orientar as práticas institucionais, como demonstrado.
REFERÊNCIAS
ANTUNES, Marco António. O público e o privado em Hannah Arendt. Biblioteca
Online de Ciências da Comunicação. Universidade da Beira Interior, Portugal,
2004.
ARENDT, Hannah. Da Revolução. Trad. Fernando Dídimo Vieira. São Paulo:
Editora Ática, 1988.
______. Origens do Totalitarismo: antissemitismo, imperialismo e totalitarismo.
Trad. Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1990.
______. O Que é Política? Trad. Reinaldo Guarany. 6.ed. Rio de Janeiro:
Bertrand, Brasil, 2006.
CORREIA, Adriano. Hannah Arendt. Zahar, 2007.
FILGUEIRAS, Fernando. A tolerância à corrupção no Brasil: uma antinomia entre
normas morais e prática social. Opin. Pública, Campinas, v. 15, n. 2, p. 386-421,
nov. 2009. Disponível em:
____________
32

http://www.tre-rs.jus.br/upload/1/RELATORIO_ELEI-2016_final.pdf
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HANNAH ARENDT E A CRÍT ICA À IDEOLOGIA
Cruz, Robson José Valentino1
“O erro básico de todo materialismo político – materialismo
esse que não é nem de origem marxista nem sequer
moderna, mas tão antigo quanto a história da teoria política
– é ignorar a inevitabilidade com que os homens se revelam
como sujeitos, como pessoas distintas e singulares, mesmo
quando
empenhados
em
alcançar
um
objetivo
completamente material e mundano”.
Hannah Arendt

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo mostrar a crítica que Hannah
Arendt faz às ideologias de um modo geral. De acordo com a autora, as
ideologias se configuram como forças externas que controlam e guiam o
pensamento através da lógica da dedução e do sistema triádico da tese, da
antítese e da síntese, sempre partindo de uma premissa. A crítica é contundente
uma vez que a autora coloca a ideologia como um perigo à liberdade de
pensamento e de movimento, acusando-a de retirar a espontaneidade da ação do
ser humano. Além disso, ela mostra também como o sistema totalitário se
apropriou da ideologia para se fazer um dos seus piores usos até então, que além
do isolamento político, destrói também a vida privada dos cidadãos. Mostrando as
várias facetas sobre o assunto, Arendt constrói seu argumento de forma contrária
a toda e qualquer forma de raciocínios lógicos dedutivos, dos quais a ideologia faz
uso para controle das massas e dos seus adeptos, sempre mostrando seu perigo
para a liberdade do pensamento e da ação humana. Também expõe como o
governo totalitário, assim como todas as tiranias, certamente não poderia existir
sem destruir a esfera da vida pública, isto é, sem destruir através do isolamento
dos homens, as suas capacidades políticas. O pensamento ideológico organiza
os fatos sob a forma de um processo absolutamente lógico, que se inicia a partir
de uma premissa aceita axiomaticamente, tudo mais sendo deduzida dela, isto é,
age com uma coerência que não existe em parte alguma no terreno da realidade.
As ideologias – os ismos – podem explicar para o contentamento de seus
adeptos, toda e qualquer ocorrência a partir de uma única premissa. Assim, são
uma forma de corromper o pensamento em favor de uma ideia pré-concebida,
combinam atitude científica com resultados de importância filosófica, e pretendem
ser uma filosofia científica, nunca indicam simplesmente um conjunto de
postulados científicos.
PALAVRAS-CHAVE: Ideologia. Dialética. Liberdade de Pensamento. Ação
Espontânea. Totalitarismo.
INTRODUÇÃO
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Refletindo sobre a proposta do VII Ciclo Hannah Arendt,
Corrupção: ausência de pensamento ou pensamento corrompido, nos trouxe ao
pensamento um dos seus principais livros sobre o tema, Origens do Totalitarismo.
Nesta obra a autora mostra de forma clara como os governos totalitários ou
ideológicos, de uma maneira geral, trabalham as massas no sentido de lhes
corromperem o pensamento em favor de uma ideologia, e que a consequência
desse fato é a de retirar do ser humano a capacidade da ação espontânea em
detrimento da camisa-de-força da ideologia. Aquilo de que o sistema totalitário
precisa para guiar a conduta dos seus súditos é um preparo para que cada um se
ajuste igualmente bem ao papel de carrasco e de vítima simultaneamente. Essa
preparação bilateral, que substitui o princípio de ação, é a ideologia.
As ideologias, ou os ismos, podem explicar para o contentamento
de seus adeptos toda e qualquer ocorrência a partir de uma única premissa – com
a vantagem que nos dá, a partir de seu estudo retrospectivo, o fato de podermos
descobrir os elementos que as tornaram úteis para os governos totalitários. Como
exemplos, Hitler e Stálin foram os que mais exploraram as grandes
potencialidades da ideologia para o domínio das massas.
As ideologias são notórias por seu caráter científico: combinam
atitude científica com resultados de importância filosófica, e ao mesmo tempo
pretendem ser uma filosofia científica. Ideologia também parece sugerir que uma
ideia pode tornar-se o objeto de estudo de uma ciência, “como os animais são
objetos de estudo na zoologia, e que o sufixo logia da palavra ideologia, como em
zoologia, indica nada menos que o logoi– os discursos científicos que fazem a
respeito de uma idéia” (ARENDT, 1989, p.520). As ideias dos ismos – a raça no
racismo, os cristãos no cristianismo, os liberais no liberalismo – nunca constituem
o objeto das ideologias, e o sufixo logia nunca indica simplesmente um conjunto
de postulados científicos, mas uma enxurrada de ideias preconcebidas de forma
dialética e especulativa sempre colocando as ideias que são manifestações
espirituais num conjunto axiomático para a ação do indivíduo, conforme Arendt
esclarece:
Uma ideologia é bem literalmente o que seu nome indica: é a
lógica de uma idéia. O seu objeto de estudo é a história, à qual a
idéia é aplicada; o resultado dessa aplicação não é um conjunto
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de postulados acerca de algo que é, mas a revelação de um
processo que está em constante mudança. A ideologia trata o
curso dos acontecimentos como se seguisse a mesma “lei”
adotada na exposição lógica da sua “idéia”. As ideologias
pretendem conhecer os mistérios de todo o processo histórico –
os segredos do passado, as complexidades do presente, as
incertezas do futuro – em virtude da lógica inerente de suas
respectivas idéias (ARENDT, 1989, p.521).

IDEOLOGIA E HISTÓRIA
O movimento da História e o processo lógico da noção de História
supostamente correspondem um ao outro, de sorte que o que quer que aconteça,
acontece segundo a lógica de uma ideia. As ideologias nunca estão interessadas
no milagre do ser, nem na espontaneidade das ações humanas e muito menos na
flexibilidade do pensamento. São históricas, interessadas no vir a ser e no morrer,
na ascensão e queda das culturas, mesmo que busquem a explicar a história
através de alguma “lei da natureza”. Para uma ideologia, a História não é vista à
luz de uma ideia (o que significa ver a história sob forma de alguma eternidade
ideal que, por si, está além do movimento histórico), mas como algo que pode ser
calculado por ela. O que torna a ideia capaz dessa nova função é a sua própria
lógica, que é um movimento decorrente da própria ideia e dispensa qualquer fator
externo para colocá-la em atividade.
Arendt ilustra que o racismo é a crença de que existe um
movimento inerente à própria ideia de raça. A palavra raça no racismo não
significa qualquer curiosidade genuína acerca das raças humanas como campo
de exploração científica, como é o caso da Etnologia, mas é a ideia através da
qual o movimento da história é explicado como um único processo lógico e
coerente. Como ocorre no caso do racismo, uma ideologia muda seu rumo
político inicial, mas não se pode imaginar nenhuma delas sem contato com a vida
política. É mais que óbvio que o racismo seja a principal arma ideológica da
política Imperialista, disseminando junto a ideia do “fardo do homem branco”, que
além de justificar a matança das populações nativas por onde o Imperialismo
passou, os estimulavam com a noção de que estivessem fazendo algo superior.
O único movimento possível no terreno da lógica é o processo de
dedução a partir de uma premissa. Nas mãos de uma ideologia, a lógica da
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dialética com o seu processo de ir da tese, através da antítese, para síntese, que
por sua vez se torna a tese do próximo movimento dialético, não difere em
princípio; a primeira tese passa a ser a premissa, e a sua vantagem para a
explicação ideológica é que esse expediente dialético pode fazer desaparecer as
contradições factuais, explicando as como estágios de um só movimento coerente
e idêntico. A autora afirma que:
O engenho do movimento dialético triádico – de tese para a
Antítese para síntese – impressiona especialmente quando
aplicado a noção moderna de progresso. Embora o próprio Hegel
acreditasse em uma interrupção no tempo, em um fim da história
que permitisse ao espírito intuir e conceituar todo o ciclo do Devir,
este movimento dialético visto em si mesmo, parece assegurar um
progresso infinito, à medida que o primeiro movimento de tese
para a antítese resulta em um síntese, a qual imediatamente
estabelece uma nova tese. Embora o movimento original não seja
de forma alguma progressivo, mas gire para trás e retorne sobre
si, o movimento de tese para tese se estabelece por trás desses
ciclos e constitui uma linha retilínea de progresso (ARENDT, 2008,
p. 312).

Esse esquema assegura o progresso e, sem quebrar o contínuo
do tempo, dá conta do inegável fato histórico da ascensão e queda das
civilizações. O moderno conceito de História substitui um conceito político
qualquer que seja sua natureza; acontecimentos políticos e agir político são
diluídos no acontecer histórico, e a História é compreendida como um fluxo linear
e contínuo.
Assim que se aplica uma ideia à lógica como movimento de
pensamento – e não como o necessário controle do ato de pensar – essa ideia se
transforma em premissa. A coerção puramente negativa da lógica, a proibição das
contradições, passou a ser produtiva, de modo que podia criar toda uma linha de
pensamento e forçá-la sobre a mente, pelo fato de se tirarem conclusões através
da mera argumentação. Esse processo argumentativo não podia ser interrompido
nem por uma nova ideia (que teria sido outra premissa com um diferente conjunto
de consequências) nem por uma nova experiência.
As ideologias pressupõem sempre que uma ideia é suficiente para
explicar tudo no desenvolvimento da premissa, e que nenhuma experiência
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ensina coisa alguma porque tudo está compreendido nesse processo de dedução
lógica. Abaixo, a autora explicita que:
O perigo de trocar a necessária insegurança do pensamento
filosófico pela explicação total da ideologia e por sua
weltanschauung não é tanto o risco de ser iludido por alguma
suposição geralmente vulgar e sempre destituída de crítica,
quanto o de trocar a liberdade inerente da capacidade humana de
pensar pela camisa-de-força da lógica, que pode subjugar o
homem quase tão violentamente quanto uma força externa
(ARENDT, 1989, p.522).

A extraordinária força de persuasão decorrente das principais
ideologias do nosso tempo não é acidental. Toda ideologia que se preze é criada,
mantida e aperfeiçoada como armas políticas e não como doutrina teórica, seu
aspecto científico é secundário, já que resulta da necessidade de proporcionar
argumentos aparentemente coesos. Assim, assume características reais porque
seu poder persuasório fascina também a cientistas, desinteressados pela
pesquisa propriamente dita e atraídos pela possibilidade de pregar à multidão as
novas interpretações da vida e do mundo, “só quando os recém-nascidos são
privados de sua espontaneidade, de seu direito a começar algo novo, o curso do
mundo pode ser determinado e previsto, de maneira determinística” (ARENDT,
2002, p.58).
Embora o racismo e o comunismo tenham se tornado as
ideologias decisivas do Século XX, não eram em princípio mais totalitárias do que
as outras. Isso aconteceu porque os elementos da experiência nos quais
originalmente se baseavam – a luta entre as raças pelo domínio do mundo e a
luta entre as classes pelo poder político nos respectivos países – vieram a ser
politicamente mais importantes que os das outras ideologias. A vitória ideológica
do racismo e do comunismo sobre todos os outros ismos já estava definida antes
que os movimentos totalitários se apoderassem precisamente dessas ideologias.
Por outro lado, todas as ideologias contêm elementos totalitários, mas esses só
se manifestam através de movimentos totalitários. No fundo é a verdadeira
natureza de todas as ideologias que se revelou no papel que a ideologia
desempenhou no mecanismo de domínio totalitário. O pensamento ideológico
emancipa-se da realidade que percebemos com os nossos cinco sentidos e
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insiste numa realidade “mais verdadeira” que se esconde por trás de todas as
coisas perceptíveis, que as domina a partir desse esconderijo e que exige um
sexto sentido para que possamos percebê-la, como podemos verificar a seguir:
O sexto sentido é fornecido exatamente pela ideologia, por aquela
doutrinação ideológica particular que é ensinada nas instituições
educacionais, estabelecidas exclusivamente para esse fim, para
treinar os soldados políticos nas Ordensburgendo nazismo ou nas
escolas do Comintern e do Cominform. A propaganda do
movimento totalitário serve também para libertar o pensamento da
experiência e da realidade; procura sempre colocar um significado
secreto em cada evento público tangível e farejar intenções
secretas em cada ato político público. Quando chegam ao poder,
os movimentos passam a alterar a realidade segundo suas
afirmações ideológicas (ARENDT, 1989, p.523).

Como as ideologias não têm o poder de transformar a realidade,
conseguem libertar o pensamento da experiência por meio de certos métodos de
demonstração. O pensamento ideológico arruma os fatos sob a forma de um
processo absolutamente lógico, que se inicia a partir de uma premissa aceita
axiomaticamente. Dessa forma, tudo o mais é deduzida dela, isto é, age com uma
coerência que não existe em parte alguma no terreno da realidade. A dedução
pode ser lógica ou dialética, e em ambos os casos acarreta um processo de
argumentação que, por pensar em termos de processo, supostamente pode
compreender o movimento dos processos sobre-humanos, naturais ou históricos,
pois “atinge-se a compreensão pelo fato de a mente imitar, lógica ou
dialeticamente, as leis dos movimentos ‘cientificamente’ demonstrados, aos quais
ela se integra pelo processo de imitação” (ARENDT, 1989, p.523).
TOTALITARISMO
A lógica persuasiva como guia da ação impregna toda a estrutura
dos movimentos e governos totalitários que usam as ferramentas da comunicação
para propagar as suas ideias, como por exemplo, através dos slogans de
propaganda dos seus movimentos. Os governos totalitários usaram para
transformar suas respectivas ideologias em armas, com as quais cada um dos
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seus governados podia obrigar-se a entrar em harmonia com o movimento do
terror.
Esses novos ideólogos totalitários distinguiam-se de seus
predecessores por já não serem basicamente atraídos pela ideia de ideologia – a
luta de classes e a exploração dos trabalhadores, ou a luta de raças e a proteção
dos povos germânicos – mas sim pelo processo lógico que dela pode ser
deduzido. Arendt afirma que:
Segundo Stalin, nem a idéia nem a oratória, mas a “força
irresistível da lógica subjugava completamente o público” [de
Lenin]. Verificou-se que a força, que Marx julgava surgir quando
uma idéia se apossava das massas, residia não na própria idéia,
mas no seu processo lógico, que, “como um poderoso tentáculo,
nos aperta por todos os lados, como um torno, e de cujo controle
não temos a força de sair; ou nos entregamos, ou nos resignamos
na mais completa derrota”. Essa força somente se manifesta
quando está em jogo a realização dos objetivos ideológicos, a
sociedade sem classes ou a raça dominante. No processo da
realização, a substância original que servia de base às ideologias
no tempo em que buscavam atrair as massas... É da natureza das
políticas ideológicas – e não simples traição cometida em
benefíciocio do egoísmo ou do desejo de poder – que o
verdadeiro conteúdo da ideologia (a classe trabalhadora ou os
povos germânicos), que originalmente havia dado asno à “idéia” (a
luta de classes como lei da história, ou a luta de raças como lei da
natureza) (ARENDT, 1989, p.524).

A tirania da lógica começa com a submissão da mente à lógica
como processo sem fim, no qual o homem se baseia para elaborar os seus
pensamentos. O problema é que essa submissão faz com que as pessoas
renunciem a sua liberdade interior, da mesma forma como renunciam liberdade
de movimento quando se curvam a uma tirania externa. O pensamento nasce da
relação com os acontecimentos, são eles que despertam e inspiram o pensar,
mas sem ser este por aqueles condicionado. O pensamento é autônomo e se
caracteriza por não ser condicionado. Condicionamentos geram expectativas de
respostas, que quando não alcançadas podem manter repetidos e aperfeiçoados
os condicionamentos até que se chegue ao resultado. A liberdade, como
capacidade interior do ser humano, equivale à capacidade de começar, do
mesmo modo que a liberdade como realidade política equivale a um espaço que
permita o movimento entre eles.
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Contra o começo, nenhuma lógica ou nenhuma dedução
convincente pode ter qualquer poder, porque o processo da dedução pressupõe o
começo como forma de premissa. A força repressora da lógica é mobilizada para
que ninguém jamais comece a pensar – e o pensamento, como a mais livre e a
mais pura das atividades humanas é exatamente o oposto do processo
compulsório da dedução. O governo totalitário só se sente seguro na medida em
que pode mobilizar a própria força de vontade do homem para forçá-lo a
mergulhar naquele gigantesco movimento da História ou da Natureza que
supostamente usa a humanidade como material e ignora nascimento e morte.
A diferença entre esse difundido pensamento ideológico e as
formas totalitárias de Estado é que estas descobriram os meios políticos para
encaixar os homens no fluxo da História de tal maneira a ele ser compreendido.
Em relação à liberdade e ao seu fluxo livre, uma vez que não podemos obstruí-lo,
temos o contrário, ou seja, sua aceleração. Os meios pelos quais isso acontece
são um processo externo de coação do terror e a pressão exercida por dentro do
pensamento ideológico, ou seja, um pensamento que, bem no sentido do fluxo da
História, também vem junto no íntimo.
O pensamento ideológico destrói toda a relação com a realidade.
O ideal do governo totalitário não é o nazista convicto nem o comunista radical,
mas aquele para quem já não existe a diferença entre fato e ficção (a realidade da
experiência) e a diferença entre o verdadeiro e o falso (critérios do pensamento).
A auto coerção da lógica totalitária destrói a capacidade humana de sentir e de
pensar, tanto quanto destrói a capacidade de agir. A liberdade como capacidade
interior do homem equivale à capacidade de começar, do mesmo modo que a
liberdade como capacidade política equivale a um espaço que permita o
movimento entre os homens. O milagre da liberdade está contido nesse poder
começar, que, por seu lado, está contido no fato de que cada homem é em si um
novo começo, uma vez que, por meio do nascimento, veio ao mundo que existia
antes dele e vai continuar existindo depois dele. A liberdade e a política coincidem
e são relacionadas uma a outra como os dois lados da mesma matéria. Sem um
âmbito público politicamente assegurado, vai faltar à liberdade o espaço concreto
onde esta aparecer, conforme as palavras da autora:
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O pensamento político é representativo. Formo uma opinião
considerando um dado tema de diferentes pontos de vista,
fazendo presentes em minha mente...Quanto mais posições de
pessoas eu tiver em minha mente ao ponderar um dado problema,
e quanto melhor puder imaginar como eu sentiria e pensaria no
seu lugar, mais forte será minha capacidade de pensamento
representativo e mais válidas minhas conclusões finais, minha
opinião (ARENDT, 2001, p. 299).

Como a política é representativa, os representantes precisam da
liberdade de pensamento para conseguir representar diferentes opiniões dos
representados. Os partidos de ideologias só conseguem representarem a si
mesmo e a seus adeptos. Sendo contrários àquilo que Arendt considera a base
da política: a pluralidade entre os homens.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os

movimentos

totalitários são organizações

maciças

de

indivíduos atomizados e isolados. O governo totalitário, como todas as tiranias,
certamente não poderia existir sem destruir a esfera da vida pública, isto é, sem
destruir através do isolamento dos homens, as suas capacidades políticas. O
domínio totalitário como forma de governo é novo no sentido de que não se
contenta com esse isolamento, e destrói também a vida privada. Baseia-se na
solidão, na experiência de não pertencer ao mundo, que é uma das mais radicais
e desesperadas experiências que o homem pode ter. O totalitarismo tem como
característica a pretensão de ter subordinado todas as esferas da vida às
exigências da política e seu consequente descaso pelos direitos civis, acima de
tudo, os direitos à intimidade e à isenção da política. Com relação aos oponentes,
o modo de lidar desses regimes é pela retificação do pensamento, um complicado
processo de constante moldagem e remoldagem dos espíritos o qual quase toda
a população estava sujeita.
Os membros fanatizados desses movimentos, enquanto estes
permanecem inteiros, são inatingíveis pela experiência e pelo argumento; a
identificação com o movimento e o conformismo total parece destruir a própria
capacidade de sentir e pensar livremente sem recorrer à lógica de suas ideologias
e as suas mentiras utilitárias.
______________________________________________________________________________
Anais do VII Ciclo Hannah Arendt
Universidade Estadual de Londrina – 09 a 12 de novembro de 2016
Programa de Pós-graduação em Filosofia

39

Para corroborar as ideias de Arendt a respeito do controle da vida
privada no movimento totalitário, temos o livro 1984 de George Orwell, que mostra
como é feito o isolamento tanto da vida pública quanto da vida privada numa
sociedade dominada pelo governo Totalitário. Tal livro ficou famoso por seu
retrato da difusa fiscalização e controle de um determinado governo na vida dos
cidadãos, além da crescente invasão sobre os direitos do indivíduo. Nesse
sentido, a ideologia, assim como os movimentos políticos dos quais ela é guia,
trabalha sempre no sentido de corromper o pensamento em favor de ideias
prontas e preconcebidas, retirando das pessoas a espontaneidade do
pensamento e a liberdade de movimento.
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O PROGRAMA ESCOLA SEM PART IDO E A CORRUPÇÃO DO SENTIDO DA
EDUCAÇÃO: ALGUNS APONT AMENT OS A PART IR DA FILOSOFIA DE
HANNAH ARENDT
Deina, Wanderley José1
RESUMO: Uma busca rápida pelo google é o suficiente para encontrar diversos
comentários, em texto ou vídeo, sobre o “Escola Sem Partido”. Os defensores do
movimento, que conseguiu encaminhar um projeto de lei (PL 867/2015),
capitaneado pelos grupos conservadores do Congresso Nacional Brasileiro, se
valem de trechos isolados de autores variados para defender aquilo que chamam
de “educação sem doutrinação”. Em muitos dos “textos” que defendem o projeto,
Hannah Arendt figura como uma referência para justificar este ou aquele ponto de
vista. Em geral, fazem uso de passagens dos dois textos em que Arendt se voltou
especificamente a problemas da educação: A Crise na Educação e Reflexões
sobre Little Rock. O uso de frases isoladas do universo próprio do texto, como
também da reflexão mais abrangente acerca da crise política moderna, deturpa o
pensamento de Hannah Arendt para usá-la como fundamento para justificar a
corrupção do próprio sentido da educação que, para a autora, reside,
fundamentalmente, na natalidade. Ou seja, na possibilidade de renovação do
mundo comum que os recém-chegados pelo nascimento possuem
ontologicamente. De um modo específico, na perspectiva do Movimento Escola
Sem Partido, o sentido da necessária conservação do mundo, da obra humana,
se corrompe em conservadorismo político; o pressuposto da responsabilidade dos
educadores e educadoras, que exige comprometimento com o mundo comum, se
corrompe na normatização heterônoma proposta pelo programa; a já degradada
autoridade dos professores e professoras se corrompe com a perspectiva da
vigilância ostensiva a ser feita pelos estudantes dentro, e fora, da sala de aula; a
defesa irrestrita da liberdade de crença religiosa corrompe o sentido público (e,
porque não, secular) da educação escolar em benefício de interesses privados; a
necessária reflexão sobre a dignidade humana, de grupos historicamente
negligenciados, é corrompida como ideologia de gênero ou de raça; a defesa do
pluralismo de ideias no ambiente pedagógico é corrompida pelo próprio desejo,
revelado escancaradamente pelo movimento, de controlar qualquer possibilidade
de crítica social no ambiente escolar. Para Arendt, “o objetivo da educação
totalitária nunca foi insuflar convicções, mas destruir a capacidade de adquiri-las”.
O propósito do texto é confrontar as propostas básicas do movimento Escola Sem
Partido, apontando as diversas discrepâncias ignoradas pelos seus defensores
que, na busca por fundamentos que justifiquem suas obscuras posições
ideológicas, corrompem completamente as reflexões de Hannah Arendt acerca da
educação e seu sentido político.
PALAVRAS-CHAVE:
Conservadorismo.

Educação.

Natalidade.

Pluralidade.

Conservação.
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Professora da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Doutor em educação pela
Universidade de São Paulo. E-mail: wander.deina@gmail.com
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ESCOLA SEM PARTIDO OU ESCOLA SEM PENSAMENTO?
“Não posso dizer explicitamente a você – e detestaria fazer
isto – quais as consequências na política real deste tipo de
pensamento que eu experimento, não para doutrinar, mas
para instigar ou despertar em meus alunos. Posso imaginar
muito bem que um torna-se republicano e outro um liberal
ou Deus sabe o quê. Mas de uma coisa eu tenho
esperança: de que certas coisas extremas que são a
consequência efetiva do não-pensar, isto é, de alguém que
realmente decidiu que não quer [pensar], pensar que eu
realizo talvez excessivamente, que não quer fazer isso de
modo algum – de que essas consequências não tenham
condições de vir a surgir”.
Hannah Arendt, On Hannah Arendt

O movimento Escola Sem Partido foi criado por Miguel Nagib, em
2004. Segundo ele, a “inspiração” surgiu a partir de um relato de sua filha que, ao
chegar da escola, teria dito que seu professor fez uma comparação entre Che
Guevara e São Francisco de Assis, a partir do fato de que ambos abandonaram
tudo o que tinham em nome de uma ideologia: uma política e a outra religiosa.
Sua indignação com a analogia entre um santo católico e um revolucionário
comunista o motivou a procurar a escola, tentando, sem nenhum êxito, mobilizar
os outros pais. Não se deu por vencido e resolveu criar uma página na internet,
seguindo o exemplo de um site semelhante nos EUA2. Nagib, que é Procurador
do Estado de São Paulo, criou as “diretrizes básicas” do movimento Escola Sem
Partido e, a partir delas, elaborou um modelo de projeto de lei cujo propósito é
regular a atividade docente nas escolas públicas. Suas ideias se expandiram
através da internet transformando-se em um “movimento”. Com diversos macetes
para identificar doutrinadores, textos que defendem uma educação “neutra” e
____________

2

“A indignação do advogado Miguel Nagib foi ao limite quando numa tarde de setembro de 2003
sua filha chegou da escola dizendo que o professor de história havia comparado Che Guevara,
um dos líderes da Revolução Cubana, a São Francisco de Assis, um dos santos mais populares
da Igreja Católica. O docente fazia uma analogia entre pessoas que abriram mão de tudo por
uma ideologia. O primeiro, em nome de uma ideologia política. O segundo, de uma religiosa. "As
pessoas que querem fazer a cabeça das crianças associam as duas coisas e acabam dizendo
que Che Guevara é um santo", afirma ele, que é católico e coordena o Movimento Escola Sem
Partido, questionado por educadores”. In: O Professor da minha filha comparou Che Guevara a
São
Francisco
de
Assis.
El
País
Brasil,
25/06/2016.
Disponível
em:
<http://brasil.elpais.com/brasil/2016/06/23/politica/1466654550_367696.html>. Acesso em 26/
out. 2016.
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depoimentos de adeptos e simpatizantes, ganhou milhares de apoiadores da
“causa”, chegando às esferas do Poder Legislativo Municipal, Estadual e Federal3.
Atualmente o Projeto de Lei 867/2015 tramita na esfera federal, com o propósito
de instituir o programa Escola Sem Partido na Lei de Diretrizes e Base da
Educação (LDB). Se tal perspectiva vier a se confirmar, as diversas tensões
cotidianas da educação, decorrentes da pluralidade de ideias que permeiam o
espaço escolar, poderão se tornar “caso de polícia”.
Todo esse “movimento”, que já está comprometendo o trabalho
docente, parece ter tido início quando o católico Miguel Nagib ficou perplexo com
uma analogia, pode-se dizer, bastante razoável, entre Francisco de Assis e Che
Guevara. E se o professor em questão tivesse estabelecido uma analogia entre
Jesus Cristo e Marx, a partir do ponto de vista do problema da propriedade
privada ou das diferenças sociais? Afinal, sobram exemplos nos Evangelhos em
que Jesus Cristo critica propriedade privada, incentivando a vida despojada de
bens materiais. Seria uma analogia tão absurda? Um estabelece a crítica,
aparentemente, a partir da superioridade da vida espiritual, em uma base
religiosa, e o outro a partir da crítica social e econômica, em uma base científica e
filosófica. Mas o fato é que a crítica à propriedade privada aparece nos dois. O
cardeal argentino Jorge Mário Bergoglio teria escolhido o nome Francisco,
quando se tornou o líder máximo da Igreja Católica, por vaidade, apenas para se
tornar o primeiro Francisco da história do papado? Em um evento realizado em
2014, que contou com representantes de movimentos sociais dos cinco
continentes, o Papa Francisco conclamou os presentes no Vaticano à luta pela
dignidade humana, com palavras que se assemelham bastante às palavras de

____________

3

Legislação dessa natureza acaba de ser adotada em Alagoas. Na Câmara dos Deputados, em
pelo menos nove Assembleias Legislativas e 17 Câmaras Municipais tramitam projetos contra
"doutrinação ideológica" em matéria política, religiosa ou sexual. Fonte: “Editorial: Na base da
ideologia”.
Folha
de
São
Paulo,
15/05/2016.
Disponível
em:
<http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2016/05/1771333-na-base-da-ideologia.shtml>.
Acesso
em: 26 out. 2016.
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ordem de movimentos, declaradamente socialistas ou comunistas4. João Pedro
Stédile, líder do MST, esteve presente e teve direito, inclusive, a uma audiência
privada com o Papa. Na internet, são fartas as notícias e os comentários
controversos acerca desse e outros eventos relacionados ao Papa em que ele
defende a causa dos pobres. Qual seria, então, o absurdo da analogia entre Che
Guevara e São Francisco de Assis? O que teria causado tamanha perplexidade
ao fundador do Escola Sem Partido? Seria o caso de começar o movimento “fora
Papa Francisco?” Sua intransigência diante do fato não seria resultante da falta
de compreensão sobre o próprio sentido da analogia? Sem dúvidas, há diferenças
marcantes, possivelmente inconciliáveis entre um comunista e um cristão. Mas há
também aproximações irrefutáveis. Tudo depende do esforço do pensamento
para perceber e compreender as contiguidades e os distanciamentos, para
relacionar, mas também para distinguir. Dizer que Che Guevara e Francisco de
Assis se assemelham, na perspectiva do despojamento material que suas
biografias sugerem, não é o mesmo que dizer que sejam idênticos, ou mesmo,
que compartilhavam dos mesmos ideais. Uma afirmação de identidade seria
facilmente refutada a partir de um exame lógico, a depender das premissas que
se adotem. Nesse sentido, dependendo das premissas, também poderia ser
facilmente comprovada. De maneira contundente, Arendt define ideologia como “a
lógica de uma ideia” cujo propósito é fabricar a história. Nesse sentido, ideologias
são “os ismos que podem explicar, a contento dos seus aderentes, toda e
qualquer ocorrência a partir de uma única premissa” (2009, p. 520-521). Contra a
perspectiva unidimensional que a ideologia institui, se impõe a necessidade da
compreensão, uma capacidade humana que transcende a redução formal da
lógica, fazendo uso da imaginação:

____________
4

“È strano, ma se parlo di questo per alcuni il Papa è comunista. Non si comprende che l’amore
per i poveri è al centro del Vangelo. Terra, casa e lavoro, quello per cui voi lottate, sono diritti
sacri”. (...) “Diciamo insieme dal cuore: nessuna famiglia senza casa, nessun contadino senza
terra, nessun lavoratore senza diritti, nessuna persona senza la dignità che dà il lavoro”. Papa
Francisco. DISCORSO DEL SANTO PADRE FRANCESCO AI PARTECIPANTI ALL'INCONTRO
MONDIALE DEI MOVIMENTI POPOLARI (Aula Vecchia del Sinodo Martedì, 28 ottobre 2014).
Disponível
em:
<https://w2.vatican.va/content/francesco/it/speeches/2014/october/documents/papafrancesco_20141028_incontro-mondiale-movimenti-popolari.html>. Acesso em: 02 nov. 2016.
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A verdadeira compreensão não se cansa do diálogo interminável,
nem dos “círculos viciosos”, porque ela confia que a imaginação
acabará por obter pelo menos um vislumbre da luz sempre
assustadora da verdade. (...) Somente a imaginação permite que
enxerguemos as coisas em sua perspectiva adequada, que
tenhamos forças suficientes para afastar o que está demasiado
próximo, a fim de conseguir ver e compreender sem distorções
nem preconceitos, que tenhamos generosidade suficiente para
transpor abismos de lonjuras, a fim de conseguir ver e
compreender, como se fosse uma questão pessoal nossa, tudo o
que está demasiado distante de nós. Esse distanciamento de
algumas coisas e avizinhamento de outras faz parte do diálogo da
compreensão, pois, para suas finalidades, a experiência direta
envolve um contato próximo demais e o mero conhecimento ergue
barreiras artificiais (ARENDT, 2008, p. 346).

Uma questão que emerge da reflexão acerca das motivações que
levaram à criação do movimento Escola Sem Partido, oriunda de uma
perplexidade relatada pelo próprio “líder fundador”: teria faltado a ele a faculdade
da imaginação para que o “pai preocupado com a formação dos valores morais de
sua filha” percebesse que fazer uma analogia, a partir de determinados elementos
que se assemelham em dois objetos, não é o mesmo que afirmar a identidade? A
resposta poderia ser sim. No entanto, o que sugere a ideologia conservadora, que
se revela nas propostas do “movimento” é que o simples fato de citar em uma
aula o nome de um personagem revolucionário, relacionado com a luta política da
esquerda, já seria motivo para reclamação.
A IDEOLOGIA NO/DO MOVIMENTO ESCOLA SEM PARTIDO
Na página escolasempartido.org encontramos suas “diretrizes
básicas” e diversos textos de adeptos, colaboradores ou simpatizantes que
procuram defender aquilo que entendem por “educação sem doutrinação
ideológica”. Chama a atenção o fato de não se encontrar referências conceituais
sobre o que seja doutrinação ou, mesmo, ideologia. No tópico “doutrina da
doutrinação”, onde seria lógico encontrar os fundamentos do movimento, há
apenas três textos, dos quais dois se destinam apenas a atacar intelectuais
relacionados ao pensamento da esquerda política brasileira: Frei Beto e Paulo
Freire.
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De um modo geral, os conteúdos do portal apontam para o
“denuncismo”, como estratégia dirigida aos pais e aos estudantes, para coibir
qualquer tipo de atitude que possa ser “considerada suspeita” vinda dos docentes.
A própria página abre espaço para que façam as suas denúncias. Há diversos
casos denunciados em que situações pontuais são utilizadas para uma
generalização que pretende sustentar que todo ensino brasileiro, especialmente
na área de ciências humanas, se resume a “doutrinação ideológica”.
Há um tópico cujo propósito é ensinar como identificar um
“professor doutrinador”, onde são elencados diversos tipos de comportamentos
vistos como “suspeitos”. Qualquer tipo de comentário que incorpore elementos da
realidade política é apresentado como suspeito e passível de denúncia. Nesse
sentido, partindo da definição de Arendt da ideologia como “a lógica de uma
ideia”, dos “ismos” que explicam todas as coisas, poderíamos afirmar que a
ideologia do movimento Escola Sem Partido seja, simplesmente, o “denuncismo”.
No entanto, seria apenas uma simplificação dos princípios de um movimento cujo
propósito é o controle da realidade política e social, através da educação. O seu
objetivo, ao que parece, é coibir qualquer tipo de abordagem pedagógica que
incorpore elementos críticos à realidade, especialmente em relação ao liberalismo
político e econômico.
Uma ideia que poderia se aproximar do que Arendt sustenta, no
texto A Crise na Educação, como a responsabilidade dos educadores de
apresentar a realidade do “mundo como ele é” (2003, p. 239), “parece” estar
incorporada na “filosofia” do Escola Sem Partido. Mas ao condenar reflexões
críticas, vindas de fontes teóricas consideradas ideológicas, como o marxismo,
por exemplo, pretende-se imprimir um caráter natural à história e às instituições
sociais e políticas que formam o nosso mundo, ignorando deliberadamente a sua
artificialidade, o fato de que elas são o produto da ação e da obra humanas.
Conhecer o mundo, a sua realidade, é um processo que vai além de visualizar
apenas aquilo que aparece em uma primeira impressão em uma narrativa factual.
A busca pelo conhecimento histórico-social, nunca lograda completamente,
implica em desvelar o invisível, aquilo que não aparece na superfície da história,
interpretando as intenções dos agentes que mobilizam ou mobilizaram os fatos.
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Isso exige um conhecimento mais elaborado, especialmente a partir da
modernidade.
O moderno conceito de processo, repassando igualmente a
história e a natureza, separa a época moderna do passado mais
profundamente que qualquer outra ideia tomada individualmente.
Para nossa moderna maneira de pensar nada é significativo em si
e por si mesmo, nem mesmo a história e a natureza tomadas cada
uma como um todo, e tampouco, decerto, ocorrências particulares
na ordem física ou eventos históricos específicos (ARENDT, 2003,
p. 95).

Conhecer Marx, Smith, Durkheim, ou qualquer outro autor
clássico do pensamento moderno, é fundamental ao processo de compreensão
da artificialidade do mundo. Em boa parte de A Condição Humana, Arendt procura
demonstrar o caráter instrumental que a política assumiu a partir da modernidade,
com o homo faber na vanguarda da fabricação da realidade social. Mas na
perspectiva apresentada pelo Escola Sem Partido, seja qual for a maneira como
um professor vier a abordar um conhecimento, embasado neste ou naquele autor,
sempre correrá o risco da suspeita diante dos seus signatários.
O projeto de Lei 867/2015, que pretende incorporar os preceitos
do movimento Escola Sem Partido à LDB, estabelece a obrigatoriedade da
fixação de um cartaz, em todas as salas de aula do Brasil, contendo os “deveres
do professor”. Trata-se de um conjunto de seis obrigações, que, via de regra, não
acrescentariam nada à prática de qualquer professor que tenha consciência de
sua responsabilidade como educador. Mas se tal procedimento vier a ser
adotado, poderá implicar no desaparecimento total da autoridade dos educadores,
que na interpretação de Arendt, por não ser mais garantida por uma tradição,
depende fundamentalmente da responsabilidade que assumem pelo mundo
(2003, p. 239). O que fica evidente, ao relacionarmos o caráter denuncista do
portal escolasempartido.org com a proposta da obrigatoriedade do cartaz, é que
os imperativos não são para lembrar o professor de suas “obrigações”, mas para
instilar a desconfiança e estabelecer a vigilância dos estudantes em relação ao
que é dito em sala de aula. Em outras palavras, o propósito, mais do que
evidente, é instituir o controle sobre o professor operado por estudantes, ou seja,
pelos recém-chegados pelo nascimento que ainda estão apenas começando a
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conhecer o mundo. Vale lembrar a crítica que Arendt dirige à forma como a
pedagogia moderna emancipou as crianças, deixando-as sob a autoridade de seu
próprio grupo: “ao emancipar-se da autoridade dos adultos, a criança não foi
libertada e sim sujeita a uma autoridade muito mais terrível e verdadeiramente
tirânica, que é a tirania da maioria” (2003, p. 230). Na perspectiva do Escola Sem
Partido, os estudantes serão como o rei filósofo de Platão, conhecedores de todas
as verdades, a partir das quais, as ações dos professores serão julgadas
(ARENDT, 2003, p. 150). No caso, o cartaz servirá como uma régua a partir da
qual todas as atitudes dos educadores serão medidas pelo grupo de estudantes
que estiver diante dele. Para destituir os supostos doutrinadores de sua tirania em
sala de aula, se propõe uma troca de poder para que os professores sejam os
tiranizados pelos estudantes.
No cartaz são estabelecidos seis deveres ao professor:

Todos eles merecem ponderações profundas, mas pegue-se
como exemplo apenas o de número 4: “ao tratar de questões políticas, sócio______________________________________________________________________________
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culturais e econômicas, o professor apresentará aos alunos, de forma justa – isto
é, com a mesma profundidade e seriedade –, as principais versões, teorias,
opiniões e perspectivas concorrentes a respeito”. Parece razoável que isso seja
um princípio a orientar a prática pedagógica de qualquer professor. Ainda que o
professor não seja um “doutrinador”, ainda que se esforce para demonstrar todos
os lados de uma questão, isso não garante que a percepção dos estudantes seja
essa. Basta apenas um, dentre os quarenta estudantes de uma sala de aula,
achar que o professor está apresentando o conteúdo com alguma inclinação para
esta ou aquela teoria, que já está criado o fato para a formalização de algum tipo
de reclamação. O razoável se transforma em absurdo quando se imagina o
professor de biologia, por apresentar a teoria da evolução, ser obrigado a pegar a
Bíblia para apresentar o criacionismo. Existindo estudantes com algum tipo de
formação fundamentalista, o fato de o professor não apresentar o criacionismo
ainda pode ser considerado mais “grave” se nos apegarmos ao “dever” número 5:
“o professor respeitará o direito dos pais a que seus filhos recebam a educação
moral que esteja de acordo com suas próprias convicções”. Para Arendt, a escola
[...] é a instituição que interpomos entre o domínio privado do lar e
o mundo com o fito de fazer com que seja possível a transição, de
alguma forma, da família para o mundo. Aqui, o comparecimento
não é exigido pela família, e sim pelo Estado, isto é, o mundo
público, e assim, em relação à criança, a escola representa em
certo sentido o mundo, embora não seja ainda o mundo de fato
(ARENDT, 2003, p. 238).

Na perspectiva da autora, o sentido público da educação escolar,
exigência do Estado, deveria se sobrepor aos interesses privados das famílias. O
que o programa Escola Sem Partido quer estabelecer, ao propor na forma de
legislação que a “educação moral esteja de acordo com” as convicções dos pais,
acaba sobrepujando a soberania do próprio Estado em matéria de educação. O
interesse privado se torna soberano em relação ao interesse público. Como
equalizar tantos interesses privados dentro de uma sala de aula?
A lei do Escola Sem Partido ainda não foi aprovada na esfera
federal. No entanto, o simples fato de suas ideias estarem sendo levadas a sério
por uma parte dos legisladores, por já terem sido aprovadas em alguns Estados e
Municípios da Federação, por estarem se espalhando através da internet em meio
______________________________________________________________________________
Anais do VII Ciclo Hannah Arendt
Universidade Estadual de Londrina – 09 a 12 de novembro de 2016
Programa de Pós-graduação em Filosofia

49

a um público propenso a corroborar das mesmas convicções, já estão causando
constrangimentos
professoras.

desnecessários,

Muitos

e

educadores

absurdos,
são

a

expostos

muitos
na

professores
própria

e

página

escolasempartido.org. Além do espaço para a “denúncia”, a página oferece um
“modelo de notificação extrajudicial” para que os pais possam “autuar”, por sua
própria conta, os professores que infringirem os princípios do Escola Sem Partido.
Isso significa que, para os seus propósitos, ao que parece, o próprio Estado e sua
soberania já não significam mais nada.
A CORRUPÇÃO DO PENSAMENTO DE ARENDT PELO ESCOLA SEM
PARTIDO
Na internet encontram-se vários textos e vídeos, defendendo o
programa Escola Sem Partido. Em muitos deles, trechos isolados de textos de
Hannah Arendt aparecem para fundamentar determinadas posições, no mínimo,
ambíguas. Como exemplo, há uma matéria da Revista Veja, de 2008, disponível
na página escoasempartido.org, tratando do problema da doutrinação ideológica
nas escolas brasileiras, a inspiração declarada pelo movimento como sendo a
razão de sua existência.
A questão não é exatamente nova na educação. Meio século
atrás, a filósofa alemã Hannah Arendt já alertava para o equívoco
de fazer das aulas um lugar para a doutrinação ideológica,
qualquer que fosse o matiz. Em A Crise na Educação, ela dizia:
"Em vez de (o professor) juntar-se a seus iguais, assumindo o
esforço da persuasão e correndo o risco do fracasso, há a
intervenção ditatorial, baseada na absoluta superioridade do
adulto". Ao refletirem sobre o atual cenário, os especialistas
concordam com a idéia central da filósofa. Está claro, e a própria
experiência mostra isso, que o viés político retira da escola aquilo
que deveria, afinal, ser seu atributo número 1: ensinar a pensar –
verbo cuja origem, do latim, significa justamente pesar (VEJA,
2008).

Ao longo do texto existem diversos exemplos de casos de
“doutrinação ideológica” em lugares distintos e por meios diferentes. A matéria da
Veja não trata especificamente do Escola Sem Partido, mas no último parágrafo,
um pouco depois da referência a Arendt, há um elogio a iniciativa de Miguel Nagib
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que teria fundado a “ONG Escola Sem Partido, com o objetivo de chamar atenção
para a ideologização do ensino na sala de aula”.
Arendt, de fato, se refere ao problema da tendência à doutrinação
ideológica através da educação. No entanto, suas referências são, em primeiro
lugar, às utopias políticas, referindo-se a Rousseau (Emílio) e Platão (A
República) que estabeleceram perspectivas teóricas que se tornaram tendências
a partir da modernidade. Na parte em que o texto em questão é retirado há uma
referência genérica “aos movimentos revolucionários de feitio tirânico que, ao
chegarem ao poder, subtraem as crianças a seus pais e simplesmente as
doutrinam”. A autora não especifica quais sejam esses movimentos, mas pode-se,
no mínimo, imaginar que a alusão seja ao nazismo e ao stalinismo. Trazer essa
referência para o contexto brasileiro pode ser considerado, no mínimo,
extemporâneo. O texto é muito mais complexo do que a frase utilizada na matéria
da Veja sugere. Governos totalitários direcionam toda a educação na formação
ideológica da sociedade a partir de seus princípios. Não poderia ser dito o mesmo
sobre os governos liberais, ainda que de maneira mais velada? A partir do texto
de Arendt, podemos refletir sobre a polarização entre liberalismo/capitalismo e
socialismo, que ao extrapolarem o campo específico da deliberação política, onde
participam os cidadãos já formados, trazem os elementos da crise política para o
campo da educação. A doutrinação pode ocorrer tanto da parte da direita, quanto
da esquerda, através do Estado, ou através de seus críticos. No entanto,
equacionar a atividade isolada deste ou daquele professor, que eventualmente
toma o partido desta ou daquela ideologia política, ao aparato estatal de
disseminação da ideologia, em regimes tirânicos ou totalitários, não faz o menor
sentido. Seria má fé ou simples desconhecimento conceitual?
Anexo à matéria, há um “infográfico” constituído de informações
coletadas em uma pesquisa direcionada a professores, pais e estudantes. A
primeira questão se refere ao objetivo da educação pública: “qual a principal
missão escola?”. 78% dos professores responderam que é formar cidadãos. 44%
dos pais e 29% dos alunos responderam o mesmo. Como a resposta era
direcionada, as outras opções eram “contribuir para a formação profissional”
(professores 14%, pais 44% e estudantes 60%) e “ensinar as matérias”
(professores 8%, pais 12% e alunos 11%). Diante de tamanha “objetividade”, qual
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seria a possível resposta de Arendt para um questionário com esse formato? O
que o texto A Crise na Educação sugere é que sua resposta se somaria à da
maioria dos professores, pois o conhecimento do mundo, defendido pela autora
como o principal objetivo da educação, que termina com o Ensino Médio, é formar
os recém-chegados pelo nascimento para assumir sua responsabilidade pelo
mundo, ou seja, para agirem politicamente quando solicitados. Cabe às
universidades e aos cursos técnicos a formação profissional, que, na
interpretação de Arendt, “embora sempre tenha algo a ver com a educação, é,
não obstante, uma espécie de especialização” (2003, p. 246). Mas o uso do
infográfico pela Veja, com essa e outras questões, sugere que talvez o objetivo da
educação não seja formar cidadãos, mas “ensinar as matérias” ou a “formar
profissionais”5.
A crise moderna, na interpretação de Arendt, não nasceu na
escola, mas no mundo político, invadindo a educação, seja no espaço privado do
lar, seja no espaço escolar público. Se há educadores que se identificam com as
teorias

críticas

ao

Estado

liberal

capitalista

e

trazem

determinados

posicionamentos ditos “ideológicos” para o espaço da sala de aula, seria
fundamental perguntar sobre as razões pelas quais isso ocorre. As condições de
salário e trabalho, bem como a classe social da maioria dos estudantes de
licenciatura, não estariam entre essas razões? Acusar as universidades que
formam os professores e os sindicatos de classe não seria tirar o foco da questão,
colocando uma cortina de fumaça para mascarar a realidade? Não se pode
ignorar que também existem professores que se identificam com as ideologias da
direita, fazendo a sua defesa diante dos estudantes com a mesma parcialidade a
partir da qual são acusados os professores identificados como esquerda. Por que,
então, não existe nenhum tipo de denúncia contra esse tipo de doutrinação na
página escolasempartido.org?
Na sua essência, o movimento Escola Sem Partido parece se
identificar com o conservadorismo de direita que é disfarçado através do discurso
da neutralidade pedagógica. Ao buscar interferir na política para impor uma
____________

5

O
referido
infográfico
encontra-se
disponível
em:
<http://planetasustentavel.abril.com.br/pops/prontos-seculo-pop.shtml>. Acesso em: 07 nov.
2016.
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legislação que regule o comportamento dos professores de maneira heterônoma,
pretende retirar a autonomia e, portanto, a responsabilidade dos educadores com
o mundo. Ao propor a utilização dos estudantes como “fiscais” do comportamento
docente, pretende extinguir por completo a já rarefeita autoridade dos
professores.
Na interpretação de Arendt, por não dispormos mais de uma
tradição que faça sentido a todos nós, a autoridade do professor se assenta na
responsabilidade que ele assume pelo mundo quando está diante de uma criança.
Não é necessário nenhum infográfico para demonstrar que a procura pelos cursos
de licenciatura é uma das mais baixas nas universidades. Pode-se presumir que
se a Lei 867/2015 for aprovada, um número muito menor de jovens irá se
interessar pela profissão, pois qualquer interpretação de um estudante,
equivocada ou não, colocará o profissional da educação sob risco. Pode-se
presumir, também, que muitos docentes poderão desistir da profissão. Arendt
destaca que “a educação é o ponto em que decidimos se amamos o mundo o
bastante para assumirmos a responsabilidade por ele” (2003, p. 247). Mas a
proposta de legislação do movimento Escola Sem Partido impõe um dilema que
qualquer professor, ou candidato a professor, não poderá escapar de responder:
entre amar e se responsabilizar pelo mundo na educação ou se preocupar com a
sua própria preservação pessoal e profissional.
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CORRUPÇÃO: A BANALIDADE DO MAL 1
Garcia, Emily2
RESUMO: Em 2016, a Operação Mãos Limpas completou 24 anos. Tal Operação
é utilizada como modelo pelo Juiz Sergio Moro na Operação Lava Jato. Diante
disso, o presente artigo busca demonstrar em que medida a Operação Italiana
pode servir como modelo para a brasileira e qual seu efeito na sociedade em
relação ao suposto fim da corrupção que ambas as operações almejaram como
ponto de chegada. Dessa forma, tendo por base os livros intitulados A Condição
Humana e Eichmann em Jerusalém, ambos de Hannah Arendt, o artigo busca
demonstrar como a imprevisibilidade do poder de prometer e as soluções (ou
amenizações) propostas por Arendt podem auxiliar na compreensão de um
problema sistêmico que assola a realidade brasileira, que é a corrupção. Foi
utilizado, para elaboração do artigo, o método dedutivo por meio de análise e
leitura das obras de Hannah Arendt e análise e leitura de jornais a respeito dos
esquemas de corrupção que fazem hoje parte de grande parte do cenário político
do Brasil. Além disso, realizou-se uma abordagem comparativa crítica a respeito
da Operação brasileira Lava-jato e a Operação italiana Mãos-Limpas, que deixa o
legado de que a realização de um processo judicial, por si só, por mais que
deflagre um gigantesco caso de corrupção, promova inúmeras prisões e, até
mesmo, restitua dinheiro aos cofres públicos, não põe fim a essa realidade, a qual
demanda de cortes em toda sua estrutura e de um diálogo interno do sujeito (o
“eu” com o “dois-em-um” ativo) para reflexão sobre sua própria ação. O objetivo
primordial, em razão disso, é o de evitar que a corrupção no Brasil se torne um
mal banalizado, assim como estudiosos italianos afirmaram que a corrupção na
Itália, após a Operação mãos-limpas, tornou-se. O importante é a prática da
reflexão, sendo esse, portanto, o foco do presente artigo.
PALAVRAS-CHAVE: Hannah Arendt. Promessa. Perdão. Banalidade. Corrupção.
INTRODUÇÃO
Hannah Arendt (1906-1975) nascida no subúrbio de Linden, em
Hannover, Alemanha, foi uma filósofa judia que fugiu para os Estados Unidos, em
1941, em razão da ocupação da França pelos nazistas. Esse fato teve grande
relevância em suas obras. Erradicada nos Estados Unidos foi convidada pela
revista New Yorker para cobrir o julgamento do nazista Adolf Eichmann. Em 1961,
____________
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enquanto cobria, em Israel, o julgamento, Hannah Arendt escreveu uma série de
cinco artigos para esta mesma revista, os quais resultaram no livro intitulado
Eichmann em Jerusalém – Um relato sobre a banalidade do mal.
No livro Arendt trata do mal banal, que seria aquele praticado pelo
ser humano comum, o qual se abstrai de sua capacidade de reflexão e
julgamento. Sendo, dessa forma, um mal praticado por qualquer sujeito que não
se dispõe a ação de reflexão e que se esconde na desculpa de ser mera peça de
uma máquina da qual não possui o mínimo controle.
O livro de Arendt se mostra bastante atual. Ainda mais no Brasil,
em tempos de Lava-Jato, na qual, grande parte da argumentação consiste em
escusa da responsabilidade. O grande risco que se corre é o risco de que
mencionada operação brasileira tenha o mesmo resultado da operação italiana
que lhe serve de modelo. A Operação mãos-limpas nada alterou o cenário político
de corrupção na Itália, tornou-se uma banalidade. A partir do momento em que a
corrupção passou dos grandes centros de poderes para uma reflexão sobre a
corrupção corriqueira praticada pelo homem comum o cenário se alterou diante
da negação de reflexão de sua própria ação pelo sujeito que comete o mal. Sendo
nesse momento em que a sociedade italiana se dispersou para novas questões e
a corrupção foi simplesmente banalizada.
No Brasil, a Lava Jato, que já está em sua 35° fase, ainda é o
centro de atenção dos brasileiros e a grande questão é como aproveitar esse
cenário de crise política para propor aos sujeitos a reflexão sobre a fragilidade de
vir a se tornar também essa operação um mal banal.
Tendo também por base o livro intitulado A Condição Humana, de
Hannah Arendt, o artigo busca demonstrar como a imprevisibilidade do poder de
prometer e as soluções (ou amenizações) propostas por Arendt podem auxiliar na
compreensão desse problema sistêmico que assola hoje a realidade brasileira,
que é a corrupção.
Nesse sentido, o artigo visa demonstrar, com fundamento no
pensamento da filosofa politica (ou cientista política, como preferia ser chamada),
como a banalidade do mal não é algo tão distante de nossa realidade, sendo uma
área que clama, urgentemente, por reformas.
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A IMPREVISIBILIDADE E O PODER DE PROMETER
A ação é uma das grandes dificuldades da vida em sociedade,
tendo em vista que dela decorrem dois efeitos: a irreversibilidade e a
imprevisibilidade. Sendo que a irreversibilidade consiste na impossibilidade de se
desfazer a ação e a imprevisibilidade na impossibilidade de se antever as
consequências. Hannah Arendt entende que a única solução possível para o
problema da irreversibilidade é a faculdade de perdoar. Por sua vez, para o
problema da imprevisibilidade a solução está na faculdade de prometer e cumprir
promessas.
O perdão, dessa forma, serve para desfazer os atos do passado,
enquanto a promessa serve para criar, no futuro que é incerto, expectativas de
segurança. Seriam essas as duas soluções plausíveis para a questão da ação e
suas problemáticas (irreversibilidade e imprevisibilidade), sendo que ambas
consistiriam, segundo Arendt, em um papel que a pessoa encena para si mesma.
Nesse sentido:
se não fôssemos perdoados, eximidos das conseqüências daquilo
que fizemos, nossa capacidade de agir ficaria, por assim dizer,
limitada a um único ato do qual jamais nos recuperaríamos;
seríamos para sempre as vítimas de suas conseqüências, à
semelhança do aprendiz de feiticeiro que não dispunha da fórmula
mágica para desfazer o feitiço. Se não nos obrigássemos a
cumprir nossas promessas, jamais seríamos capazes de
conservar nossa identidade; seríamos condenados a errar,
desamparados e desnorteados, nas trevas do coração de cada
homem, enredados em suas contradições e equívocos — trevas
que só a luz derramada na esfera pública pela presença de
outros, que confirmam a identidade entre o que promete e o que
cumpre, poderia dissipar (ARENDT, 2010, p. 158).

Desse modo, essas faculdades se baseiam na condição humana
da pluralidade, assim, pressupõe a existência de outros. Conforme Arendt, “o
descobridor do papel do perdão na esfera dos negócios humanos foi Jesus de
Nazaré” (ARENDT, 2010, p. 159). No entanto, em que pese essa descoberta
tenha sido realizada em um contexto religioso não há impedimentos de que seja
aplicada na esfera pública, tendo em vista que a concepção de perdão visa evitar
o círculo vicioso da vingança. Dessa forma:
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A desobrigação mencionada nos ensinamentos de Jesus sobre o
perdão é a libertação dos grilhões da vingança, uma vez que esta
prende executor e vítima no inexorável automatismo do processo
da ação que, por si, jamais chega necessariamente a um fim
(ARENDT, 2010, p. 162).

Nesse mesmo contexto, em contraposição ao perdão surge a
punição, como forma de se evitar a vingança. Prossegue Arendt:
A punição é a alternativa do perdão, mas de modo algum seu
oposto; ambos têm em comum o fato de que tentam pôr fim a algo
que, sem a sua interferência, poderia prosseguir indefinidamente.
E, portanto, significativo — elemento estrutural na esfera dos
negócios humanos — que os homens não possam perdoar aquilo
que não podem punir, nem punir o que é imperdoável. Realmente,
é isto que caracteriza aquelas ofensas que, desde Kant.
chamamos de «mal radical», cuja natureza é tão pouco
conhecida, mesmo por nós que sofremos uma de suas raras
irrupções na esfera pública. Sabemos apenas que não podemos
punir nem perdoar esse tipo de ofensas e que, portanto, elas
transcendem a esfera dos negócios públicos e as potencialidades
do poder humano, às quais destroem sempre que surgem. Em tais
casos, em que o próprio ato nos despoja de todo poder, só resta
realmente repetir com Jesus: «Seria melhor para ele que se lhe
atasse ao pescoço uma pedra de moinho e que fosse precipitado
ao mar» (ARENDT, 2010, p. 163).

No entanto, a reflexão da filosofa judia se entrelaça no
questionamento sobre caso seja verdadeira a ideia cristã de que somente o amor
pode perdoar, o perdão teria que ser excluído de nossas reflexões, pois o amor
cristão está sempre disposto a perdoar independentemente do que tenha sido
feito, ideia que não se coaduna com a realidade vivenciada por Arendt. Seria,
dessa forma, o amor extremamente limitado para ser discutido na esfera pública.
Em face disso, Arendt entende que o respeito é a solução para a ampla esfera
nos negócios humanos. Entendendo-se o respeito como uma forma de amizade
sem intimidade ou proximidade. Nos tempos modernos haveria a perda desse
respeito pela ideia equivocada de só ser devido o respeito àquilo que se admira
ou se preza, o que, na visão de Arendt, trata-se de “claro sintoma da crescente
despersonalização da vida pública e social” (ARENDT, 2010, p. 163).
Prossegue Arendt, observando que:
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[...] ao contrário do perdão, que sempre foi considerado irrealista e
inadmissível na esfera pública, provavelmente devido a conotação
religiosa, a força estabilizadora inerente à faculdade de prometer
sempre foi conhecida em nossa tradição (ARENDT, 2010, p. 163).

Arendt entende que a imprevisibilidade, que pode ser pelo menos
parcialmente eliminada pela ação de prometer, possui dupla origem. A primeira
origem decorreria da inconfiabilidade fundamental dos homens, os quais, segundo
Arendt, não podem prometer hoje quem serão amanhã. A segunda origem
decorreria “impossibilidade de se prever as consequências de um ato numa
comunidade de iguais, onde todos têm a mesma capacidade de agir’’ (ARENDT,
2010, p. 163). Sendo esse o preço da liberdade para a filosofa, que prossegue
dispondo que:
O fato de que o homem não pode contar consigo mesmo nem ter
fé absoluta em si próprio (e as duas coisas são uma só) é o preço
que os seres humanos pagam pela liberdade; e a impossibilidade
de permanecerem como senhores únicos do que fazem, de
conhecerem as conseqüências de seus atos e de confiarem no
futuro é o preço que pagam pela pluralidade e pela realidade, pela
alegria de conviverem com outros num mundo cuja realidade é
assegurada a cada um pela presença de todos (ARENDT, 2010,
p. 163).

A faculdade de prometer, para Arendt, visa reduzir essa
obscuridade dos negócios humanos, consistindo no domínio de si e no governo
de outros. Assim, esse seria o perigo e, ao mesmo tempo, a vantagem dos corpos
políticos que possuem contratos e pactos, ou seja, a previsibilidade e
confiabilidade (ARENDT, 2010, p. 154).
Por isso, a existência de contratos no âmbito dos negócios
humanos tem por finalidade reduzir a imprevisibilidade que sonda a esfera pública
conferindo assim, pelo menos de maneira ilusória, a sensação de confiabilidade e
segurança.
OPERAÇÕES LAVA-JATO E MÃOS-LIMPAS
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A Operação Lava Jato foi deflagrada em março de 2014 e teve
seu início em um posto de gasolina, de onde surgiu seu nome. A Operação
investiga um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro envolvendo a
Petrobras, grandes empreiteiras do país e políticos. Uma das primeiras prisões foi
a do doleiro Alberto Youssef, seguida pela prisão de Paulo Roberto Costa.
Decorrendo, a partir de então, inúmeras delações e prisões. Encontra-se hoje na
sua 35° fase.
Apresenta-se, nesse contexto, o anseio social de combate à
corrupção, o qual não apenas é dever primeiro do Estado como também da
sociedade. A corrupção perpassa por um problema cultural, sendo uma séria
barreira para o desenvolvimento político e econômico, tendo em vista as
instabilidades que são geradas como decorrência desse fenômeno. Nesse
contexto, a operação lava-jato tem como musa inspiradora a operação italiana
conhecida por mãos-limpas, que à época também foi vista como a grande solução
para corrupção, mas, tempo depois, especialistas atestam o contrário. Afinal, não
será um processo judicial que colocará fim na corrupção existente em um país.
Em vista disso, Alberto Vannucci, professor de ciência política na
Universidade de Pisa, na Itália, afirma que a comparação entre a operação Mãos
Limpas e a Lava Jato é justa. Ambas começaram investigando um crime pequeno
e descobriram um grande esquema de corrupção. Acrescenta-se ainda que, à
semelhança da Itália, no Brasil também houve “o fenômeno no qual os juízes e
promotores do caso se tornaram verdadeiros heróis nacionais’’ (PRAZERES,
2016, [s.p.]). Assim como ocorre hoje no Brasil, na Itália também acreditavam que
a corrupção chegaria ao fim.
No mesmo sentido, Federico Varese, professor de criminologia da
Universidade de Oxford, no Reino Unido, menciona que a prisão de pessoas
poderosas passava a impressão de que a justiça estava funcionando. Segundo
Varese, “infelizmente, a Itália está tão corrupta hoje quanto ela estava em 1992.
Talvez até mais’’ (PRAZERES, 2016, [s.p.]).
De acordo com o último levantamento mais recente realizado pela
ONG
(organização
não
governamental)
Transparência
Internacional sobre a percepção do setor privado em relação à
corrupção, a Itália está em 61º lugar entre 168 países, posição
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que a coloca no "pelotão do meio", próxima a países como Gana e
Lesoto e distantes dos vizinhos europeus como Alemanha e Reino
Unido (ambos na 10ª posição), França (23ª) e Espanha (36ª). O
Brasil está na 76ª posição (PRAZERES, 2016, [s.p.]).

Percebe-se, assim, que nenhum das operações possui potencial
de imunização contra corrupção. Segundo, Varese, a prisão por si só não
soluciona problema algum. Assim, por mais capacitados que os juízes sejam a
corrupção depende de mudanças estruturais, tais como reformas políticas e
administrativas. No mesmo sentido, Alberto Vannucci diz que, “em grande parte, a
responsabilidade pela manutenção da corrupção na Itália pós-Mãos Limpas se
deveu à classe política, a qual não estava interessada em fazer as mudanças
necessárias” (PRAZERES, 2016, [s.p.]).
No Brasil, essa realidade não é muito diferente. Após um ano
repleto de panelaços e demais protestos contra a corrupção se percebe um
silêncio. Da mesma forma que a experiência italiana, a experiência vivenciada
atualmente pelo Brasil deixa claro que o processo penal não é instrumento de
transformação social, muito menos cultural. De forma que apenas uma real
vontade política da sociedade por reformas políticas e administrativas pode por
fim a corrupção. A corrupção não é um mal que se ataca diretamente, visto que a
corrupção por si só é abstrata, inexistente. Deve-se, portanto, atacar sua
manutenção da mesma forma que a lavagem de dinheiro apenas existe com um
crime antecedente, a corrupção só existe com aparelhos institucionais que a
sustentam.
Nesse panorama, para evitar que ocorra a banalização da
corrupção no Brasil tal como ocorreu na Itália é fundamental que as expectativas
não recaiam apenas no processo judicial, mas que recai sobre a capacidade de
reflexão e julgamento de cada cidadão sobre suas próprias ações, pois a
corrupção generalizada não é constituída por uma massa irresponsável, mas por
sujeitos dos mais diferentes patamares que auxiliam na formação de todo esse
esquema.
Nesse sentido, Hannah Arendt ao questionar-se sobre a
banalidade do mal perpetrado pelo homem comum se propôs a seguinte questão:
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[...] seria possível que a atividade de pensamento como tal – o
hábito de examinar o que quer que aconteça ou chame a atenção,
independente de resultados e conteúdo específico – estivesse
entre as condições que levam os homens a abster-se de fazer o
mal, ou mesmo que ela realmente os ‘condicione’ contra ele?
(ARENDT, 1983, p. 20).

Dessa forma, por meio da reflexão sobre o agir, é necessário à
instigação dos sujeitos a realização de um “eu” com o “dois-em-um” ativo, ou seja,
a atividade de julgamento diante do agir, algo que faltava a Eichmann (ARENDT,
1983).
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O legado deixado pela Operação italiana mãos-limpas é o do
conformismo. Assim, combater o conformismo é a maior dificuldade a ser
enfrentada pelo Brasil. O conformismo é o mal banal da modernidade (ou pósmodernidade como preferem alguns).
Não é somente o risco de tão somente seguir ordens que assola a
prática do mal atualmente, mas o de ignorar o mal praticado diante da não
reflexão e da ausência de julgamento, pois na medida em que o sujeito também
se percebe culpado de uma pequena parte desse mal maior, não se sente na
capacidade de julgar, momento em o conformismo toma forma e ocorre a simples
aceitação da prática do mal. Os efeitos da corrupção são inúmeros, tais como
falta de recursos e de investimento para escolas e saúde. Por isso que a
corrupção é um mal invisível, pois ao perder a ideia das consequências e se
centrar apenas no eu (sem o diálogo proposto por Arendt) ocorre a chamada
despersonalização da esfera pública. Os sujeitos simplesmente não se sentem
responsáveis pela humanidade.
Combater o conformismo, portanto, é um importante passo para
impedir que a corrupção se torne um mal banal. E esse combate só é possível por
meio da reflexão individual sobre a ação.
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A MENT IRA COMO SUPRESSÃO DO PENSAMENT O
Lima, Rodrigo Fampa Negreiros1
RESUMO: “A persuasão e a violência podem destruir a verdade, não substituí-la”.
Essa é apenas uma da coleção de frases lapidares com as quais nos deparamos
nesse que é um dos ensaios menos mencionados dentre os que compõem a obra
Entre o passado e o futuro. Talvez porque “Verdade e Política” decepcione aos
desavisados que esperam nele encontrar argumentos sólidos que defendam uma
necessária conjugação entre ambas, como se a política fosse o palco onde a
verdade deveria ser exposta à vista de todos. Tal expectativa, contudo, não se
justificaria para aqueles familiarizados com a arquitetura do pensamento político
de Hannah Arendt: a verdade, por irrefutável e coercitiva, é indiferente quando
não contrária à política – que é o espaço da narrativa e da capacidade
persuasiva. Sendo assim, a corrupção não dá as caras na ausência da verdade,
mas na presença da mentira: “O verdadeiro contrário da verdade factual, em
oposição à racional, não é o erro ou a ilusão, mas a mentira deliberada”. Temos
assim um caso especial: a verdade ganha estatuto de acontecimento político não
por reunir em si quaisquer características afins com a “teia dos assuntos
humanos”, mas quando rememorada e recontada para fazer frente ao uso político
da mentira. O homem, portanto, não deixa de estar dotado de suas capacidades
cognitivas quando mente, nem quando parece ser esse o caso. Mesmo assim,
seria temerário assumir imediatamente que, então, a corrupção é filha do
pensamento corrupto e não da ausência de pensamento. Possivelmente essa
seria a afirmação mais precisa, mas não necessariamente aquela capaz de
esgotar o assunto. A pergunta que gostaria de exercitar especulativamente seria a
seguinte: até que ponto o pensamento corrupto não pressupõe a ausência de
pensamento? Dito de outra forma: a mentira teria como triunfar politicamente se
não trouxesse com ela a possibilidade de suspensão do pensamento? Também
não seria esse cenário, onde impera tal suspensão, um meio de corromper os homens na
tentativa de lhes suprimir o exercício de suas capacidades mais preciosas? Nesse sentido,
a mentira se notabilizaria por pôr o pensamento contra si próprio.
PALAVRAS-CHAVE: Mentira. Pensamento. Política. Verdade.
“Seria tentador dizer que Arendt aplicava a filosofia aos
acontecimentos; mas, na verdade, o mais provável é que
tenha sido o contrário. Eram os acontecimentos que
ativavam o seu intelecto, e era a filosofia que tinha se
ajustar. [...] se como pensadora política ela era mais
dedutiva do que indutiva, mais baconiana do que
aristotélica, nenhum dos dois modelos de ciência, o antigo e
o moderno, correspondia plenamente a seu estilo
investigativo; pois, se Arendt não partia de generalizações
para chegar aos casos particulares, tampouco reunia os
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fatos deles deduzir uma regra geral. Pelo contrário, seu
pensamento parece “se cristalizar” (a expressão é dela) em
torno dos eventos como um recife de coral que se estende e
se ramifica, um pensamento conduzindo a outro. O
resultado é um corpo independente de reflexões coerentes,
mas nunca ordenadas de maneira sistemática, que, embora
pareça brotar do interior segundo leis e princípios próprios
ao longo de toda a sua vida, ao mesmo tempo consegue
iluminar incessantemente os assuntos contemporâneos”.
Jonathan Schell
‘Você me pergunta sobre os efeitos de meu trabalho nos
outros. Se me permite ser irônica, essa é uma pergunta
masculina. Os homens querem sempre ser influentes
demais, mas eu considero isso um tanto superficial. Se me
imagino tendo influencia? Não. Eu quero é compreender. E
se os outros compreendem – no mesmo sentido em que eu
compreendi -, isso me dá uma sensação de satisfação, é
como se sentir em casa”.
Hannah Arendt a Gunter Gauss

Sendo a proposta aqui antes um exercício especulativo do que
uma ansiosa tentativa de chegar a conclusões, então algumas considerações
acerca dos elementos que estruturarão tal exercício se fazem necessárias.
Primeiro, nem mesmo esses elementos podem ser tomados como se seus
significados fossem independentes de especulação; devendo, antes, ser
apreciados em sua condição de proposições argumentativas. Para falarmos em
“mentira como supressão do pensamento”, tal como promete o título da
exposição, há de se esclarecer previamente o que está sendo tomado como
mentira e o que se toma por pensamento. Outro elemento fundamental nesse
enredo é um que se interpõe de maneira nada simples entre a mentira e o
pensamento: a noção de verdade. Veremos que o fato de a verdade ser o oposto
da mentira não significa que ela deponha a favor do pensamento. Tomada em seu
sentido pleno, a obtenção da verdade pode ser entendida como o objetivo do
pensamento mas também como seu encerramento: ela põe fim à discussão.
Ambígua, contudo, a verdade pode trazer o pensamento de volta ao trabalho
quando confrontada com a mentira. Mas de que forma isso acontece?
Por motivos óbvios não faria sentido tomar por pensamento senão
aquilo que Hannah Arendt assume como sendo nossa “capacidade de pensar”.
Importa menos declarar os motivos para concordar ou não com a concepção que
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ela tem dessa faculdade e mais tentar precisar o que quer dizer quando, por
exemplo, afirma que:
A manifestação do vento do pensamento não é o conhecimento; é
a capacidade de distinguir o certo do errado, o belo do feio. E isso,
na verdade, pode impedir catástrofes, pelo menos para mim, nos
raros momentos em que as cartas estão abertas sobre a mesa
(ARENDT, 2004, p. 257).

Uma boa compreensão do que Arendt entende como sendo o
papel do pensamento exige que tomemos a sério essa metáfora – que é socrática
– do vento. Nesses termos, o pensamento seria aquela capacidade cognitiva dos
homens que se notabiliza por não lidar bem com os próprios resultados. O
pensamento segue adiante e derruba alicerces basicamente porque se restringe
ao plano do invisível e da imaterialidade mental. Disso podemos inferir que a
vocação da capacidade de pensar é a de não guardar afinidade com definições.
Porém, ao mesmo tempo, não podemos afirmar que essa capacidade não
participe da constituição de definições. Por isso, a dificuldade em apreender a
noção arendtiana dessa faculdade reside no fato de que a atuação do
pensamento não se restringe às suas próprias fronteiras: ou seja, ele também tem
a característica de se infiltrar tanto em operações que produzem resultados
intelectuais, sob a forma de conhecimento, quanto naquelas de resultados
práticos, sob a forma de tomada de decisões. A Hannah Arendt incomoda
extremamente a situação, muito comum tanto na filosofia quanto na ciência, na
qual se confunde esse tipo de coautoria do pensamento na busca por resultados
e definições com a natureza do próprio pensar. Nas situações em que o
pensamento responde apenas a si mesmo ele tende a se autodestruir. E isso só é
possível porque guarda independência com relação ao mundo.
Essa independência, contudo, não implica em desobrigação. Sem
o pensar as decisões seriam débeis e não haveria vontade de conhecimento. Mas
disso não se segue que essa capacidade deva ser motivada pela necessidade de
se tomar decisões ou pela busca de conhecimento, muito menos que deva
dominar esses campos da vida humana. Em outras palavras, não se deve ceder à
onipresente tentação de confundir o vento que remove obstáculos imateriais com
o vento que move o moinho do mundo. Quando Arendt diz não querer influenciar
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e sim compreender ela está dizendo que da compreensão do mundo não deve
advir acontecimentos.
O problema é que, como vimos, a despeito disso, não se pode
evitar que o pensamento tome parte na promoção de eventos. É aqui que temos
que ter clareza para interpretar apropriadamente o que Hannah Arendt quer dizer
quando afirma que o pensamento evita catástrofes. Nesse caso, não vejo
alternativa a não ser tomá-la não apenas como herdeira de Sócrates, mas,
sobretudo de Immanuel Kant. Ela não viveu para escrever o que seria o terceiro
livro ou volume de A vida do espírito, no qual dissertaria sobre o Julgar, depois de
ter realizado uma caminhada histórico-analítica pelo Pensar e pelo Querer.
Contudo, se não se pode afirmar quais teriam sido suas conclusões, pode-se
imaginar minimamente qual teria sido seu itinerário especulativo.
Tomando para si a máxima kantiana de que aquilo que é
produzido pelo pensamento não apenas tende a se autodestruir como também a
não ter consciência da extensão de suas próprias proposições, Arendt se coloca
nitidamente como alguém que eliminará os obstáculos daquilo que foi proposto
pelo próprio Kant – levando em conta a suposição de que o próprio não tinha
consciência de tais obstáculos. Em outras palavras, ela se utiliza do método do
Kant historiador das ideias filosóficas para analisar o pensamento do Kant filósofo
das cognições humanas e, consequentemente, da condição humana. E para
permitir que aquilo que ele distinguira analiticamente fluísse com liberdade.
Ela alega que, apesar de reiteradamente relembrar que o
pensamento não guarda afinidade com a regra de limitar a si mesmo, Kant acaba
surgindo com certas imposições à liberdade da capacidade de pensar.
Para o bom andamento da presente proposta de analisar o poder
da mentira em suspender a capacidade de pensar, não poderemos nos estender
nos aspectos puramente especulativos dessa análise. Isso porque são invisíveis e
logicamente derivados os obstáculos que Kant faz surgir ao pensamento em sua
admirável tentativa de discernir e apresentar a autonomia de cada uma das
nossas capacidades cognitivas – compreender, legislar e escolher -, todas
criticáveis, no sentido de aperfeiçoáveis e nunca plenamente esgotadas. Para a
melhor visualização dos efeitos práticos da mentira importa menos que Kant
tenha proposto postulados inapreensíveis como os da alma infinita em seres
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finitos e o da existência de Deus e mais o fato de que esses postulados não
apenas foram concebidos para influenciarem na prática os rumos da vida humana
como por poderem ser substituídos por outros bem mais apreensíveis e
imediatamente executáveis. Em outras palavras, essa suposição de um limite ao
pensamento, mesmo que imaterial, se torna um problema real em caso de
desvirtuação das proposições práticas da filosofia moral kantiana. Por um lado,
Kant não pode ser responsabilizado por essa desvirtuação de seu pensamento.
Por outro, é compreensível porque Hannah Arendt se viu impelida a remover até
mesmo esses obstáculos invisíveis. O fato é que a má interpretação do invisível
pode ter consequências muito visíveis e as piores possíveis.
Em seu prefácio a Responsabilidade e julgamento, Jerome Kohn
procura esclarecer as confusões causadas pela proposição “banalidade do mal”.
Diz ser esse um termo que surgiu na tentativa de esclarecer algo que na sua
execução dispensava a participação do pensamento, caso entendamos
pensamento tal como vimos acima, como uma capacidade autodirecionada. A
propensão a fazer o mal gratuitamente, sem sentir culpa e sem fazer perguntas,
não se daria pela ausência de cognição – a eficiência logística do nazismo em
eliminar vidas diz tudo -, mas pela ausência daquela capacidade reflexiva que
examina a si mesma e normalmente varre a si mesma tal como o vento - para
então começar tudo de novo. Assim, a noção de “banalidade do mal” procura
jogar luz em uma experimentação que era também uma factualidade: sim, a
concepção daquele imenso laboratório foi fruto de planejamentos previamente
deliberados – pessoas estúpidas seriam incapazes de tamanha façanha –, mas
seu funcionamento exigia que seus partícipes ou pelo menos a maioria deles não
pensassem no que estavam fazendo. Ordens que pressupunham inteligência para
serem executadas e obediência para não serem questionadas. Para funcionarem,
o nazismo e seu principal evento, o campo de concentração, tinham quer ser
irrefutáveis e inegociáveis tais como são os fatos. Tinham que ter a potência de
uma verdade.
Mas o que Kant com suas concepções de Deus e de imortalidade
da alma como limites da nossa capacidade pensar tem a ver com isso? Voltemos
às considerações de Jerome Kohn, agora falando sobre Adolf Eichmann ser sim
alguém consciente de suas ações:
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[...] primeiro, no seu depoimento, Eichmann apresentou ampla
evidência que possuía o que é comumente chamado uma
‘consciência’. Quando interrogado pela polícia israelense,
declarou ‘que tinha conduzido toda a sua vida de acordo com os
preceitos morais de Kant’, que tinha agido ‘segundo uma definição
kantiana de dever’, que não tinha obedecido simplesmente à lei da
Alemanha de Hitler, mas que tinha identificado a vontade do
Fuhrer ‘como princípio por trás da lei’ (KOHN, 2004, p.16).

Assim como não se deve confundir a participação do pensamento
em outras atividades com o que seria a natureza da capacidade de pensar –
avessa a determinações –, o que fica claro aqui é que não se pode confundir
estar ciente da existência de leis e cumpri-las com pensar o conteúdo dessas leis.
Mas impressiona mais o apelo a Kant e a completa deturpação de suas
premissas. Quando o autor de Crítica da Razão Prática elege Deus como
postulado necessário a servir de inspiração para a constituição de leis morais que
regeriam a vida prática dos homens, o fato de a ideia de uma vontade perfeita ser
inacessível a homens finitos e aperfeiçoáveis deveria ser o suficiente para abonar
o perigo – já falando em ternos não kantianos – de ser inegociável. O problema é
que a ideia de Deus pode perfeitamente ser substituída por outra também
concebida pelo pensamento e que se recuse a se autodestruir. O que era para ser
um limite teórico “suprassensível” torna-se uma obrigação terrena.
Não precisamos supor o que Kant teria dito sobre essa corrupção
de sua divisão entre teoria e prática. Ele tratou disso reiteradamente em textos
como “Sobre a discordância entre a moral e a política a propósito da paz
perpétua” onde desaprova e combate os “moralistas políticos”. Diferentemente
dos “políticos morais” - estes cônscios de que suas concepções devem ser
expostas ao escrutínio público e assumir não apenas que cometem erros, mas
também a possibilidade de cometê-los -, o moralista político seria aquele que quer
fazer de seus anseios as leis definitivas. E de maneira ainda mais notável em seu
famoso “Resposta à pergunta: o que é esclarecimento?”, no qual deixa claro que
a noção de esclarecimento guarda maior afinidade com o processo de esclarecerse do que com tornar-se esclarecido. Kant teria dito sobre a vontade de um
homem, o Führer, servir como fonte das leis a serem cegamente obedecidas:
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Tal contrato, que decidiria afastar para sempre todo ulterior
esclarecimento [Aufklarung] do gênero humano, é simplesmente
nulo e sem validade, mesmo que fosse confirmado pelo poder
supremo, pelos parlamentos e pelos mais solenes tratados de
paz. Uma época não pode se aliar e conjurar para colocar a
seguinte em um estado em que se torna impossível para esta
ampliar seus conhecimentos (particularmente os mais imediatos),
purificar-se dos erros e avançar mais no caminho do
esclarecimento. Isso seria um crime contra a natureza humana,
cuja determinação original consiste precisamente nesse avanço
(KANT, 2011, p. 68).

Então como pode a mentira prevalecer? E o que isso tem a ver
com a provocação à qual tivemos que reagir – se a corrupção é fruto do
pensamento corrupto ou da ausência de pensamento? Primeiro temos que
assumir que começaríamos mal caso tomássemos a mentira como fruto da
ausência de inteligência ou mesmo de pensamento. Em certo sentido a mentira
tem mais afinidade com a capacidade de pensar do que a verdade. Disso decorre
que, quando se propõe tomar a mentira aqui como supressão do pensamento,
está-se a falar nesse pensamento que é como o vento: um pensamento que não
sustenta os próprios resultados.
Em “Verdade e Política” – texto pouco mencionado, talvez por
frustrar aqueles leitores desavisados que esperam encontrar uma defesa da
Política como campo onde deve prevalecer a busca pela verdade – Hannah
Arendt disserta longamente sobre a mentira e sua relação com dois tipos de
verdade, a racional e a factual – sendo a última mais relevante para a presente
discussão. De forma parecida como procede com o conceito de História, também
estabelece uma comparação entre as posturas antiga e moderna diante da
mentira. Para os antigos – mesmo para aqueles dedicados ao pensar – a mentira
seria um subterfúgio na maior parte das vezes vulgar e, em certas situações, a
depender da engenhosidade e talento do artista, seria mesmo objeto de
admiração e divertimento. Isso porque não era considerada sob nenhuma
circunstância a hipótese de que a vulgaridade ou a arte de forjar verossimilmente
uma realidade pudesse alterar a própria realidade.
Tendo em mente as experiências totalitárias do nazismo e do
stalinismo, Hannah Arendt diz ter havido, nos sombrios tempos modernos, a
possibilidade de uma inversão de hierarquias: com alta dose de violência e uma
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manipulação cientificamente estruturada, a mentira poderia deixar de ser parte da
realidade e passar a ser o todo, tomando o mundo de assalto. Nas palavras dela,
“a diferença entre a mentira tradicional e a moderna acarretará, na maior parte
das vezes, a diferença entre ocultar e destruir” (ARENDT, 2011, p. 312). Ela sabe
que um mundo assim estruturado tem necessariamente que ser fechado ao que
vem de fora e tem que se resguardar continuamente da condição insistentemente
factual do mundo real. Arendt expõe outros elementos muito intrigantes que
compõem um mundo “mentirosamente” forjado, sendo talvez o mais fundamental
aquele psicológico, o da autoilusão: quando aqueles que forjam a mentira passam
a acreditar na realidade do próprio absurdo. Afinal, ela pergunta: “Que melhor
desculpa moral poderia oferecer um mentiroso que a circunstância de sua
aversão à mentira ser grande a ponto de ter ele de convencer-se antes de poder
mentir aos demais?” (ARENDT, 2011, p.313).
Então, o que vem antes da mentira? Vem a capacidade do
homem de processar sua vontade – o Querer – e objetivá-la em um pensamento
que possa assumir as vezes de realidade. Vem da confusão entre enganar – que
se daria pela ocultação dos fatos em favor da versão desejada, independe se boa
ou má – e persuadir – exercício do pensamento que, sendo livre, lida com o
conjunto de fatos da realidade tal como se apresenta. Finalmente, vem da
confusão entre pensamento como participação na fabricação de falsos mundos e
aquele que, como o vento, varre a si mesmo, numa vitalidade que nunca cessa.
Assim,
[...] o resultado de uma substituição coerente e total da verdade
dos fatos por mentiras não é passarem estas a ser aceitas como
verdade, e a verdade a ser difamada como mentira, porém um
processo de destruição do sentido mediante o qual nos
orientamos no mundo real – incluindo-se entre os meios mentais
para esse fim a capacidade de oposição entre verdade e
falsidade. (ARENDT, 2011, p.319).

O homem, portanto, não deixa de estar dotado de suas
capacidades cognitivas quando mente, nem quando parece ser esse o caso.
Voltando ao tema do nosso encontro, seria temerário assumir imediatamente que,
então, a corrupção é filha do pensamento corrupto e não da ausência de
pensamento. Possivelmente essa seria a afirmação mais precisa, mas não
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necessariamente aquela capaz de esgotar o assunto. A pergunta que gostaria
deixar em aberto seria a seguinte: até que ponto o pensamento corrupto não
pressupõe a ausência de pensamento? Dito de outra forma: a mentira teria como
triunfar politicamente se não trouxesse com ela a possibilidade de suspensão do
pensamento? Também não seria esse cenário, onde impera tal suspensão, um
meio de corromper os homens na tentativa de lhes suprimir o exercício de suas
capacidades mais preciosas? Nesse sentido, a mentira se notabilizaria por
colocar o pensamento contra si próprio.
“A persuasão e a violência podem destruir a verdade, não
substituí-la” (ARENDT, 2011, p. 320). A verdade, por irrefutável e coercitiva, é
indiferente quando não contrária à política – que é o espaço da narrativa e da
capacidade persuasiva. Sendo assim, a corrupção não dá as caras na ausência
da verdade, mas na presença da mentira: “O verdadeiro contrário da verdade
factual, em oposição à racional, não é o erro ou a ilusão, mas a mentira
deliberada”. Temos assim um caso especial: a verdade ganha estatuto de
acontecimento político não por reunir em si quaisquer características afins com a
“teia dos assuntos humanos”, mas quando rememorada e recontada para fazer
frente ao uso político da mentira. Ao dissolver a mentira, não restabelece por si só
a política; ela torna novamente viável suas pré-condições fundamentais: a
narrativa e a fluidez do pensamento.
A mentira com sua plasticidade e inventividade pode aparentar
um grau muito maior de afinidade com a política do que a verdade factual com
seu caráter contingente e incontornável. Então onde reside o desencontro
fundamental entre mentira e política? Em “Pensamento e considerações morais”,
Hannah Arendt diz que, sendo nós seres dotados da capacidade de pensar
“temos de investigar experiências em vez de doutrinas” (ARENDT, 2004, p. 235).
Isso porque a Política não pergunta pela conveniência do mundo. Caso
queiramos habitar um lugar conjuntamente temos de estar prontos para
compreender as coisas tais como se apresentam a nós. Nesses termos, o
pensamento não se apresenta para que consertemos o mundo, mas para que o
compreendamos. E essa compreensão poderia evitar muitas catástrofes.
Termino, sem a pretensão de concluir, dando a palavra a ela:
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[...] o que eu queria mostrar aqui é que toda essa esfera [da vida
política], não obstante sua grandeza, é limitada – ela não abarca a
totalidade da existência do homem e do mundo. Ela é limitada por
aquelas coisas que os homens não podem modificar à sua
vontade. E é somente respeitando seus próprios limites que esse
âmbito, onde temos a liberdade de agir e modificar, pode
permanecer intacto, preservando sua integridade e mantendo
suas promessas. Conceitualmente, podemos chamar de verdade
aquilo que não podemos modificar; metaforicamente, ela é o solo
sobre o qual nos colocamos de pé e o céu que se estende acima
de nós (ARENDT, 2011, p.325).
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UMA REFLEXÃO A PARTIR DO CASO EICHMANN: CONSIDERAÇÕES
ENT RE O PENSAMENT O E A AÇÃO
Luz, Lara Emanuele da1
RESUMO: Hannah Arendt cobriu como repórter do The New Yorker, o julgamento
de Adolf Eichmann, um dos principais auxiliares de Hitler, que era um homem que
recebia ordens de dar ordens para o extermínio de pessoas. Eichmann cometeu
crimes terríveis. Seus atos o caracterizaram como um criminoso. Porém, sendo
fruto de ideologias totalitárias, a autora compreende que ele teria exercido suas
ações sem refletir sobre elas. Este indivíduo não era um ser demoníaco, mas
alguém que apenas se ausentou de seu pensar e exerceu a banalidade do mal.
Diante de tal complexidade, o presente artigo pretende compreender se é
possível, com base na obra de Arendt, falar de uma ação realizada com o auxílio
do pensamento. A politóloga entende que há um distanciamento entre filosofia e
política, que teria ocorrido no início da tradição do pensamento político Ocidental,
havendo consequentemente um abismo entre o pensamento e a ação, ou mais
propriamente, entre vita contemplativa e vita activa. Para ela, o primeiro modo de
vida é composto pelo pensar, querer e julgar, e segundo a autora, não pode
jamais ser política por pertencer ao modo de vida do filósofo, ou seja, por
expressar o âmbito da verdade, enquanto que o segundo é composto pelo
trabalho, obra e ação, sendo esta última a atividade política por excelência,
pertencendo ao cidadão da polis, aquele no qual professa a doxa. Nestes termos,
o presente artigo pretende, por um lado, estabelecer um possível diálogo entre
ambos os tipos de vida, de modo que o pensamento pode sim influenciar na ação,
como bem afirma a autora, quando perguntada por Macpherson, em um
Congresso ocorrido no Canadá no ano de 1972, apesar de ela não ter afirmado
isso em nenhuma de suas obras, e por outro lado, analisar a conduta de Adolf
Eichmann, trabalhando com a banalidade do mal e sua estrita relação com a
ausência do pensar, que causaram graves consequências em seus atos.
PALAVRAS-CHAVE: Hannah Arendt. Pensamento. Ação. Ausência de pensar.
Adolf Eichmann.
INTRODUÇÃO
O presente artigo tem como objetivo estabelecer uma relação
entre o pensamento e a ação, atividades pertencentes aos dois tipos de vidas
diferentes trabalhados por Hannah Arendt. A politóloga, desde o início da tradição
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de pensamento político filosófico, observa que há um abismo que surge entre a
filosofia e a política, ou seja, entre a vita contemplativa e a vita activa.
Tal abismo ocorre pelo fato de a autora acreditar que o filósofo,
possuidor da verdade, não pode exercer a política, já que um governo que
governa com a verdade se torna tirania. Assim, apenas o cidadão, imerso na
pluralidade, diferentemente do filósofo que se abstém do mundo no ato de pensar,
é que pode exercer política, por estar na esfera pública, entre os homens, e
possuir a ação e o discurso.
Nestes

termos,

parece inviável uma

conciliação

entre o

pensamento e a ação. Porém, ambos os tipos de vida pertencem a um único ser
humano, e pelo fato de Hannah Arendt não ser sistemática, neste artigo serão
expostos alguns pontos em que ela, em seus escritos e em entrevistas, parece
acreditar que o pensamento, de alguma forma, pode sim influenciar na hora da
ação, e quem sabe, ousamos dizer, que o pensamento auxilia para que haja uma
ação consciente.
A VITA CONTEMPLATIVA E A VITA ACTIVA
O modo de vida contemplativo dá-se no estar só, no deserto,
como afirma a autora. Este tipo de vida abraça as três atividades do espírito, que
são: o pensar, o querer e o julgar. Arendt diz que o pensamento visa à
contemplação, porém, esta é uma passividade e é o ponto em que as atividades
espirituais entram em repouso. O modo contemplativo, na Grécia Antiga, era a
mais alta atividade a qual o homem possuía. A contemplação auxilia os seres
humanos a terem um diálogo interior consigo mesmo, que é o movimento que o
pensamento faz, facilitando uma abstenção do mundo das aparências no instante
do pensar, o que a impossibilita de ser de alguma forma pública e política.
A atividade do pensar é um diálogo sem som de si consigo
mesmo. Para exercê-lo é preciso abster-se do mundo das aparências, pensar é
estar fora do mundo. A retirada do pensamento do mundo é um pré-requisito para
o julgamento, além de ser um ato solitário, mas não de pura solidão. Na
introdução de A Dignidade da Política, Antonio Abranches diz que “Pensar é
reunir [...] reunião é contenção, extremo movimento e densidade íntima”.
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(ARENDT, 1993a, p. 10). Outro ponto interessante, e até mesmo perturbador,
segundo a autora, é o fato de que o pensar crítico sempre traz implicações
políticas, além de ser antiautoritário, e por isto mesmo perturba. (Cf. ARENDT,
1993b, p. 51). O pensar mostra-se perigoso para todos, pois o problema dos
homens de pensamento crítico é que eles “[...] fazem tremer os pilares das
verdades mais bem conhecidas onde quer que deitem seus olhos”. (ARENDT,
1968, p. 5). Além do mais, esta atividade possui uma estrutura dialógica, na medida
em que a reflexão implica na transformação do dois-em-um, que constitui o diálogo
sem som consigo mesmo.

Outra atividade pertencente à vida contemplativa é o querer.
Nesta parte de A Vida do Espírito, Arendt examina a vontade relacionada com a
ação.

A

politóloga

propõe

que

esta

é

uma

faculdade

paradoxal

e

autocontraditória, pois toda vontade produz sua própria contra vontade, uma vez
que se dirige a si mesma. Esta atividade, aparentemente, possui uma liberdade
maior do que o pensamento, sendo ela tratada como fonte de ação, que dá a
possibilidade de um começo espontâneo para uma série de coisas ou estados
sucessivos.
E por fim, o julgar, que nunca foi terminado por Arendt, pois ela
veio a falecer2 antes de escrevê-la, porém, ficaram alguns excertos sobre essa
faculdade escritos pela autora. Para ela, o juízo é a misteriosa capacidade do
espírito pela qual é reunido o particular com o geral, através de uma construção
espiritual, no qual o particular sempre é dado à experiência sensível. Ou então, é
conhecida como a mais política faculdade dentre as atividades espirituais. Esta
possui a capacidade de julgar particulares, de distinguir o certo do errado, e é
também uma forma de manifestar o pensamento.
O pensamento lida com invisíveis, com representações de coisas
que estão ausentes. O juízo sempre se ocupa com particulares e
coisas ao alcance das mãos. Mas as duas faculdades estão
interrelacionadas, do mesmo modo como a consciência moral e a
consciência [...] A manifestação do vento do pensamento não é o
conhecimento, é a habilidade de distinguir o certo do errado, o
belo do feio (ARENDT, 2000, p. 145).

____________
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Todas as atividades do espírito têm em comum uma retirada, que
seria uma ausência de ação ou perturbação e, portanto, pré-requisito de todo o
juízo. Para ela,
“[...] a retirada do envolvimento direto para uma posição fora do
jogo (o festival da vida) não apenas é a condição do julgar – para
ser árbitro final da competição que se desenrola -, como também
é a condição para compreender o significado do jogo” (ARENDT,
2000, p. 73).

Esta é a retirada do juízo, para então aplicar-se ao jogo. A retirada
do filósofo difere desta, pois, ele não abandona o mundo das aparências, mas se
retira do envolvimento neste mundo para uma posição de privilégio, que tem
como finalidade contemplar o todo.
Opondo-se à vita contemplativa, o modo de vida ativo torna-se
uma necessidade da existência terrena dos homens. Enquanto a contemplação é:
“[...] o único modo de vida realmente livre”. (ARENDT, 2010, p. 16). A origem da
expressão vita activa é sobrecarregada de tradição. Tradição esta que vem das
experiências políticas da sociedade Ocidental, e que é fruto de uma parte da
história bem específica: o julgamento de Sócrates e o conflito entre o filósofo e a
pólis. A vida ativa pressupõe uma preocupação direcionada a todas as atividades
humanas, e este modo dá-se necessariamente em público.
Este tipo de vida, que abrange o trabalho, a obra e a ação, está
voltado mais para o modo laborioso dos homens, e traz condições básicas dos
seres, pois a vida foi dada ao homem na Terra desta forma. Estas três atividades
são aspectos da condição humana e da pluralidade, e todas elas têm alguma
relação com a política, sendo que a principal é a ação.
Tais atividades estão ligadas com as condições mais gerais da
vida humana, desde o nascimento até a morte. O trabalho assegura a
sobrevivência do indivíduo e da espécie. A obra garante a durabilidade à
efemeridade humana; “[...] o trabalho e a fabricação não têm uma influência direta
sobre a ação política, constituem o cerne da organização política e social”.
(DUARTE, 2001, p. 232). Já a ação, ao empenhar-se em fundar e preservar
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corpos políticos cria a condição para a lembrança, para a história e é a condição
necessária para que se faça política.
Em relação à ação, ela é a expressão política por excelência,
sendo a única atividade que se exerce diretamente pelos homens, sem que haja a
necessidade de mediação das coisas ou da matéria. Esta corresponde à condição
humana da pluralidade, mostrando que os homens, não apenas o homem,
habitam a Terra, já que, para haver política, os seres humanos no plural devem
existir e conviver juntos.
Nos indivíduos, aborda Arendt, a alteridade que cada um partilha
com tudo e com todos, a diferença que eles partilham com tudo o que vive, faz
existir uma unicidade. Sendo assim, “a pluralidade humana é a paradoxal
pluralidade de seres únicos” (ARENDT, 2010, p. 220). O agir é literalmente tomar
uma iniciativa, iniciar algo novo, um “começar”. Assim, a ação é a condição
humana da natalidade, enquanto o discurso é a condição humana da pluralidade,
que torna os seres individuais aptos a praticarem política no meio de seus
semelhantes.
A politóloga mostra que esse âmbito da ação, no qual se realiza a
política é muito frágil. A teia dos assuntos humanos possui um nível de fragilidade
característico, já que a ação não consegue enxergar o resultado final de seus
atos, e, de tal modo, ela desencadeia uma série de processos nos quais é
impossível prever suas consequências. Um exemplo disto foi o caso de Adolf
Eichmann, que exerceu a banalidade do mal, segundo a autora, pois ele se
ausentou de seu próprio pensar, e suas ações eram efetuadas para seguir
ordens, afirmava ele. Crendo que agindo dessa forma, ele não possuía culpa nos
atos que executava.
Se o discurso e a ação se voltassem um pouco para as
orientações que o pensamento pode passar a eles, possivelmente, apesar de a
ação desencadear processos imprevistos, e mesmo tendo claro que o pleno
significado desta pode se revelar somente quando ela termina, o pensamento
poderia auxiliar em pensar as coisas possíveis que a ação poderia desencadear;
mesmo sem prever o futuro e nem ter plena certeza das consequências que
determinada ação produziria. Todavia, o pensamento seria um auxílio no ato da
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escolha. O agir é imprevisível e está relacionado com o caráter revelador que ele
e o discurso possuem, o qual revela seu si mesmo.
Os homens sempre souberam que aquele que age nunca sabe
completamente o que está fazendo; que sempre vem a ser
“culpado” de consequências que jamais pretendeu ou previu; que,
por mais desastrosas e imprevistas que sejam as consequências
do seu ato, jamais poderá desfazê-lo; que o processo por ele
iniciado jamais se consuma inequivocamente em um único ato ou
evento, e que seu verdadeiro significado jamais se desvela para o
ator, mas somente à mirada retrospectiva do historiador, que não
age (ARENDT, 2010, p. 291).

Mediante isto, a autora expressa a importância de perdoar e de
fazer promessas. Sob este aspecto, a partir da irreversibilidade da ação está a
faculdade do perdão. A ação, depois de feita, é impossível de se desfazer,
embora não se pudesse saber com precisão o fim dela. É por isso que o perdoar
surge como auxílio a ela. Diante dessa problemática, será possível haver alguma
forma de influência do pensar na ação para que haja uma ação consciente?
Considerações acerca do pensar e da ação
Mesmo sendo atividades separadas, o pensamento e a ação, o
primeiro pode sim afetar a política, ao deter o desenvolvimento da consciência,
impondo o pensamento como forma de expressão através da ação. O pensar
influencia na ação de modo que, através da maiêutica, por exemplo, “[...] traz à
tona as implicações das opiniões não-examinadas e portanto as destrói – valores,
doutrinas, teorias e até mesmo convicções”. (ARENDT, 2000, p. 144), quebrando
qualquer tipo de lógica ideológica que inviabiliza o ser humano de pensar e de
agir.
Outro exemplo da importância do pensamento para a ação
descrito em A Vida do Espírito, é o fato de o pensador não profissional, ou seja,
aquele pensador que não é um filósofo possa responder à pergunta “O que nos
faz pensar?” de modo adequado. A melhor pessoa para isso seria aquela que
unifica dentro de si duas atividades conhecidamente diferentes, a de pensar e a
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de agir, mas que apesar de serem contrárias, percebe-se a importância do
pensamento para exercer qualquer tipo de ação.
Essa união não deve ser entendida como a ânsia de aplicar seus
pensamentos ou estabelecer padrões teóricos para a ação, mas
tem o sentido mais relevante do estar à vontade nas duas esferas
a ser capaz de passar de uma à outra aparendtemente com a
maior facilidade, do mesmo modo como nós avançamos e
recuamos constantemente entre o mundo das aparências e a
necessidade de refletir sobre ele (ARENDT, 2000, p. 126).

Vendo a importância do pensamento para a ação, Arendt
apresenta que o melhor a exercer tal papel, o de unificar em uma pessoa essas
duas paixões, a do pensar e a do agir, seria:
[...] um homem que não se inclua nem entre os muitos nem entre
os poucos [...], que não tenha nenhuma pretensão de ser
governante de homens, nem mesmo a de estar melhor preparado
para aconselhar, pela sua sabedoria superior, os que estão no
poder, mas tampouco que se submeta docilmente às regras: em
resumo, um pensador que tenha permanecido sempre um homem
entre homens, que nunca tenha evitado a praça pública, que
tenha sido um cidadão entre os cidadãos, que não tenha feito nem
reivindicado nada além do que, em sua opinião, qualquer cidadão
poderia e deveria reivindicar. Não deve ser fácil encontrar esse
homem. Caso ele possa representar para nós a real atividade de
pensar, então não terá deixado atrás de si nenhum corpo
doutrinário (ARENDT, 2000, p. 126).

Tal relação, entre o pensar e a ação de fato mostra-se cada vez
mais forte. A atividade do pensar influencia na ação de modo que quando
pensamos fazemos o mesmo movimento que a arraia-elétrica, por exemplo.
Afirma Arendt que o pensar paralisa, e a arraia-elétrica ao paralisar os outros, ao
mesmo tempo paralisa-se também. O pensamento faz esse movimento, ele se
abstém do mundo e é como se houvesse uma suspensão da ação e um encontro
direto com o interior de si consigo mesmo, para que se possa exercer,
posteriormente, o agir. O pensamento paralisa-se na medida que entra em um
diálogo dois-em-um, e depois dele parar de se atualizar, de fazer seu exame e
reexame, se sai de tal paralisia, na qual a ação estava suspensa.
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Se a nossa ação consistia em aplicar regras gerais de conduta a
casos particulares assim como eles surgem na vida comum, então
vamos nos descobrir paralisados, porque nenhuma dessas regras
pode resistir ao vento do pensamento (ARENDT, 2004, p. 243 e
244).

O ato de suspensão permite que a reflexão influencie na ação,
que ocorreria depois do ato de pensar. Assim, a imprevisibilidade do agir seria
possivelmente prevista com o auxílio desta atividade, e quem sabe traria
consequências menos “perigosas” que a ação traz, pelo fato de haver uma
reflexão antes de exercer qualquer ato.
Nestes termos, a autora acredita que o pensamento tem influência
sobre a ação, não afirmando em seus livros de modo claro, mas dizendo isso em
uma entrevista, em resposta a Macpherson: “Acredito que o pensamento tem
alguma influência sobre a ação. Sobre aquele que age, no entanto, porque é o
mesmo ego que pensa e que age”. (ARENDT, 2010b, p. 126). Nós aqui
possuímos a grande desconfiança de que a politóloga não afirmou isto em
nenhum de seus escritos, pois, toda sua obra seria “perdida”, de modo que todo
seu trabalho de A Condição Humana, apontando as distinções de um modo de
vida com o outro seria inútil. Mas apesar disso, na última folha desta obra ela
termina com uma passagem de Catão, que diz: “Nunca se está mais ativo que
quando nada se faz, nunca se está menos só que quando se está consigo
mesmo” (ARENDT, 2010a, p. 406). Esta frase nos faz pensar que o próprio
pensamento, ou o modo contemplativo de vida é ativo também. E o mais
interessante ainda é Arendt iniciar sua obra A Vida do Espírito com a mesma
frase.
Outro aspecto importante que aqui acreditamos ser de forte
influência para a autora não acreditar que o pensamento seria um modo mais
“eficiente” de praticar a ação, é o fato dela se dizer cientista política, ou politóloga,
ao invés de afirmar ser filósofa. Esta premissa é dita, pois, ela acredita haver um
distanciamento entre filosofia e política, e sendo assim, a vita activa não poderia
jamais fazer parte da vita contemplativa. Nestes termos, o homem de ação é o
cidadão que, diferentemente do filósofo, não está abstendo-se do mundo no seu
pensar, e por ter essa abstenção não pode ser cidadão, ou seja, não pode
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exercer a política. Aceitar que o pensar seja o gatilho para uma ação “consciente”,
é admitir que ela mesma é sim uma filósofa.
Nestes termos, o que ocorreu com Eichmann foi que através dos
mecanismos totalitários destruíram-se as capacidades do pensamento da ação.
Se se destrói essas capacidades, destrói-se também a possiblidade de
articulação do pensamento à ação, que auxilia na tomada de consciência dos
atos, fazendo os homens agirem de forma crítica antes de praticarem qualquer
ato. Não havendo tal articulação, não há política consciente, e não se luta contra
as raízes totalitárias que deixaram consequências e persistiram na pessoa de
Eichmann. Tal artigo, visando salientar a notável significação política das
atividades espirituais, pretendeu mostrar a força do pensamento e da ação para o
bom exercício da política. Nestes termos, foi possível mostrar que o pensamento
pode influenciar na ação, de modo que apesar de serem atividades separadas, a
primeira afeta de modo indireto na política, ao deter o desenvolvimento da
consciência, impondo a atividade do pensar como forma de expressão através da
ação.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo teve como objetivo apresentar as atividades da
vita contemplativa, salientando a importância do pensar, e da vita activa, dando
ênfase para a atividade política por excelência, a ação. A pretensão de tal
apresentação foi estudar se no pensamento de Hannah Arendt, o pensar pode
influenciar na ação.
Nestes termos, é possível afirmar que sim, apesar de a ação
desencadear uma série de processos que não podem ser previstos. Porém, o
pensamento, atividade que destrói opiniões mal formadas e se abstém do mundo
para entrar em diálogo consigo mesmo, pode influenciar na ação, na medida em
que, antes do agir, há uma suspensão (característica do pensar), um momento de
interioridade consigo mesmo, para que, posteriormente, se possa agir.
Outro aspecto relevante é a politóloga, em A Vida do Espírito,
afirmar que Eichmann apenas se ausentou de seu próprio pensar e não agiu
conscientemente, fazendo com que ele acreditasse que suas ações não
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caracterizavam um crime, mas que ele apenas seguia ordens, e nada tinha a ver
com a morte de milhares de judeus, por exemplo.
Nesta perspectiva, se o pensamento pudesse auxiliar na ação
humana, talvez houvesse menos ausência de pensamento e mais política.
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DIREIT OS CORROMPIDOS: UM EST UDO SOBRE O CÓDIGO DO MENOR DE
1927 NO ESPAÇO PÚBLICO BRASILEIRO, UMA INT ERPRET AÇÃO
ARENDT IANA.
Pereira, Eder Adriano1
RESUMO: Este ensaio pretende desenvolver uma breve análise por meio do
conceito da ação arendtiana articulado à realidade jurídica do Código do Menor
de 1927. Este promulgado no Brasil como um dispositivo de leis de controle e
vigilância da infância pobre, especialmente, aqueles que representavam para o
Estado as características da vulnerabilidade social como mendicantes, órfãos,
libertinos, abandonados e delinquentes. Para esta proposta analítica pela
metodologia bibliográfica, utilizaremos como referência e compreensão, o
conceito de ação dialógica, neste caso, transposto ao âmbito do poder público e
jurídico brasileiro. Tal conceito filosófico de Hannah Arendt aplicado às
manifestações discursivas, submetidas aos menores na vigência do Código de
1927, poderá nos levar a compreensão das posturas dialógicas exercidas no
espaço público neorrepublicano brasileiro, pela via da ação de poder do protocolo
jurídico, onde o resultado estabeleceu durante anos à população menor pobre
estruturas de autoridade, garantindo a legitimidade das instituições e das leis.
PALAVRAS CHAVE: Arendt. Ação. Menor. Brasil. Leis.
INTRODUÇÃO
[...] senhores, como recurso supremo, eu me volto para a
infância – os pequeninos de hoje que serão os grandes de
amanhã; é nela que ponho as esperanças da grandeza do
atual regime pela regeneração da pátria. [...] Temos uma
pátria a reconstruir, uma nação a firmar, um povo a fazer... e
para empreender essa tarefa, que elemento mais dúctil e
2
moldável a trabalhar do que a infância?

Atualmente o contexto jurídico brasileiro tem passado por um
amplo estudo historiográfico sobre as mais diversas fontes documentais. Nesse
sentido, este ensaio se apresenta como uma breve análise sobre o conceito da
ação, proposto filosoficamente por Hannah Arendt e aplicado a esfera “dialógica
jurídica” do Código do Menor promulgado em 1927, o qual vigorou no Brasil
____________

1

Especialista em Educação – Ensino de História pela USP; Professor efetivo da Rede Estadual de
Ensino de São Paulo e Mestrando em História. UNESP/ Assis. E-mail: edercedap@gmail.com.
2
Discurso proferido por Lopes Trovão no dia 11 de setembro de 1896 no Senado Federal, Rio de
Janeiro. Apud: MONCORVO FILHO, Arthur. Histórico da Protecção à Infância no Brasil: 15001922. 2. ed.. Rio de Janeiro: Empreza Graphica Paulo Pongetti, 1927. p. 128-131.
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durante sessenta e três anos e, regrou pela via discursiva estatal o tratamento
legal que deveria regular a infância pobre brasileira.
Convém mencionar que tal dialogismo posto à esfera jurídica
brasileira, proposto neste trabalho, configura-se sobre a concepção dialética
discursiva, em especial, bakhitiniana, onde neste caso, especificamente, tanto
Arendt como Bakhtin concordam sobre o fato de que é através do diálogo que os
sujeitos se constituem sobre um contexto em que todos podem participar, em
condição de igualdade no espaço público e político o qual interagem. Dentro do
exposto, Bakhtin nos complementa que todo
[...] discurso é a língua em sua integridade concreta e viva e não a
língua como objeto específico da linguística, obtido por meio de
uma abstração absolutamente necessária de alguns aspectos da
vida concreta do discurso. Mas são justamente esses aspectos,
abstraídos pela linguística, os que têm importância primordial para
nossos fins (BAKHTIN, 2008, p. 207)

Nesse sentido, o espaço político conjectura-se sobre o ambiente
dialógico dos confrontos entre os diferentes grupos sociais, onde cada grupo,
discursivamente, pela via da ação, conforme Arendt, afirma sua identidade.
Complementar ao exposto, Hannah Arendt em sua análise sobre
a “condição humana” presente na obra, A Condição Humana de 1958, apresenta
o seu próprio conceito de poder. Este estabelecido e alcançado no espaço público
das relações humanas pela formação da vontade comum, sendo somente
possível por meio da ação discursiva, a qual garante visibilidade ao homem
perante o mundo. Deste modo, os “produtos” da ação e do discurso que, juntos,
constituem a textura das relações e dos negócios humanos são diferentes dos
bens de consumo (trabalho) e dos objetos de uso (obra). Estes produtos são
ainda menos duráveis e mais fúteis que o que produzimos para o consumo. Sua
existência depende inteiramente da pluralidade humana e da presença constante
de outros que possam ver e ouvir. A ação e o discurso, dependem, ainda, da
atividade do pensar, que está relacionada com o mundo mas não se manifesta
nele necessariamente. Neste sentido, a sua diferença conceitual com Marx é
profunda, como afirma (ENEFRÉN, 1984, p. 76).
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Percebe-se que as perspectivas fundamentais de Marx e Arendt
são bem opostas: a natural conciliação do coletivo (a “genética”)
com o indivíduo, Arendt responde com um conceito convencional
de política, consciente acima de tudo, pois libera o processo vital
para glorificar a espontaneidade da ação livre: considera que a
identidade que governa a dialética marxista não tem diferença
com um pressuposto patológico, e se opõe à visão estática de
limites estritos para preservar a clivagem público privado,
distinção dupla fundamental entre o econômico e o político.

Assim, a ação, o discurso e o pensamento tem muito mais em
comum entre si que qualquer um deles tem com o trabalho ou com a obra, pois
tem como característica não produzir nada material ou necessário, e são tão
fúteis quanto a própria vida. Eles devem ser vistos, ouvidos e lembrados, e em
seguida “coisificados” para que se tornem coisas mundanas – feitos, fatos,
eventos, etc.
A VIA DA AÇÃO DISCURSIVA NAS ENTRELINHAS DO CÓDIGO DO MENOR
DE 1927
O conceito de ação proposto por Hannah Arendt faz parte da
tríade da condição humana (labor, trabalho e ação) referenciados no livro “A
Condição Humana”, publicada inicialmente em 1958. Tais tríades filosóficas da
“condição existencial humana” são explicitadas pela autora como atividades
fundamentais da vita activa dos homens na Terra. Onde segundo Arendt,
As três atividades e suas respectivas condições tem íntima
relação com as condições mais gerais da existência humana: o
nascimento e a morte, a natalidade e a mortalidade. A condição
humana compreende algo mais que as condições nas quais a vida
foi dada ao homem. Os homens são seres condicionados, ou seja,
tudo aquilo com a qual eles entram em contato torna-se
imediatamente uma condição de sua existência. A objetividade do
mundo e a condição humana complementam-se uma a outra, por
ser uma existência condicionada, a existência humana seria
impossível sem as coisas e estas seriam um amontoado de
artigos incoerentes, um não mundo, se esses artigos não fossem
condicionantes da existência humana (ARENDT, 2005, p. 16).

A autora em seus estudos, em especial na obra aludida acima,
faz-nos debruçar reflexivamente sobre as questões filosóficas que envolvem a
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interação dos homens em seu meio social e político, sobre o arquétipo da “teia
das relações humanas”. Estas por sua vez, dentro da teorização de Arendt
somente são possíveis, sobre a concepção do pluralismo político pela via activa
da ação, contrapondo assim, pelo viés crítico e filosófico a massificação
autoritária a qual isolou o homem a uma esfera de poder impositivo, restritivo e
alienante em determinadas contextualizações políticas, econômicas e ditatoriais,
experienciada, sobretudo na Europa do século XX. Nesse contexto, segundo a
autora, de todas as ações indispensáveis e presentes nos espaços de relações
humanas, somente duas destacam-se como políticas: a ação e o discurso, das
quais possibilitam no âmbito das relações humanas o surgimento da chamada
“estrutura dos interesses humanos”. (LAFER, 2003).
Para compreendermos esta “ação dialógica arendtiana”, aplicada
ao contexto da lei do Menor de 1927 e do poder público jurídico brasileiro, é
fundamental debruçarmos sobre as manifestações “discursivas de interesses
estatais”, submetidas aos menores na sociedade brasileira por posturas
dialógicas exercidas no ambiente público, pela via da ação de poder do protocolo
legal, sobre as mais diversas legitimações, palavras e atos onde o resultado,
estabeleceu estruturas de autoridade, como o Código do Menor de 1927. Código
este, o qual garantiu durante sessenta e três anos, a legalidade das instituições e
das leis, as quais promoveram por décadas a massificação e distinção sem
direitos a educação3, do sujeito menor, pobre e marginalizado, pela via da palavra
de ordem e lei.
Posto isso, sobre a questão da inclusão social e educacional da
criança, Arendt, defende a condição de uma educação pautada na tradição para a
convivência desta no espaço público das relações humanas, pois a criança para a
autora apresenta-se como sujeito pré-político, ou seja, os adultos é quem
possuem o papel de oportunizar através das “estruturas de uma tradição posta”
as condições para que elas possam constituir-se sobre as mesmas “em um
mundo que não é mais estruturado nem pela autoridade nem tampouco mantido
____________

3

Educação entendida neste contexto não pelo princípio de igualdade, mas como mantenedora das
tradições e conduzida pelos cuidados dos adultos sem o viés político. Pois, segundo a autora
política é uma área que pertence apenas aos adultos, agindo como iguais - igualdade que não
poderia existir entre crianças e adultos (ARENDT, 1958).
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coeso pela tradição”. Para Arendt, o papel da educação determina uma função
importante para a conservação do mundo, pois, se trata de apresentar às novas
gerações o conjunto de estruturas racionais, científicas, políticas, históricas,
linguísticas, sociais e econômicas que constituem o mundo no qual eles vivem.
No entanto, a falta de responsabilidade e o despreparo dos adultos para introduzir
os recém-chegados no mundo na configuração educacional do século XX,
apresentam-se para Arendt, manipulado “sobre o propósito real da coerção,
porém, sem uso da força”. (ARENDT, 1985). Assim, proteger "a criança do mundo
e o mundo da criança" nas argumentações da autora seria livrá-la do "cerco
daquilo que poderia persuadi-la como novo e imediato", visto que a perda da
tradição poderia extinguir os alicerces de uma sociedade forjada nos vastos
domínios de um passado ideal.
A Condição humana do menor brasileiro
"Mello Mattos cuidava de forma paternal dos pequenos
filhos de famílias pobres do Rio de Janeiro, ora entregandoos aos cuidados de seus amigos e conhecidos bem de vida,
ora internando-os em patronatos ou instituições filantrópicas
da época" (VIANA, 2004, p. 35).
“No Brasil, a estrutura política de assistência ao menor por
diversos momentos esteve na pauta das críticas políticas e
sociais da época da Primeira República, no entanto,
A promulgação do Código do Menor representou à
possibilidade efetiva de se firmar a legislação de assistência
e proteção aos menores. É interessante observar que ao
fixar os critérios de funcionamento da Justiça de menores
em sua relação com os órgãos de assistência e repressão,
pretendeu-se instituir a preponderância e legitimação da
justiça como instância máxima na organização e definição
de competências sobre a infância e as famílias pobres.
Nesse movimento de localização e definição da infância, os
juristas balizaram a identificação e a constituição da
produção do estereotipo do menor abandonado ou
delinquente” (CÂMARA, 2008, p. 06).

Este primeiro documento legislativo normativo sobre a infância no
Brasil, ou seja, o Código do Menor de 1927, também intitulado de Código Mello
Mattos, em alusão ao seu formulador José Cândido de Albuquerque Mello Mattos,
foi legislado e aplicado sobre um momento decisivo de organização e
disciplinarização da população brasileira, ou seja, os dois primeiros decênios do
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século XX, onde a ideologia do Estado do Bem Estar Social Público se instaurou
sobre os alicerces de uma “velha” e burocrática4 República, abrangendo-se assim,
na forma de controle social as camadas mais pobres da população, operários e
especialmente os menores, estes os quais o Código do Menor de 1927
qualificava:
[...] os menores segundo a sua conduta: “expostos” eram os
menores de sete anos, os menores de dezoito anos eram
considerados “abandonados”, os que esmolassem ou vendessem
pelas ruas eram classificados de “vadios” e os que frequentassem
prostíbulos recebiam a denominação de “libertinos”. O Código
aboliu definitivamente a “teoria do discernimento” e dessa forma,
os menores de quatorze anos passaram a ser considerados
inimputáveis (FERREIRA, 2008, p. 7).

Sob o escopo de “analise transposta” pela terceira dimensão da
vita activa, a ação, indicada por Hannah Arendt, especificamente, na obra A
condição Humana de 1958, torna-se legítimo esboçar o domínio público brasileiro
sobre o escopo filosófico da autora, em especial, à realidade presente na
linguagem do Código do Menor de 1927, pois, pela narrativa que este documento
nos apresenta, podemos suscitar pelo campo da vita activa da ação, o âmbito
discursivo jurídico da infância pobre, uma vez que, "é através das palavras e atos
que nos inserimos no mundo humano; e esta inserção é como um segundo
nascimento" (ARENDT, 1989, p. 189). E esse “segundo nascimento”, no caso dos
menores no Brasil, a partir de 1927, se deu pelas mãos de um Código postulado
na ação da esfera pública conservadora, onde os menores pobres referidos como
vulneráveis situavam-se como uma ameaça à sociedade pública idealizada e
proposta pelo Estado que se idealizava. Posto isso, Arendt nos evidencia que:
Se não fossem iguais, os homens seriam incapazes de
compreender-se entre si e aos seus ancestrais, ou de fazer planos
para o futuro e prever as necessidades das gerações vindouras.
Se não fossem diferentes, se cada ser humano não diferisse de
todos os que existiram, existem ou virão a existir, os homens não
precisariam do discurso e da ação para se fazerem entender
(ARENDT, 2004, p. 188).

____________

2

Burocracia; segundo Hannah Arendt, [...] é a forma de governo na qual todas as pessoas estão
privadas da liberdade política. In. Sobre a violência. p.59. 1969.
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O Código do Menor de 1927, somente se estruturou por mais de
sessenta anos na realidade da infância brasileira, 1927 (reformulado em 1979) a
1990 com o advento do Estatuto da Criança e Adolescente (ECA), devido ao seu
discursivo de poder e ordem que exercia e mediava sobre todas as classes
sociais, principalmente, às camadas mais populares ou pobres, durante todo o
seu período de vigência.
É perceptível que o discurso jurídico estabelecido nos canônicos
artigos do Código do Menor de 1927 refletiu nos ideários de massificação social
do menor postulando-o fora de uma singularidade de proteção legal e
criteriosamente regulada. Sobre este assunto Rizinni, (1997, p. 49) nos esclarece
que:
As propostas e encaminhamentos de política para a infância
fazem parte da forma como o Estado brasileiro foi se constituindo
ao longo da história, combinando autoritarismo, descaso ou
omissão para com a população pobre com clientelismo, populismo
e um privilegiamento do privado pelo público, em diferentes
contextos de institucionalidade política e de regulação das
relações entre Estado e sociedade.

Nesse contexto, o Código de Menor de 1927 articulou sobre suas
normatizações o tratamento estipulado àqueles aos quais qualificava socialmente
como diferentes ou iguais, pois como o próprio termo “menor” supunha, não
detinham direitos de cidadania perante a sociedade. Com isso, observa-se uma
característica latente do jogo normativo do Estado sobre o ambiente das relações
discursivas, ou seja, o domínio sobre a condição sócio-jurídica e infanto-juvenil
dos condicionados menores, articulando-se assim, a vigilância pública de
aparência sobre as ações da “teia de relações humanas”, em especial, às
enquadradas nos argumentos do Código do Menor de 1927.
Nesse âmbito, é válido remetermos ao escopo filosófico de
Arendt, a qual nos evidencia que o espaço público, também é o das
representações da aparência, ou seja, uma representação possível e oportuna
quando os homens reúnem-se no espaço público para a ação de interesses
comuns e visíveis. Assim:
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O espaço da aparência passa a existir sempre que os homens se
reúnem na modalidade do discurso e da ação, e, portanto,
precede toda e qualquer constituição formal do domínio público e
as várias formas de governo, isto é, as várias formas possíveis de
organização do domínio público. [...] Onde quer que as pessoas
se reúnam, esse espaço existe potencialmente, mas só é
potencialmente, não necessariamente nem para sempre
(ARENDT, 2004, p. 249).

Para autora, o espaço de aparência não se resume a uma
implicação da ação enquanto atividade de interação política, mas como produto
consolidado e objetivado através das obras que se concretizam pelo fato dos
homens viverem através de processos de mediação coletiva.
Nesse território aparente de viver e estar entre os homens, no
caso brasileiro, fez-se a politicamente o Código do Menor de 1927, regulando o
espaço público brasileiro sobre uma conjuntura de leis verticais dispostas por uma
elite que atribuía, sobretudo, poderes “instrumentais”, de vigilância, regras
codificadas e de punição aos setores populares, onde tinham a certeza de “quem
eram” esses sujeitos menores, e essa relação de uma construção do perfil do
menor abordado neste aparato de leis é e está implícita tanto em suas palavras
quanto em seus atos.
Assim, o sujeito menor, dentro de suas atitudes relacionais na
esfera do espaço público brasileiro, era percebido como um problema para a
estrutura social do espaço de representação aparente da chamada “República
Velha”. Muitos menores nesta época, ou seja, primeiros decênios do Século XX
encontravam-se sem amparo familiar, o que os arrebatava a condutas impróprias
como: a mendicância, vadiagem, prostituição, delinquência e o crime. Posto isso,
a repressão policial incidia sobre os chamados maiores e menores sem distinções
de atos ou idades. Sobre o tratamento dado a essa clientela, o Código do Menor
especificava em alguns artigos segundo os capítulos I e II que:
CAPITULO I - DO OBJECTO E FIM DA LEI
Art. 1º O menor, de um ou outro sexo, abandonado ou delinquente
(Grifo meu), que tiver menos de 18 annos de idade, será
submettido pela autoridade competente ás medidas de assistencia
e protecção contidas neste Codigo.
CAPITULO II - DAS CREANÇAS DA PRIMEIRA IDADE
Art. 2º Toda creança de menos de dous annos de idade entregue
a criar, ou em ablactação ou guarda, fóra da casa dos paes ou
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responsaveis, mediante salario, torna-se por esse facto objecto da
vigilancia da autoridade publica, com o fim de lhe proteger a vida e
a saude.
Art. 3º Essa vigilancia comprehende: toda pessoa que tenha uma
creança lactante ou uma ou varias creanças em ablactação ou em
guarda, entregue aos seus cuidados mediante salario; os
escriptorios ou agentes de informações que se occupem de
arranjar collocação a creanças para criação, ablactação ou
guarda.
Art. 4º A recusa de receber a autoridade, encarregada da
inspecção ou qualquer pessoa delegada ou autorizada em virtude
de lei, é punida com as penas do crime de desobediencia, e em
caso de injuria ou violencia com as do crime de desacato.

Diante dos artigos expostos nos capítulos I e II nota-se nas
entrelinhas de suas expressões discursivas implícitas e explícitas que o
tratamento jurídico ofertado pelo aparato estatal, através da vigência do Código
do Menor de 1927, centralizou para si o discurso sobre a responsabilidade de
vigilância dos menores qualificados a partir de então como, abandonados e
delinquentes. Em nenhum momento fomentou pela via institucional a restauração
familiar e cidadã dos mesmos. Ao contrário, promoveu a burocratização das
relações pela figura externa das autoridades fiscalizadoras e simbolizadas pelo
poder de inspeção, julgamento e punição. Complementar ao exposto, Lafer nos
remete que, 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).
O poder sobre as questões da infância promovido pelo Código do
Menor fez com que, não somente os espaços públicos abertos das cidades
brasileiras se reestruturassem no que condizia ao “novo discurso e tratamento” a
clientela dos menores em estado de vulnerabilidade, mas as próprias instituições
estatais de internação e amparo tiveram que reinventar a postura dialógica sobre
os atores que exerciam as tradicionais funções burocráticas nestes espaços
públicos. E isso só foi possível pela via da ação comunicativa das relações que
“zelaram pela disseminação das palavras do Código” no espaço público brasileiro,
pois conforme os artigos 54 e 55 do Código do menor de 1927:
Art. 54 - Os menores confiados a particulares, a institutos ou
associações, ficam sob a vigilância do Estado (grifo meu),
representado pela autoridade competente.
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Art. 55 - A autoridade, a quem incumbir a assistencia e
pprotecção aos menores, ordenará a apprehensão daqulles de
que houver noticia, ou lhe forem presentes, como abandonados os
depositará em logar conveniente, o providenciará sobre sua
guarda, educação e vigilancia, podendo, conforme, a idade,
instrucção, profissão, saude, abandono ou perversão do menor e
a situação social, moral e economica dos paes ou tutor, ou pessoa
encarregada de sua guarda, adoptar uma das seguintes decisões.
a) entregal-o aos paes ou tutor ou pessoa encarregada de sua
guarda, sem condição alguma ou sob as condições qe julgar uteis
á saude, segurança e moralidade do menor;;
b) entregal-o a pessoa idonea, ou internal-o em hospital, asylo,
instituto de educação, officina escola de preservação ou de
reforma;
c) ordenar as medidas convenientes aos que necessitem de
tratamento especial, por soffrerem de qualquer doença physica ou
mental;
d) decretar a suspensão ou a perda do patrio poder ou a
destituição da tutela;
e) regular de maneira differente das estabelecidas nos dispositivos
deste artigo a situação do menor, si houver para isso motivo
grave, e fôr do interesse do menor.

Portanto, seu período de vigência (1927, reformulado em 1979, a
1990), o discurso da lei sobre o menor foi caracterizado pela maciça participação
estatal dos “homens que detinham o poder da e sobre a palavra”, nos assuntos
referentes a essa clientela, ou seja, os “homens tomam iniciativas, são impelidos
a agir”. (ARENDT, 2004, pág. 198).
Tais relações e ações pelo uso da lei “dos adultos sobre a
minoridade”, ocasionaram a obtenção de um acordo o qual pregava o “Estado de
atenção”, não somente às questões do menor pobre, mas a todos os atores que
interagiam nos espaços públicos, onde o resultado disso construiu por décadas as
condições de autoridade e poder sobre as questões da infância, sobretudo, pobre
brasileira.
CONSIDERAÇÕES FINAIS
“A disciplina não pode se identificar como uma instituição
nem como um aparelho; ela é um tipo de poder, uma
modalidade para exercê-lo (grifo meu), que comporta todo
um conjunto de instrumentos, de técnicas, de
procedimentos, de níveis de aplicação, de alvos”
(FOUCAULT, 2008, p. 189).
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Posicionar-se analiticamente sobre as estruturas narrativas do
Código do Menor, instituído ano de 1927, posto sobre a concepção da via activa
arendtiana, a ação, historicisa dentro de um embasamento filosófico uma fonte
documental dialógica e activa que “só foi possível na esfera pública” (ARENDT,
2001, pág. 193).
Sem dúvidas, este escopo de leis, situa-se historicamente como
um marco jurídico nas questões do trato a questão dos menores no Brasil, a partir
do ano de 1927 na chamada Primeira República. No entanto, seu discurso
paternalista estatal utilizou das Instituições e de seus agentes para disseminarem
a “palavra de ordem” sobre “a população de menores”, considerados vulneráveis
e perigosos para e nos espaços públicos das capitais brasileiras, em especial, os
acometidos pela pobreza.
Nas entrelinhas do Código do Menor de 1927, figuraram diante de
seus objetivos jurídicos, sob a regulação da infância pobre brasileira, a verdade
de comunicação e persuasão daqueles que o legislaram, ou seja, políticos e
juristas intelectuais da tradicional República Velha. Pois, dentro de uma sociedade
onde o poder de “letramento” era singular a elite, o Código serviu como um
instrumento aplicativo de via única, ou seja, dentro dos interesses e
compreensões daqueles que os formularam.
Nessa totalidade, o menor abandonado, o delinquente ou o
enquadrado em determinada situação de risco, estiveram por décadas,
amparados e vigiados por um aparato de leis repressivas, as quais os
condicionaram a uma “condição humana” restrita em todos os espaços públicos
das cidades brasileiras.
Convém explicitar, que o tratamento regulado no Código do
Menor a clientela estipulada em seus artigos: abandonados, delinquentes e em
situações de risco, transgrediu durante anos uma tutela legal às vítimas
acometidas por outros crimes como: sedução de menores, defloramento e
espancamentos devido ao fato de que as massas, politicamente neutras e
indiferentes, “podiam facilmente construir a maioria num país de governo
democrático, e que, portanto, uma democracia podia funcionar de acordo com
normas que, na verdade, eram aceitas por uma minoria” (ARENDT, 2004, p. 362).
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Nesse contexto de aceitação por uma minoria, elitista e moldada
por um patriarcalismo machista, crimes como o de sedução de menor, por
exemplo, figurou por décadas no Brasil, sobre o “hábito discursivo” dos crimes de
reflexos passionais do homem, sobrepondo-se a estrutura do trauma físico e
psicológico da vítima, em sua maioria, do gênero feminino. Vítima esta, somente
colocada em evidencia pela primeira vez na jurisdição da lei, no ano de 1941 com
a promulgação do Código Penal Brasileiro, o qual regulamentou o crime de
sedução como:
[...] o ato de seduzir mulher virgem, menor de dezoito anos e
maior de quatorze, com o fim de com ela manter conjunção
carnal, aproveitando-se de sua inexperiência ou justificável
confiança (Art. 217).

No entanto, essa margem de idades especificou um dos valores
de respeitabilidade moral e social preponderantes da cultura de poder do homem
no século XX, ou seja, a virgindade não maculada da “recém-formada mulher” e o
consequente casamento ou a ilusão pela via discursiva do mesmo.
O paradoxo das leis de proteção ao menor no contexto de
construção do ambiente público e democrático brasileiro, confrontado sobre as
teorizações filosóficas de Hannah Arendt, referenciadas na obra “A Condição
Humana” publicada no ano 1948, desvela-nos um período em que a ação activa
dos discursos elitistas sobre a massa menor pobre pelo recurso, muitas vezes
autoritário e lacônico das leis, configurou as bases da autoridade estatal sobre as
principais características do homem pertencente a uma sociedade de massa, ou
seja, o isolamento, a falta de relações e consciências sociais e, de direitos
jurídicos formulados para o bem estar de todos.
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HANNAH ARENDT E A DESOBEDIÊNCIA CIVIL
Pina, Guilherme Henrique Capello1
Orientador: Miguel Benlinati Picirillo
RESUMO: Trata-se então nesse texto de uma pesquisa teórica que tem por
objetivo estudar o instituto da Desobediência Civil e na obra de Hannah Arendt,
não somente como aspecto relacionado ao direito de cidadania e ao exercício das
faculdades políticas, mas um instrumento para a manutenção da ordem
democrática e do Estado de Direito. Primeiro apresenta-se a formação política e
intelectual da autora, como crítica do totalitarismo e estudiosa daquilo que
chamou “banalidade do mal”, depois analisa-se a como a autora observa os
movimentos e da desobediência civil enquanto testemunha ocular das
transformações vividas nos EUA durante as décadas de 1950,60 e 70, passando
para uma análise jurídica desses acontecimentos. Nesse sentido, esse estudo
auxilia na reconstrução de tais fundamentos filosóficos, explicando a realidade
histórica. Em seguida será exposto o conceito de Desobediência Civil como
inicialmente concebido na obra de Thoreau. Estabelece-se a diferenciação entre
os meios empregados para denunciar a tirania e a violação de direitos,
diferenciando a Desobediência Civil da revolução e da insurreição apresentando
suas características próprias e uma alternativa viável, capaz de mudanças e
reforçar a ordem democrática. Propõe-se a analisar a Desobediência Civil e o
direito de resistência como direito, bem como seus desdobramentos em relação
ao direito de cidadania, como direito.
PALAVRAS-CHAVE: Arendt. Desobediência Civil. Estado. Sociedade.
Democracia.

A filósofa e cientista política alemã Hannah Arendt foi um dos
maiores expoentes no século XX nos estudos sobre o totalitarismo, as revoluções
e a relação do indivíduo com o Estado. Nascida na Alemanha e de origem
judaica, Arendt foi uma estudiosa da filosofia de Santo Agostinho e uma
pensadora ativa em seu tempo, foi aluna de Heidegger e passou parte de sua
juventude em meio à elite intelectual de Frankfurt e Berlim. Ela pôde observar a
ascensão do Partido Nazista em seu país, partidária de ideais sionistas era
fortemente contrária à ideologia antissemita dos nazistas, temendo por sua
segurança deixou a Alemanha em direção à Praga e depois à Paris, emigrando
definitivamente em 1941 para os Estados Unidos onde lecionou na Universidade
____________
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de Chicago e na New School for Social Research até o final de sua vida. Arendt
foi uma crítica voraz dos regimes totalitaristas e antissemitas, tanto da União das
Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) de Stálin quanto do Terceiro Reich de
Hitler, em seu livro a Origem do Totalitarismo, Arendt expõe a manipulação das
massas e o enfraquecimento do indivíduo diante do Totalitarismo. Ela faz uma
análise das revoluções francesa e americana em seu livro “Sobre a Revolução”.
Hannah Arendt ganhou notoriedade, ainda maior, por seu artigo
na revista “The New Yorker”, mais tarde publicado como livro, Eichmann em
Jerusalém, nele a filósofa aborda um conceito inédito, a banalidade do mal, a
crueldade humana como mero exercício de burocratas de um estado totalitário.
Seu artigo a respeito do julgamento em Jerusalém de Eichmann, oficial nazista
responsável pelo envio de judeus aos campos de extermínio, causou escândalo
na sociedade americana, Arendt não inocentava o oficial, no entanto observou
nele não um assassino cruel, mas um burocrata a serviço de um Estado
totalitário.
Arendt na condição de estudiosa e moradora dos EUA pôde
assistir ao Movimento pelos Direitos Civis nos anos de 1950, 60 e 70. A
sociedade americana de então, principalmente nos Estados do sul dos EUA, era
marcada por uma forte segregação racial, afro-americanos eram proibidos de
frequentar determinadas universidades, escolas, bares, restaurantes e até no
transporte público havia discriminação. Esta situação humilhante de apartheid
levou vários cidadãos a aderir boicotes a instituições e estabelecimentos que
discriminavam brancos e negros. O pastor Martin Luther King Jr. foi o maior
expoente na luta contra a segregação por meio do diálogo e da resistência
pacífica. Nesse contexto Hannah Arendt publica em 1972 o livro “Crises na
República” em 1972 no qual se dedica um capítulo inteiro à Desobediência Civil.
Arendt observa que os juristas que tratam de desobediência nos
EUA apoiam-se na desobediência às leis tratadas em Thoreau e em Platão, nas
quais, aquele que está disposto a transgredir ou desobedecer às leis está
disposto a aceitar a punição equivalente. (ARENDT, 1999 pg.52). Da mesma
forma como o sistema jurídico brasileiro, sistema jurídico americano possibilita
que a lei estadual seja incompatível com a lei feral, o fato de haver essa
possibilidade não significa que a lei infraconstitucional seja deliberadamente
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inconstitucional, aprovada com o intuito de ir contra a Carta Magna, mas que em
seu processo de confecção e no seu trâmite legislativo não se ateve à um texto
dúbio capaz de violar direitos. Os movimentos pelos direitos civis nos EUA
procuravam contestar as leis estaduais amparando-se no sistema federalista e na
superioridade da lei maior.
A lei em si, argumenta Arendt, não existe unicamente para que
seja descumprida com o único intuito de que seja testada sua constitucionalidade.
A desobediência civil não é mero instrumento de controle de constitucionalidade,
o contestador não quer atuar como fiscal da constitucionalidade, seu objetivo é ter
seus direitos respeitados, para isso desobedece a lei e justifica seu ato ao
amparar-se na “lei mais alta” seja ela a constituição ou leis e princípios que
permanecem imutáveis através do tempo.
Apresenta-se um caráter duplo na desobediência civil, embora ela
exista como um ato individual no qual uma pessoa faz uma objeção à lei por esta
ir de encontro a seus valores, sua consciência e seus direitos, observa-se que a
desobediência civil tem algum êxito quando praticada por um grupo com
interesses em comum.
Segundo Puner (apud ARENDT, 1999, p. 55): “É improvável que a
desobediência civil praticada por um único elemento tenha algum efeito. Ele será
encarado como um excêntrico mais interessante de observar do que de suprimir.
Deste modo, a desobediência civil significativa será praticada por um certo
número de pessoas com identidade de interesses”.
Para a autora no imaginário ocidental as figuras de as figuras de
Sócrates e Thoreau são as primeiras a virem à mente quando se trata de
desobediência Civil. Ambos acataram suas punições como respostas por seus
atos, Sócrates cometeu suicídio e Thoreau foi preso por não pagar seus impostos.
Arendt cita “O caso de Thoreau embora muito menos dramático (ele passou uma
noite na cadeia por se recusar a pagar impostos para um governo que permitia a
escravidão mas deixou sua tia pagasse por ele na manhã seguinte), parece mais
pertinente para nosso presente debate, porque ao contrário de Sócrates ele
protestou contra a injustiça das leis em si mesmas, O problema com este exemplo
“On the Duty of Civil Disobedience”, o famoso ensaio nascido desse incidente e
que tornou o termo “desobediência civil” parte de nosso vocabulário político, ele
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debate sua causa não no campo da moral do cidadão em relação à lei, mas no
campo da consciência individual e do compromisso moral da consciência: “Não é
dever do homem, naturalmente, devotar-se à erradicação de um erro, mesmo o
maior deles” (ARENDT, 1999 p. 57-58). Segundo Arendt, Thoreau não pretendia
fazer do mundo um lugar melhor ou se quer defendia que alguma pessoa tivesse
a obrigação de agir assim, para ele a desobediência civil era um exercício de
consciência individual e nada além disso, ela dizia também que não era o
responsável pelo bom funcionamento da sociedade. Já no caso de Sócrates,
quando ele afirmou que “é melhor sofrer o erro que cometê-lo” evidencia o caráter
obrigacional em agir corretamente, além disso, essa fala representa um conflito
moral de Sócrates com a sociedade, o filósofo escolheu ser punido por acreditar
que as leis vigentes entravam em conflito com a sua consciência.
No caso de Thoreau a desobediência civil em seu livro homônio é
apresentada no livro como uma ação individual de negação da autoridade do
Estado por meio do não pagamento de impostos. Este seria um protesto contra
um Estado tirano que lhe traria enorme prejuízo sem qualquer ato de violência:
“Se mil homens deixassem de pagar seus impostos este ano, isto
não seria uma atitude violenta e sangrenta; violento e sangrento seria pagá-los,
capacitando o Estado a cometer violência e derramar sangue inocente.”
(THOREAU, 2012 p. 40)
Cabe aqui salientar que o termo “Desobediência Civil” foi cunhado
por Thoreau, antes de seu ensaio é possível observar algumas ideias análogas
em pensadores que defender a resistência contra a tirania, como é o caso de
Locke, no entanto, essa reformulação do direito de resistência atribui-se a
Thoreau (BARRETO, 2009). Graças à contribuição de Thoreau a desobediência
civil seria reconhecida na tradição legal do common law como a recua em
obedecer à lei com o proposito de demonstrar sua injustiça social sem o uso da
violência (GIFIS, 2010).
A expressão “Desobediência civil”, a que nos referimos, bem ao
contrário, é moderna e entrou no uso corretamente através dos
escritores políticos anglo-saxões, a começar pelo ensaio clássico
Civil disobedience (1849) de Henry Davis Thoreau, no qual o
escritor americano declara recusar o pagamento das taxas de
uma guerra injusta (a guerra contra o México), afirmando: “a única
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obrigação que eu tenho o direito de assumir é a de fazer em cada
circunstância o que eu acho justo”. (BOBBIO, 2007 p. 336.)

As ações não violentas, embora não tenham sido observadas
unicamente a partir do século XIX, foi a partir deste século em diante que se
tornaram mais frequentes, em consequência principalmente do aprimoramento
dos meios de transporte e comunicação que permitiram a difusão mais rápida de
ideias. Thoreau certamente teve sua contribuição na formação das ideias de
Gandhi em sua luta pela independência da Índia e Martin Luther King Jr. e os
direitos civis.
Hannah Arendt observa o caos político e social que vigorava nos
Estado Unidos nas décadas de 60 e 70 ao comentar o fato da perda da
autoridade legal, ela comenta: “a desobediência - civil e criminosa- à lei, tornou-se
um fenômeno de massa nos últimos anos, não somente nos Estados Unidos, mas
em muitas outras partes do mundo. O desprezo pela autoridade estabelecida,
religiosa e secular, social e política, como um fenômeno mundial, poderá um dia
ser considerado como o evento proeminente da última década.” (ARENDT, 1999
p. 64). A autora observa um sentimento de descrença geral nas leis, de que as
ações criminosas não terão consequência, esse desprezo pelo arcabouço legal
fez com que alguns juristas não diferenciassem o contestador civil do criminoso
vendo a desobediência civil como originária também do crime, do desrespeito
pela autoridade. “Do ponto de vista dos juristas a lei é violada tanto pelo
contestador civil como pelo criminoso, e é compreensível que as pessoas
(especialmente os advogados) achem que a desobediência civil, precisamente
por ser exercida em público esteja na origem da gama criminal” (ARENDT, 1999
p. 67).
Em seu ensaio sobre a desobediência civil Thoreau conclui que
uma autoridade verdadeiramente justa deve ter a aprovação e o consentimento
de todos os governados, ela não pode ter o poder sobre o patrimônio de alguém a
não ser esse direito lhe seja concedido. O progresso em direção à democracia é
também em direção ao respeito pelo indivíduo. O indivíduo é a base da sociedade
e o Estado deveria trata-lo como seu semelhante.
Para a autora, no entanto não é correto comparar os movimentos
de desobediência civil com o crime, é verdade que os movimentos radicais e as
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revoluções atraem criminosos, no entanto estes são tão perigosos para os
movimentos políticos quanto para a sociedade em geral. A desobediência civil
pode ser um indicativo de perda da autoridade legal, no entanto a desobediência
criminosa, a violação da lei, não é mais que uma consequência do desgaste da
competência do poder de polícia, “A desobediência Civil aparece quando um
número significativo de cidadãos se convence de que, ou os canais normais para
mudanças já não funcionam, e que as queixas não serão ouvidas nem terão
qualquer efeito, ou então, pelo contrário, o governo está em vias de efetuar
mudanças e se envolve e persiste em modos de agir cuja legalidade r
constitucionalidade estão expostas a graves dúvidas.” (ARENDT, 1999 p. 68).
A desobediência Civil está a serviço tanto da realização de
mudanças como para a preservação do status quo ou ideais sobre o qual o
estado democrático é constituído para a preservação de direitos garantidos na
constituição ou direitos ameaçados pelo crescimento de alguma forma de poder
dentro do Estado.
De forma nenhuma a desobediência civil pode ser comparada à
desobediência criminosa, o criminoso burla a lei como uma forma de beneficiar a
si próprio e quase sempre a violação e feita de forma discreta, clandestina, o
contestador civil, por outro lado, ainda que ele não esteja completamente de
acordo com a maioria ou que aja com o apoio da maioria, ele age em nome de um
grupo ou da maioria e desafia a lei e ou as autoridades com o intuito de fazer bem
a um grupo ou salvaguardar lhes direitos, não porque ele queira algum privilégio
para si.
A utilização da violência como forma de chamar atenção para
determinadas causas faz com que aqueles que dela se utilizam como meio sejam
rotulados de violentos, arruaceiros, vândalos, portanto, é uma característica
imperiosa da desobediência civil a não violência. A desobediência civil não se
trata de uma revolução, pois aquele que pratica essa forma de insurgência
pacífica não rejeita a autoridade estabelecida ou mesmo toda a estrutura legal, o
revolucionário por outro lado, rejeita a autoridade e a estrutura. Embora ambos
tenham por intuito mudar o mundo ou promover mudanças objetivas, mas
realmente drásticas que procurem melhorar a vida em sociedade.
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Ao longo de sucessivas gerações muitas mudanças podem
ocorrer, um estrutura que permita mudanças e proporcione um cenário em que
seja possível um fluxo constante de mudanças, torna uma civilização bem
sucedida, do contrário, haveria um colapso nessa civilização. Arendt observa a
necessidade de sistemas legais que regulem a vida e permitam que essas
mudanças ocorram, ela diz “Entre os fatos estabilizantes vêm em primeiro lugar
os sistemas legais que regulam nossa vida no mundo e nossas questões diárias,
uns com os outros, e são mais duradouros que modas, costumes e tradições.”
(ARENDT, 1999 p. 72). A autora observa a lei como uma forma de estabilizar e
legalizar uma mudança já ocorrida, a mudança, no entanto, é sempre o resultado
de uma ação extralegal.
No direito americano a primeira emenda exerce a função de
garantir a liberdade de expressão e de impressa, permite, portanto, que pessoas
pacificamente possam se reunir e pleitear junto ao governo que leve em
consideração suas queixas ou mesmo que possam expor a violação de direitos na
qual o governo ou outro tenham participado.
De certa forma os cidadãos sentem que têm um compromisso
moral de obedecer às leis, pois se presume que as elas são a expressão da
vontade geral exercida por meio de seus representantes legislativos. Arendt
menciona Montesquieu e “O Espírito das Leis” ao observar na sociedade
americana um apoio contínuo e a participação de todos os cidadãos no processo
político, um desejo de união, de formar sociedades que seria o espírito da lei
americana.
A autora reitera o que Tocqueville observara, há nos EUA uma
tendência em formar associações para fins específicos. Os grupos de
contestadores civis, desse forma, estão em conformidade com a tradição política
do país de formar associações voluntárias para perseguir objetivos. “Ao contrário
do objetor de consciência, o contestador civil é membro de um grupo, e este
grupo, quer o apreciemos ou não, é formado em conformidade com o mesmo
espírito que animava as associações voluntárias”. (ARENDT, 1999 p. 72)
A humanidade busca a liberdade como referencial de existência,
entretanto, para ser livre o homem deve estar liberado de suas necessidades da
vida (ARENDT apud GARCIA, 2004), para tal as pessoas comungam de uma
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série de normas e elegem uma autoridade, cuja hierarquia é reconhecida por
todos os sujeitos que participam dessa relação, para garantir a efetivação e o
respeito a essas normas. Essa autoridade não pode se utilizar da opressão ou da
força física em desrespeito às normas estabelecidas sem tornar-se tirânica ou
ilegítima.
Dworkin teoriza a respeito da obrigação moral que as pessoas
têm de obedecer às leis de sua comunidade, segundo ele, não se trata de pensar
se as pessoas devem ou não obedecer à autoridade, é preciso esclarecer que os
limites e as reivindicações de domínio dos governos são produto da história e da
sociedade. Nesse sentido, a democracia é o resultado de um processo político
que ainda está a se aperfeiçoar. Não cabe aqui teorizar sobre a obrigação dos
cidadãos em obedecer a governos democraticamente eleitos, ou contestar a
legitimidade das leis elaboradas por estes, é preciso entender a democracia como
uma forma de exercício da vontade popular (DWORKIN, 2012).
Arendt conclui em seu capítulo de “Crises na República” que a
desobediência civil pode atuar junto das instituições políticas como uma forma de
“remédio” para as falhas no sistema judiciário se for reconhecida como forma de
persuasão

da

mesma

forma

como

grupos

organizados

exercem suas

reinvindicações por meio de seus representantes influenciando congressistas.
Aqui cabe observar que a prática do lobby, representação de interesses que
procura influenciar decisões do poder público, embora não seja regulamentada no
Brasil e seja frequentemente confundida com suborno ou corrupção, é muito
presente nos EUA. Assim sendo, contestadores ou seus representantes poderiam
atuar como mediadores no processo democrático.
Hannah Arendt em argumenta em favor da desobediência civil
como uma forma de participação popular capaz de desempenhar um papel
significativo e progressivamente expansivo nas democracias modernas, sua
compatibilidade com a constituição pode determinar se as instituições da
liberdade são flexíveis o suficiente para sobreviverem à mudança sem guerras ou
revoluções. (ARENDT, apud. GARCIA, 2004).
A desobediência civil possui como pressuposto de sua existência
o Estado Democrático de Direito pois trata-se de um instrumento democrático, ou
seja, advindo da vontade popular, de expressar um desejo popular, denunciar
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injustiças por meio de ações públicas que apelam ao senso de justiça do povo. A
desobediência civil é ao mesmo tempo produto do Estado democrático de direito
e nele exerce o poder de ser um recurso para recuperar os meios de
comunicação entre o Estado e as camadas populares e combater as disfunções
presentes na sociedade e no Estado moderno.
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A POL ÍT ICA NO SÉCULO XXI T EM ALGUM SENT IDO?
Pistori, Claudia Aparecida Galindo1
RESUMO: A mídia tem trazido inúmeros casos de corrupção na política brasileira.
Nosso país mergulhou na sombra projetada pela corrupção e urge a necessidade
de mudanças em nossa política. Não se pode ignorar o que acontece no âmbito
político, uma vez que a política acontece no espaço entre os homens e em sua
pluralidade. Desta forma, não se pode ser um mero contemplador da realidade,
que acontece ao redor, pois estamos e fazemos parte deste mundo. Embora cada
ser humano nasça em um mundo já existente, este novo ser pode modificá-lo, em
prol do bem comum, por meio da ação humana e do discurso. Pensar a política
do século XXI, envolta em corrupção, e buscar a resposta para o questionamento:
“Corrupção: ausência de pensamento ou pensamento corrompido?” é o objetivo
desta pesquisa bibliográfica das obras de Hannah Arendt e Celso Lafer, em
especial: O que é Política, A promessa de Política, A Dignidade da Política, Entre
o Passado, Origens do Totalitarismo, A Condição Humana, Entre o Passado e o
Futuro, A Vida do Espírito I – Pensar, A Vida do Espírito II - Querer e Hannah
Arendt: Pensamento, Persuasão e Poder, sendo os três primeiros de autoria de
Hannah Arendt e, o último, de Celso Lafer. A pesquisa iniciar-se-á com uma
introdução, na qual será demonstrada a importância destes dois autores para a
Filosofia Política, quais temas serão abordados e quais as obras utilizadas nesta
pesquisa. Na sequência, o trabalho conterá quatro tópicos: 1. O Rompimento com
a Tradição; 2. O Espaço da Palavra e da Ação; 3. A Importância da Vontade e o
Espaço Público do Juízo; e, 4. Autoridade versus Poder e O Sentido da Política.
Nestes tópicos serão apresentados os conceitos elaborados por Hannah Arendt,
os quais auxiliarão na compreensão do pensamento político, tais como política,
poder, singularidade, pluralidade, espaço público, e vontade, ação humana, entre
outros. Por fim, será redigida uma conclusão, na qual será possível responder ao
questionamento proposto, após uma reflexão sobre os temas aqui abordados e a
nossa função como seres natais neste mundo.
PALAVRAS-CHAVE: Política. Poder. Autoridade. Espaço Público.
INTRODUÇÃO
Hannah

Arendt

pode

ser

considerada

uma

pensadora

contemporânea, pois, sua forma de pensar a política alcança os problemas
enfrentados por cada um de nós, no século XXI. Exemplo disso é a questão dos
refugiados. Embora o contexto político atual seja diverso do da Alemanha,
durante a ocupação nazista, os refugiados do século XXI enfrentam problemas
____________
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semelhantes, vivenciados por judeus e minorias (negros, ciganos, trotskistas,
homossexuais), na década de 30, no século XX. A política é outro exemplo.
Arendt pensa a política de forma singular, em que analisa como ela pode ocorrer,
onde ela acontece e seu sentido.
Celso Lafer fora aluno de Arendt e se vale de seus conceitos para
pensar a política. Nesse sentido, Lafer vislumbra Arendt, em um antigo verso do
poeta grego Isaiah Berlin Arquíloco: ‘Muitas coisas sabe a raposa; mas o ouriço
uma grande’. Sendo tão ambígua sua forma de pensar, Lafer considera Arendt
tanto uma raposa, como um ouriço. Raposa, ou seja, pela percepção de realidade
desta pensadora, que fora capaz de vislumbrar como a reflexão sobre o ser
humano é complexa e rica, na singularidade e na imprevisibilidade de cada
indivíduo; como ouriço, pois fora capaz de diagnosticar e avaliar a experiência
totalitária inédita, em que a tradição fora rompida e com ela, passa a ser possível
a morte de seis milhões de seres humanos.
Nesta pesquisa, será dada ênfase ao conceito de política em um
contexto de corrupção, em conjunto com os conceitos de poder, singularidade,
pluralidade, espaço público, e vontade, ação humana, entre outros, dentro do
tema: A Política, no Século XXI, tem algum sentido? As obras utilizadas nesta
pesquisa bibliográfica foram: O que é Política, A promessa de Política, A
Dignidade da Política, Entre o Passado, Origens do Totalitarismo, A Condição
Humana, Entre o Passado e o Futuro, A Vida do Espírito I – Pensar, A Vida do
Espírito II - Querer e Hannah Arendt: Pensamento, Persuasão e Poder, além do
texto A Grande Tradição, de Hannah Arendt.
O ROMPIMENTO COM A TRADIÇÃO
A tradição do pensamento político, assevera Arendt (2013, p.
131), contém em si, a atitude tradicional de cada filósofo para pensar a política.
Este pensamento tradicional inicia com Platão e Aristóteles. Platão tendia a
desprezar a política, por entender ser os assuntos humanos e as ações humanas
não serem importantes o bastante, para que filósofos despendessem seu tempo
em tais questões, pois, assim como entendia Aristóteles, “é materialmente
impossível sem um razoável meio-termo de ajuste dos assuntos práticos que
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dizem respeito à convivência entre os homens” (ARENDT, 2013. p. 131). No
prelúdio da tradição, assegura Arendt, a política existia em razão de os homens
estarem vivos e por serem eles mortais; já a filosofia, sempre se ocupou das
questões perpétuas, tal como o é o universo. Na medida em que o filósofo adquire
a condição de imortal, ele passa a também se interessar pela política. Nas
palavras de Arendt:
A política começou, por assim dizer, a expandir a sua esfera em
direção às necessidades básicas da vida para que ao desprezo
dos filósofos pelos efêmeros assuntos práticos dos mortais fosse
acrescentado o desprezo especificamente grego por tudo o que é
necessário à mera sustentação da vida (ARENDT, 2013. p. 132).

Nesse sentido, a filosofia acabou por distanciar os assuntos
políticos da esfera pública comum, que é onde cada ser humano pode se
apresentar, ou seja, onde existe a convivência humana. Porém, tal convivência é
a garantia da sobrevivência da espécie humana, uma vez que uns precisam dos
outros para conseguirem obter êxito na árdua tarefa de manter-se vivo. Parte
dessa luta pela sobrevivência se faz na convivência entre seus pares; outra parte,
faz-se na singularidade de cada ser humano, ou seja, somos seres únicos e, na
solidão. Importa compreender, que para Arendt, solidão difere de isolamento: um
homem pode exercer seu trabalho na solidão; porém, a ação e o discurso não
podem ser realizados no isolamento, pois, ninguém age ou expõe uma opinião
para si mesmo.
Quando Arendt assevera que houve uma ruptura da tradição,
ocasionada pelo totalitarismo, ela chega a esta conclusão, em razão de todas as
formas tradicionais de governos, não se encaixarem naquele contexto do
totalitarismo nazista e bolchevista, ou seja, estas últimas formas de governos são
inéditas. No século XX, já se conheciam governos totalitários, tais como tirania,
despotismo ou ditadura, mas nenhum desses se enquadrava ao domínio nazista
ou bolchevista. Arendt (2011, p. 275) revela no texto A Grande Tradição, que o
termo tirania, desde Platão, era utilizado para um governo considerado ilegal e de
um único homem. Porém, o nazismo e o bolchevismo não foram governos ilegais;
ao contrário, tanto os nazistas, que mantiveram a constituição de Weimar, quanto
os bolchevistas, que substituíram a constituição existente por outra, embora seu
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conteúdo jamais fora colocado em prática, foi uma maneira de mostrar ao mundo
um desafio permanente aos critérios não totalitários, os quais, no entender de
Hitler e Stálin, impunham o desamparo e impotência continuamente (2012, p.
536). Assim, com o rompimento da tradição, ou seja, com o rompimento com
conceitos já consolidados, porém, incabíveis no contexto do século XX, na
Alemanha nazista e na Rússia bolchevista, tudo passa a ser possível, isto é, não
se pode prever ou evitar que tragédia semelhante à morte de seis milhões de
pessoas possa ser evitada.
O ESPAÇO DA PALAVRA E DA AÇÃO
Para Arendt (2014a, p. 27), a vita activa, ou seja, a vida humana
tem como condição humana o agir neste mundo e, tudo o que é feito pelo homem,
permanece neste mundo. Significa dizer, que as ações humanas só têm sentido,
se houver um lugar, em que cada atividade possa ser realizada. E, este local para
a realização da ação humana é o mundo, no qual os homens nascem. De modo
que, o mundo em que nascemos não existiria não fosse a atividade humana.
Assim, cada indivíduo é um ser único, porém, diante de seus pensamentos,
crenças e anseios, passa a ser plural perante os demais, ou seja, cada ser
humano possui suas próprias particularidades. Assim também o eram os
indivíduos que nasceram antes de nós e os que virão a nascer, isto, nunca existiu
um único ser igual ao outro e, de mesma forma, jamais existirá. Porém, Arendt
(2014a, p. 218) assevera que somente o homem é capaz de expressar esta
distinção e, ao mesmo tempo, distinguir-se dos demais seres, pois, somente ele é
apto a comunicar a si próprio e não apenas relatar algo. Em outras palavras,
apenas o ser humano tem a habilidade de pensar e refletir sobre tal pensamento.
Já os seres irracionais, tão somente, sentem sede, fome, medo e reagem a tais
sensações e necessidades.
Uma vez que cada ser humano é singular, “a pluralidade humana
é a paradoxal pluralidade dos seres únicos”. (ARENDT, 2014a. p. 218), cuja
distinção entre os demais seres se formaliza por meio do discurso, ou seja, da
fala (da expressão de opiniões) e da ação, isto é, das atuações humanas.
Portanto, é por meio do discurso e da ação que os homens demonstram sua
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singularidade, quer dizer, é por meio da fala e da atividade humana, que se torna
possível a cada ser humano apresentar-se aos demais como homens que são e,
não, como objetos. Este agir, segundo Arendt (2014a, p.200) necessita da
presença de outros indivíduos, perante os quais possam aparecer. Logo, não é
um agir isolado. Sendo assim, aqueles que se calam e se tornam apenas
expectadores, ou seja, passivos ou meramente contemplativos, não se revelam
aos demais. Nas palavras de Arendt:
A ação, única atividade que ocorre diretamente entre os homens,
sem a mediação das coisas ou da matéria, corresponde à
condição humana da pluralidade, ao fato de que os homens, e
não o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo. Embora todos
os aspectos da condição humana tenham alguma relação com a
política, essa pluralidade é especificamente a condição – não
apenas a conditio sine qua non, mas a conditio per quam – de
toda vida política (ARENDT, 2014. p. 9).

A importância desta aparição no domínio público para Arendt é
que, só assim, os homens as percebem em seu senso de realidade, pois este
depende da aparência, ou seja, daquilo que podemos ouvir e ver. Daí, a
necessidade, segundo Arendt (2014a, p. 63) da existência de um domínio público,
no qual possam emergir das trevas, quer dizer, do íntimo dos homens e
submergirem até a vida privada. Só então, os homens tomarão conhecimento dos
pensamentos e opiniões uns dos outros. De mesma sorte, Celso Lafer (2003, p.
73) reafirma o pensamento de Arendt, uma vez que é por meio da palavra e da
ação, que surge a individualidade do homem. E, isso só é possível, mediante a
existência de um espaço público. Sendo assim, Lafer, assim como Arendt,
entendem que a pluralidade é a lei da terra.
A IMPORTÂNCIA DO PENSAMENTO, DA VONTADE, DO ESPAÇO PÚBLICO
E DO JUÍZO
Arendt (2000a, p. 71) entende que cada ser humano dispõe da
capacidade de pensar. O ato de pensar é uma atividade solitária, ao contrário da
ação e do discurso e suprime a corporalidade. Com isso, o pensar significa o
desligamento com o mundo das aparências, ou seja, representa o esquecimento
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do ser, o qual está conectado ao mundo das aparências. Embora o pensar seja
invisível, ele rompe o mundo das aparências. Como exemplo, Arendt cita
Sócrates, o qual se valera de uma metáfora do vento para explicar o seu impacto:
“os ventos são invisíveis, mas ainda assim, o que eles fazem é manifesto por nós
e de alguma maneira sentimos a sua aproximação” (LAFER, 2003. p. 75). Tanto
para Arendt como para Lafer, as atividades mentais manifestam-se por meio das
palavras e que, ao nominar os objetos por meio da criação de palavras, torna-se a
forma humana de apropriação e desalienação do mundo, no qual nascemos como
estranhos. Nas palavras de Lafer:
O pensar, diz ela2, tem como finalidade a busca do significado e é
um atributo da razão. O conhecer tem como objetivo a verdade. A
grande falácia metafísica, diz ela em abono de sua posição, é o
esforço que os filósofos, desde Descartes até os neopositivistas,
vêm fazendo de aplicar ao pensar os critérios dos modelos de
certeza almejados pela cognição. A verdade e o desejo de
conhecer não são a mesma coisa que a necessidade mais
abrangente da razão de buscar o significado das coisas. Esse
significado das coisas, que sobrevive aos atos através das
lembranças, é dado pela história através da palavra (LAFER,
2003. p. 79).

A importância do ato de pensar, segundo Arendt, é tamanha, que
traz consequências para a coisa pública quando tal ato não é realizado. Arendt
pensa desta forma, quando analisa o julgamento de Eichmann, em especial, seu
comportamento passivo e pacífico durante todo o processo, o qual não passava
de um mero funcionário e não de um monstro, o qual comandou a morte de
milhões de pessoas. De modo que, Eichmann, concluiu Arendt, fora um indivíduo
incapaz de pensar. Conforme já aduzido, pensar é o ato de desligar-se
provisoriamente do mundo das aparências, refletir sobre determinado assunto e
chegar a uma conclusão sobre o sentido das coisas, diante de uma dificuldade e,
novamente, ligar-se ao mundo das aparências. Assim, o mal pode ser evitado, se
o ato de pensar for praticado. Segundo Lafer, Arendt buscou este modelo do ato
de pensar em Sócrates, o qual expurgava os indivíduos de suas ideias pré-
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concebidas, as quais os impediam de pensar e os libertava do mal, sem que,
contudo, os tornasse bons. Nesse sentido, Lafer aduz que:
Nada pode ser em si e para si, dada a intersubjetividade do
mundo e a pluralidade que é a lei da terra. Por esta razão, a
estrutura do pensar é a de um diálogo sem som do eu consigo
mesmo, que foi como Platão descreveu a descoberta socrática do
‘dois em um’. Não é a atividade de pensar que gera a unidade de
quem pensa, mas sim o mundo exterior que, ao se impor ao
pensador, interrompe o diálogo do eu consigo mesmo,
convertendo o ‘dois em um’ numa unidade: a do eu que é
chamado de volta pelo seu nome ao mundo das aparências. O
pensar é uma atividade solitária, mas o seu estado não é o da
solidão, pois se trata de uma situação em que eu me faço
companhia (LAFER, 2003. p. 82).

Se o ato de pensar, pode evitar o mal, ele também pode evitar a
corrupção, a qual traz em si, consequências maléficas para os demais indivíduos.
Assim, o diálogo do eu consigo mesmo transforma o pensar em uma verdadeira
atividade, na qual o eu pergunta e responde, sobre diferentes assuntos humanos.
A resposta obtida pelo próprio eu não advém da intuição, mas sim, da imposição
das consequências trazidas por determinado ato que o eu pretende exercer,
diante de um raciocínio matemático ou lógico, pois, não existe uma verdade
absoluta (2014b, p. 240).
A vontade, por sua vez, “é o nosso órgão do espírito para o futuro,
como a memória é o nosso órgão do espírito para o passado” (ARENDT, 2000. p.
20). O problema da vontade, assegura Arendt, é que ela enfrenta coisas, sejam
elas visíveis ou invisíveis, bem como com objetos que estão ausentes dos
sentidos, porém, necessitam serem trazidos para o mundo das aparências, por
meio da habilidade de representação do espírito. Enquanto as coisas do passado
se apresentam como certas, as coisas do futuro contêm a incerteza. Assim, a
única certeza futura, assegura Arendt, é a morte. As demais coisas que se
desejam, podem nunca virem a existir. Vale ressaltar, que para Arendt, a vontade
dever ser livre, pois, o indivíduo deve saber que pode desejar fazer alguma coisa,
porém, também pode desejar não fazê-la; sem liberdade, a vontade torna-se uma
contradição. Nesse sentido, o indivíduo que pratica ou se submete à corrupção,
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praticou ou sofreu tal ação, por sua vontade, bem como, o mesmo indivíduo pode
não desejar praticar ou sofrer a corrupção.
No que tange ao espaço público do juízo, Arendt entende que,
diferentemente da ação, o julgar é uma faculdade democrática, ou seja, ao
alcance de todos os cidadãos. Assim, o ato de aprovar ou de desaprovar algo
condiz com a capacidade de persuasão e não de imposição, uma vez que o
discurso é direcionado à pluralidade. Ademais a aprovação ou a desaprovação
dependerá do agir conjunto. No entender de Arendt (2000a, p. 205), foi Kant
quem descobriu o juízo como faculdade autônoma, a qual não procede do
homem, enquanto ser cognitivo, porém, este pensador não enfrenta as
abstrações do pensamento. Segundo Arendt, o espaço destinado à vida pública, o
qual ocorre no mundo das aparências, demanda a integração entre os homens e
o discurso depende da existência de outros indivíduos. Arendt vislumbra uma
grande dificuldade do juízo: é a de ser a faculdade de pensar o particular, pois o
que caracteriza a vita activa é a possibilidade de originalidade da obra humana.
Tal possibilidade surge a cada novo nascimento, em que este ser recém-chegado
a um mundo já construído, poderá agir e modificá-lo, junto de outros indivíduos.
AUTORIDADE VERSUS PODER E O SENTIDO DA POLÍTICA
Na compreensão de Arendt (2014b, p. 127), a autoridade
desapareceu do mundo moderno. Isso porque, com a ruptura com a tradição,
ocasionada pelo totalitarismo nazista e bolchevista, no século XX, as autoridades
tradicionais deixaram de existir. Também a autoridade na família, a qual Arendt
considera uma autoridade pré-política, perdeu força, quando o indivíduo, que
nasce em um mundo já estabelecido, terá seus direitos garantidos, tão somente,
por meio do vínculo da cidadania. Assim, a crise gerada peça quebra com a
tradição teve consequência nos setores políticos e pré-políticos. Em outras
palavras, não mais se pode dizer o que a autoridade significa.
Uma vez que o termo autoridade exige obediência, adverte Arendt
(2014b, p. 129), é comum confundi-lo com alguma forma de poder ou violência.
De forma contraproducente, a autoridade não considera a utilização de força
coercitiva. Também rejeita a persuasão, a qual ocorre no juízo, conforme visto,
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pois aquela demanda igualdade e se constrói em um processo de argumentação.
A relação, entre quem manda e quem obedece, afirma Arendt, não se dá nem na
razão comum, tampouco no poder de quem manda, uma vez que ambos
reconhecem a legitimidade ativa e passiva dos atos de mandar e obedecer,
respectivamente e, tal legitimidade é histórica. Trazendo a análise da perda da
autoridade no mundo moderno, Arendt (2014b, p. 132) assevera que tal perda
equivale à perda do fundamento do mundo, o qual se modifica constantemente,
porém, de forma imprevisível, incorrendo na perda da segurança e da
permanência do mundo, as quais equivalem à perda da autoridade. Porém, as
perdas da segurança e da permanência não, necessariamente, incorrem na perda
da capacidade humana de construir, preservar e cuidar deste mundo, onde os
indivíduos lutam para sobreviver e permanecer, garantindo que este mundo
continue a ser adequado à vida humana, para os que ainda virão a nascer.
A outro tanto, o que primeiramente abala, depois, destrói as
comunidades políticas "é a perda do poder e a impotência final; e o poder não
pode ser armazenado e mantido em reserva para casos de emergência, como os
instrumentos da violência, mas só existe em sua efetivação” (ARENDT, 2014. p.
247). Assim, se este poder não for efetivado, ele se perde, tal como se perdera na
Alemanha nazista. E, segundo Arendt, somente se pode firmar este poder onde a
palavra, que não é vazia, e a ação, que não é um ato violento, caminham juntas.
Assim, “as palavras não são empregadas para velar intenções, mas para desvelar
realidades, e os atos não são usados para violar e destruir, mas para estabelecer
relações e criar novas realidades” (ARENDT, 2014. p. 247 e 248). E, mais
importante, assevera Arendt, é o poder que mantém a durabilidade do espaço
público, ou seja, onde as pessoas podem falar e agir, pois, é mero potencial de
poder. Significa dizer, que o poder não é uma entidade imutável, mensurável ou
confiável, tal como a força e o vigor o são.
Assim, o poder é gerado por meio da convivência entre os
homens, não importando o número de indivíduos e, aqueles tão somente retêm o
poder quando vivem muito próximos uns dos outros e agem conjuntamente, o que
denominamos organização, mantendo-se, por conseguinte, ativo o poder. De
modo que, qualquer que seja o motivo, se um indivíduo se mantiver isolado e não
participar dessa ação conjunta entre os homens, ele está privado do poder e se
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torna impotente, independentemente de seu vigor. Logo, sustenta Arendt, tanto o
poder quanto a ação são ilimitados, tendo como sua única limitação, a existência
de outros indivíduos. E, tal limitação não é acidental, uma vez que o poder é
inerente à condição humana da pluralidade.
A pluralidade permite a ocorrência da política, a qual se tornou
uma necessidade impreterível para a vida humana (2011, p. 45), pois, a
sobrevivência humana depende deste convívio entre seus pares. Porém, a
concepção de política dos tempos modernos, a qual o Estado existe como função
da sociedade ou como um mal necessário para a liberdade social. Diante disso, o
temor de novas guerras mundiais cresceu, diante da insegurança e desconfiança
em relação à política, a qual já provocou uma série de desastres no século XX,
bem como pelo terror causado pela possibilidade de uma guerra nuclear (1993, p.
117). Perdendo a confiança na política, surge a necessidade de um milagre, não
no sentido religioso, assevera Arendt, mas, no sentido de renovação, a qual se dá
por cada novo nascimento. No entender de Arendt (1993, p. 122), o sentido da
política é a liberdade e esta liberdade se apresenta na ação humana. Assim,
enquanto os seres humanos puderem agir, ali haverá um espaço público e nele, a
política, a qual existe entre a pluralidade. Arendt acredita que o agir humano é
capaz de realizar o improvável e o imprevisível e, é nesta capacidade, que o
milagre acontece.
CONCLUSÃO
Nascemos em um mundo já existente, tal como um estrangeiro.
Porém, o ato de cada nascimento significa uma nova esperança, pois, cada
indivíduo tem a capacidade de agir e transformar este mundo, tornando-o um
lugar apropriado para a sobrevivência dos que aqui estão e garantir tal
permanência para as futuras gerações. Além de agir, podemos nos valer do
discurso e expressar nossas opiniões para outros seres humanos, que também
convivem neste mundo, formando, assim, uma relação de preservação da vida.
Podemos também pensar, refletir sobre os assuntos humanos e apresentar aos
demais, possíveis respostas, primando-se pelo bem comum.
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Porém, a corrupção, seja ela ativa ou passiva, retira este indivíduo
do mundo das aparências e ele deixa de existir, uma vez que a corrupção é um
ato cercado de egoísmo e, com ele, o isolamento. O isolamento é contrário à
ação, pois esta ocorre na presença de outros indivíduos e para o bem comum.
Nesse sentido, o indivíduo deixa de agir para o bem comum, pois, ninguém age
em prol de si mesmo. Desta forma, ele sai do espaço público e passa a viver uma
vida inteiramente privada, ou seja, torna-se privado das coisas essencialmente
humanas, que para Arendt significa estar fora da realidade, a qual decorre do ser
visto e ouvido por outros, despojado de uma relação objetiva com seus pares,
decorrente do fato de ligar-se e desligar-se deles, ou seja, de um mundo comum
de coisas, além de perpetuar sua existência neste mundo, por meio de suas
obras.
Quando se fala em corrupção, a tendência é associá-la à política.
Porém, atos como sonegar impostos, pagar para receber algum favor vantajoso,
desrespeitar regras de convivência social e tantas outras transgressões cotidianas
também estão englobadas na corrupção. Assim, os conceitos de honestidade e
respeito, por exemplo, perderam seu significado. De modo que, a corrupção não
está apenas nos Poderes Executivo, Legislativo ou Judiciário; ela está em cada
um de nós.
E o que nos resta? Resta-nos a esperança de um milagre, ou
seja, uma reavaliação dos princípios e crenças que acreditamos ou que deixamos
de acreditar e evitarmos o mal, por meio da reflexão e da ação conjunta com
outros indivíduos. Pois, só assim a política terá algum sentido e este mundo
servirá para abrigar e acolher as futuras gerações.
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ARENDT E FAORO: DO PÚBLICO E DO PRIVADO E A QUEST ÃO DA
CORRUPÇÃO

Turatto, Ana Carolina Turquino1
RESUMO: Trata-se de uma reflexão acerca do tema corrupção, calcado nos
pensamentos de Raymundo Faoro, em Os donos do poder: formação do
patronato político brasileiro e de Hannah Arendt, em A condição humana. A
aproximação dos dois autores, um brasileiro, que analisa a realidade brasileira a
partir da herança de colonização portuguesa, e o a outra alemã, que pensa o
mundo e a política partir dos eventos da II Guerra Mundial, se torna possível, pois
ambos dão ênfase à confusão que sofre o público e o privado e, por
consequência, a perda de uma esfera autenticamente pública, cujo resultado é a
ausência de uma efetiva participação política. O presente artigo é norteado pela
seguinte pergunta: como a corrupção se institucionaliza na estrutura de poder
para satisfação de interesses privados em detrimento dos interesses públicos?
Pela revisão bibliográfica dos autores e seus comentadores pode-se depreender
que é a dificuldade de distinção entre o que é público do que é privado, ou a
mistura do que é privado com o que é público, poderia dar margem a
institucionalização da corrupção, diante de um esfacelamento de um domínio
público, não mais apto a dar guarida a efetiva participação política dos homens
nos assuntos que dizem respeito ao mundo comum.
PALAVRAS-CHAVE: Patrimonialismo.
Esferas Pública e Privada.

Estamento

burocrático.

Corrupção.

O artigo visa a uma aproximação entre os pensamentos de
Hannah Arendt e Raymundo Faoro, especialmente no tocante ao público e
privado e a relevância da diferenciação entre essas duas esferas. A aproximação
desses dois autores se dá diante da proposta temática deste ciclo, já que para
Faoro a “mistura” dessas duas esferas pode dar margem a questão da corrupção.
Assim, a aproximação se dá entre uma autora europeia, que
pensa o mundo e a política partir dos eventos da II Guerra Mundial, e uma autor
brasileiro, que pensa a realidade brasileira a partir da herança de colonização
portuguesa, especialmente no livro Donos do Poder: formação do patronato
político brasileiro, mas que dão ênfase em suas reflexões à confusão que sofre o
____________
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público e o privado e, por consequência, a perda de uma esfera autenticamente
pública, na qual ocorra uma efetiva participação política.
O presente artigo é norteado pela seguinte pergunta: como a
corrupção se institucionaliza na estrutura de poder para satisfação de interesses
privados em detrimento dos interesses públicos? A hipótese é que a dificuldade
de distinção entre o que é público do que é privado, ou a mistura do que é privado
com o que é público, poderia dar margem a institucionalização da corrupção.
De antemão, é de se dizer que não há uma teoria política da
corrupção consolidada (FILGUEIRAS, 2006, p.15; 2009, p. 388), entretanto,
levando-se em conta os elementos semânticos contidos no uso corrente da
palavra, pode-se entender como corrupção:
[...] aquilo que a sociedade constrói como o rompimento de uma
orientação normativa, a qual é estabelecida pela construção de
juízos morais acerca do comportamento dos atores e das
instituições (FILGUEIRAS, 2006, p. 15).

Mas, como assevera Filgueiras, a corrupção somente pode ser
apreendida na esfera pública levando-se em conta sua abrangência nas ordens
política, social, cultural e econômica (FILGUEIRAS, 2006, p. 16), cujo fenômeno
prejudica o bem comum a favor das vantagens privadas (FILGUEIRAS, 2004, p.
125).
Para Susan Rose-Ackerman (1999, apud FILGUEIRAS, 2006, p.
9),
Os esquemas de corrupção dependem do modo como a
organização institucional permite o uso de recursos públicos para
a satisfação de interesses privados, tendo em vista o modo como
o arranjo institucional produz ação discricionária por parte das
autoridades políticas.

Diante dessa afirmação, pode-se entender, talvez, que uma
interface entre o público e o privado pouco marcados é que poderia dar azo a
ações corrompidas em um Estado que deveria se pautar pelo interesse daqueles
que o compõe, seja sob um viés político, seja sob um viés administrativo. É diante
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dessa ausência de distinção entre o que é público e o que é privado que os
pensamentos arendtianos são retomados neste artigo.
Dessa forma, inicialmente, é necessário se examinar, de uma
maneira geral, como a organização institucional se dá na seara brasileira para
que se possa ter uma tentativa de compreensão da institucionalização da
corrupção. Para essa tentativa de compreensão será utilizada as reflexões de
Faoro contidas no livro Donos do poder.
Segundo Filgueiras (2009, p. 388), no Brasil, comumente, utilizase a ideia do patrimonialismo para descrever a conduta da corrupção na seara
2

Estatal . A tradição política brasileira não diferencia ou separa os campos público
e privado, sendo, inclusive, a corrupção legitimada por uma tradição estamental
atribuída

às

origens

históricas

do

colonialismo

português

(AVRITZER;

FILGUEIRAS, 2011, p. 8).
Assim,

patrimonialismo,

segundo Faoro, é

um modo
3

organização do poder inspirado na ideia de que o mandatário

de

detém a

propriedade da riqueza e governa mediante funcionários que são a extensão da
casa — é uma organização em que há o domínio do chefe, auxiliado por algumas
pessoas — no qual não se distingue entre o que é público do que é privado, já
que tudo pertence ao “rei”.
O patrimonialismo se demonstra como uma forma de dominação
e, por conseguinte, uma forma de poder que possibilita a formação de um Estado
centralizador que intervém, planeja e dirige todos os setores da economia em
benefício daqueles que controlam esse sistema, o estamento (CAMPANTE, 2003,
p.153-154), o Estado está a serviço de alguns. Faoro (1984, p. 4) bem demonstra
esse modelo patrimonialista português trazido ao Brasil quanto à organização
política:
O rei, como senhor do reino, dispunha, do instrumento de poder,
da terra, num tempo que as rendas eram predominantemente

____________
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Conforme orienta Filgueiras (2009, p. 390) a corrupção não poder ser explicada somente pelo
conceito de patrimonialismo, que correlaciona a prática ao poder estatal, mas deve-se observar a
sua ressonância na cultura política, na sociedade.
A concepção inicial é a de um reinado, em que não há distinção daquilo que é régio daquilo que
é do Estado, até mesmo porque a maior parte das propriedades eram do rei.
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derivadas do solo. Predomínio, como se verá, não quer dizer
exclusivismo, nem a sede dinâmica, expressiva da economia. A
coroa conseguiu formar, desde os primeiros golpes da
reconquista, imenso patrimônio rural (bens “requengos”,
regalendos”, “regoengos”, “regeengos”), cuja propriedade se
confundia com o domínio da casa real, aplicado o produto nas
necessidades coletivas ou pessoais, sob as circunstâncias que
distinguiam mal o bem público do bem particular, privativo do
príncipe.

O patrimonialismo, enquanto forma de dominação, apresenta-se,
em si, como uma organização política desviante, pois se dirige para o interesse
particular diante de uma ordem casuística e arbitrária de privilégios, títulos e
concessões em detrimento do bem comum (MOREIRA, 2013, p. 26). Segundo
Baltar (2000, p. 10) “o patrimonialismo de Faoro tem por característica uma
relação de ‘sobrepropriedade’ da coroa [Estado] sobre os seus súditos [povo], ao
mesmo tempo em que o estado é regido por um soberano e seus funcionários: o
estamento”. Baltar (2000, p. 18), bem explicita essa contaminação entre o que é
público e o que é privado no Estado brasileiro:
[...] a ordem política no Brasil não se caracteriza pela existência
de uma apropriação do público pelo privado, mas pela situação
contrária: o público estende-se sobre o privado. Sendo que este
público representa apenas o poder de um estamento (sucedâneo
do príncipe), e não uma propriedade coletiva.

O estamento pode ser compreendido como uma “associação”
estritamente social — quem está qualificado a se relacionar com quem — de viés
não econômico, pautada por valores relacionados à tradição, a honra do
pertencimento ao estamento e o status, caracterizado por suas relações
privilegiadas, desiguais, exclusivistas e particulares com o Estado e que se valerá
do patrimonialismo para alcançar as benesses espúrias pelo uso da máquina
estatal, pois se apropriará das condições de mando de modo a gerar mecanismos
para preservar essas condições de mando para si.
O estamento ou estamento burocrático de acordo com Baltar
(2000, p. 18) “executava o papel de estender à vida privada o poder público”. As
pessoas

que

compõe

controle/administração/direção

o

estamento

sobre

o

poder

burocrático
público,

exercem
perpetuando
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revigoramento do Estado patrimonial independentemente dos interesses do povo,
desconhecendo regras impessoais e racionais (BALTAR, 2000, p. 20).
A burocracia exercida por esse estamento se dá pela apropriação
do cargo: “o cargo carregado de poder próprio, articulado com o príncipe, sem a
anulação da esfera própria de competência” (FAORO, 1984, p. 87). Essa
usurpação do cargo com sua exploração máxima para a seara pessoal pode ser
constatada pelo seguinte ditado português “No país, os cargos são para os
homens, e não os homens para os cargos” (FAORO, 1984, p. 58).
A caracterização da sociedade patrimonialista se dá da seguinte
forma:
Em uma sociedade patrimonialista, em que o particularismo e o
poder pessoal reinam, o favoritismo é o meio por excelência de
ascensão social, e o sistema jurídico, lato sensu, englobando o
direito expresso e o direito aplicado, costuma exprimir e veicular o
poder particular e o privilégio, em detrimento da universalidade e
da igualdade formal-legal. O distanciamento do Estado dos
interesses da nação reflete o distanciamento do estamento dos
interesses do restante da sociedade” (CAMPANTE, 2003, p.155).

O estamento, assim, molda-se de maneira a se apropriar dos
cargos e funções públicas para usufruir de pretensas vantagens oriundas do
status de estar da máquina pública, como se fossem “os donos do poder”.
Resta evidente que a corrupção está relacionada à constituição
estrutural das instituições, colocando-se de modo diametralmente oposto ao
interesse público, até mesmo porque um dos traços do patrimonialismo é a
ineficiência governamental diante de uma lógica perdulária não responsiva à
sociedade, porque, nos dizeres de Campante (2003, p. 261):
[...] os fundamentos personalistas do poder, a falta de uma esfera
pública contraposta à privada, a racionalidade subjetiva e
casuística do sistema jurídico, a irracionalidade do sistema fiscal,
a não-profissionalização e a tendência intrínseca à corrupção do
quadro administrativo, tudo isso contribui para tornar a eficiência
governamental altamente problemática no patrimonialismo, [...].

Ainda, pode-se depreender da obra de Faoro que o estamento
acaba por se acomodar “as mudanças sem alterar as estruturas”, o mesmo se
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deu com o patrimonialismo que da esfera pessoal se transmutou para a esfera
pública (SOUZA, 1999, p. 345). O estamento é a força que contribui para a
continuidade e permanência do status quo ao longo do tempo, os problemas se
repetem e são atualizados, em uma marcha contínua, sem grandes alterações,
conforme Faoro (1998, p. 733):
De D. João I a Getúlio Vargas, numa viagem de seis séculos, uma
estrutura político-social resistiu a todas as transformações
fundamentais, aos desafios mais profundos, à travessia do oceano
largo. [...] A comunidade política conduz, comanda, supervisiona
os negócios, como negócios privados seus, na origem, como
negócios públicos depois, em linhas que se demarcam
gradualmente.

Exemplo dessa adaptação do estamento se dá pelas máquinas
políticas que segundo Filgueiras (2006, p. 4), “são uma estratégia destinada a
aparelhar o Estado de modo que um determinado grupo social se perpetue no
poder”, por elas, então, os agentes políticos podem articular os seus interesses na
esfera pública influenciando no conteúdo das decisões na seara legislativa.
Ressoa fortemente, quanto a extensão do público sobre o privado
em benefícios do estamento, a afirmação de Faoro (1998, p. 433) que parece ter
sido feita recentemente:
O empresário quer a indústria, mas solicita a proteção
alfandegária e o crédito público. Duas etapas constituem o ideal
do empresário: na cúpula, o amparo estatal; no nível da empresa,
a livre iniciativa.

Entretanto, Avritzer e Filgueiras (2011, p. 8-9) afirmam que,
apesar da atribuição da corrupção à herança ibérica e ao patrimonialismo o que
imputa ao Estado e à cultura brasileira as mazelas institucionais, não se pode
naturalizar o conceito de corrupção, passando-se a depreender que o Estado
seria o espaço natural dos vícios, o que aliás, conduz a um sentimento de
tolerância em relação à corrupção, sendo o Estado tão somente um fardo a ser
carregado pelos cidadãos pela cobrança de impostos, que são indevidamente
desviados.
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É fato que a corrupção trata-se de um dos problemas para a
gestão pública e para a democracia, representando muito mais custos ao
desenvolvimento (AVRITZER; FILGUEIRAS, 2011, p. 7; 12), que vão além do
mero desvio de recursos. A corrupção institucionalizada dissolve os “princípios
políticos que sustentam as condições para o exercício da virtude do cidadão”
(MOREIRA, 2013, p. 5).
A corrupção é um problema localizado na estrutura do Estado, na
visão de Faoro, já que o poder político será utilizado para fins ilegítimos, que
destoam do interesse público, pois beneficiará apenas o estamento que se
relaciona com o Estado. A consequência desse ciclo será a ilegitimidade do poder
político, que não representará o povo e os seus interesses (MOREIRA, 2013, p.
3). No entanto, a concepção de corrupção, embora intimamente ligada ao aparato
estatal, não pode ser dissociada das práticas corruptas encontradas na esfera
privada, até mesmo porque, as articulações se dão pelo estamento e este desloca
o público para o privado.
De outra banda, a compreensão da corrupção não se pode dar
por um viés exclusivamente moralista, de que a ausência de decoro por parte dos
agentes públicos daria margem aos ilícitos, pois essa percepção leva a uma
despolitização do debate acerca do tema, seguindo um caminho oposto ao que
deveria seguir — interesse público, esfera pública, liberdades, política,
democracia e republicanismo — sendo imprescindível a politização democrática
do debate para o controle da corrupção.
É nessa seara, então, que as reflexões de Arendt sobre o público
e o privado tornam-se importantes. Faoro nos indica os fenômenos do
patrimonialismo e do estamento burocrático na realidade brasileira que fazem
com que desapareça a noção do público e do privado, Arendt, por sua vez,
apresenta o obscurecimento do verdadeiro significado da política em razão do
acoplamento daquilo que é público aquilo que é privado.
Arendt, para fazer a delimitação do que diz respeito ao comum e
ao particular nesse mundo fará a distinção, rígida, entre os domínios público e
privado. Para a filósofa há questões que dizem respeito ao particular e outras que
tem importância pública.
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Lembrará Arendt que na concepção de domínio público da
antiguidade, o bios politikos — que representa o comum e possibilita o surgimento
da política ante o relacionamento de iguais diante da liberdade — era composto
por duas atividades, consideradas autenticamente políticas, a ação (praxis) e o
discurso (lexis). Considerava-se que o domínio dos assuntos humanos surgia a
partir dessas atividades, excluindo-se tudo aquilo que era apenas necessário ou
útil, o que ficava relegado à vida privada. Discurso e ação eram tidos como
“coevos e iguais” (ARENDT, 2013, p. 31), e isso significava que:
[...] a maioria das ações políticas, na medida em que permanecem
fora da esfera da violência, são realmente realizadas por meio de
palavras, mas também, mais fundamentalmente, que o ato de
encontrar
as
apalavras
certas
no
momento
certo,
independentemente da informação ou comunicação que
transmitem, constitui uma ação (ARENDT, 2013, p. 31).

Arendt, ao retomar o conceito grego de domínio público para a
construção da reflexão sobre política, ensina que o termo público mostra dois
fenômenos. O primeiro é que tudo que é público está aos olhos e ouvidos de
todos, podendo ter a maior divulgação, a filósofa chama a isso de aparência — o
aparecimento daquilo que se vê e se ouve — e essa aparência no domínio
público constitui a realidade, a realidade, para a autora, depende do outros, esse
fenômeno da aparência é explicado por Arendt nos seguintes termos:
Toda vez que falamos de coisas que só podem ser
experimentadas na privatividade ou na intimidade, trazemo-las
para uma esfera na qual assumirão uma espécie de realidade
que, a despeito de sua intensidade, elas jamais poderiam ter tido
antes. A presença de outros que vêem o que vemos e ouvem o
que ouvimos garante-nos a realidade do mundo e de nós mesmos
[...] (ARENDT, 2013, p. 61).

O segundo fenômeno é que o termo público externa o próprio
entendimento de mundo, o mundo que é o artifício humano, ao passo que é
comum a todos e diferente do lugar que privativamente cada indivíduo possui
nesse mundo. Será esse mundo o elemento capaz de congregar — enquanto
comunidade de coisas que reúne —, relacionar e separar — no sentido de
interpor-se — os homens.
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Mas esse mundo para possuir todas essas aptidões deve ser um
lugar de permanência, um mundo que transcenda a duração da vida dos mortais,
um mundo que já preexistia à chegada de cada homem e que perdurará para
além da duração de uma vida humana. Somente um mundo que tenha a
potencialidade de imortalidade terrena possibilita um domínio público e a política.
É essa transcendência de duração que cria o liame entre os homens, um mundo
comum entre os homens:
É isso [a duração do mundo] o que temos em comum não só com
aqueles que vivem conosco, mas também com aqueles que aqui
estiveram antes e com aqueles que virão depois de nós. Mas esse
mundo comum só pode sobreviver ao vir e ir das gerações na
medida em que aparece em público” (ARENDT, 2013, p. 67).

Para Arendt somente o domínio público é capaz de absorver e
fazer durar aquilo que os homens desejam preservar da ruína do tempo. Somente
aquilo que adentra o mundo público será mais permanente que a vida humana
terrena. Por isso a importância do espaço público para os gregos, pois somente
essa seara poderia livrar os homens do obscurantismo, perpetuando a existência
daqueles que exerciam a sua liberdade e eram vistos pelos outros, ideal retomado
por Arendt ao discutir o desaparecimento do espaço público.
O aspecto mais relevante proporcionado por esse espaço público
é que o mundo comum congrega a pluralidade dos homens, a diversidade de
opiniões, e para Arendt a relevância disso está no fato de que “[...] todos veem e
ouvem de ângulos diferentes. É esse o significado da vida política” (ARENDT,
2013, p. 70). A possiblidade de algo ser visto sob diversas perspectivas e
continuar integro, sem alteração em sua identidade, sob a segurança de que o
objeto está sob o crivo das diversidades, é que pode crer no aparecer de uma
realidade do mundo.
Essa realidade percebida pelos homens, segundo Arendt, não se
relaciona com uma “natureza comum” de todos os homens que compõem essa
realidade, mas com o fato de que todos os homens se interessam sobre o mesmo
objeto, apesar da pluralidade de opiniões e perspectivas. Esse interesse comum é
que garante a manutenção do mundo comum, Arendt diz que diante da ausência
de identidade do objeto a consequência é a destruição do mundo comum:
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Isso [destruição do mundo comum] pode ocorrer nas condições do
isolamento radical, no qual ninguém mais pode concordar com
ninguém, como geralmente ocorre nas tiranias; mas pode também
ocorrer nas condições da sociedade de massas ou de histeria em
massa, em que vemos todos 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. São todos prisioneiros da subjetividade de sua
própria existência singular, que continua a ser singular ainda que
a mesma experiência seja multiplicada inúmeras vezes. O mundo
comum acaba quando é visto somente sob um aspecto e só se lhe
permite apresentar-se em uma única perspectiva (ARENDT, 2013,
p. 71).

Essa análise arendtiana coaduna com o pensamento de Faoro, os
donos do poder, a pretexto de fazer “política”, aparelham o Estado e o colocam à
disposição de seus interesses — é a administração do lar, e do lar de alguns, que
passa a vigorar nas instituições — como se não houvesse um público e um
privado, mas apenas o privado daqueles que são os proprietários do poder e se
utilizarão do público para interesses privados, estenderão o público sobre o
privado para benefícios particulares.
A herança portuguesa para o Brasil demonstrada por Faoro é
muito próxima da constatação de Arendt sobre a atual dificuldade de
compreensão da distinção entre o domínio público — domínio da política, cujo
cuidado é com assuntos de um mundo comum — e domínio privado — domínio
da família, cujo cuidado é com a manutenção da vida —, como categorias
diferentes e separadas, o que foi agravado na modernidade, especialmente pelo
uso do termo sociedade que para Arendt refere-se ao “conjunto de famílias
economicamente organizadas de modo a construírem o fac-símile de uma única
família sobre-humana” cuja forma de organização será a nação (ARENDT, 2013,
p. 33).
É um aspecto relevante o fato de se associar a vida comum a
uma grande família, isso revela um intuito não político ou até mesmo antipolítico
da formatação das relações humanas. Talvez, o mais grave apontamento no
pensamento de Faoro é que essa confusão entre público e privado permeia as
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instituições, travestida de normalidade, relacionada à formação brasileira aos
modos régios.
Arendt dirá que o significado mais elementar da distinção entre
público e privado é que há coisas que devem ser mostradas para que existam e
outras que devem ser ocultada do ouvidos e olhar de todos, assim, cada uma das
atividades humanas terá a sua localização adequada no mundo. Talvez por isso
em nosso país haja a necessidade de uma lei para regular o acesso à informação
aos assuntos públicos, que, por óbvio, deveria ser pública, até mesmo porque o
acesso é previsto na Constituição Federal, pois parece que as atividades
relacionadas ao Estado não são categoricamente públicas, mas privadas, por isso
a necessidade de recolhê-las dos olhos e ouvidos de todos. Parece que
realmente públicos são os ônus.
A preocupação com um mundo comum, conforme nos é aguçado
em Arendt, é relacionada com a responsabilidade dos homens em sua
manutenção, ou quem sabe, na criação de um mundo autenticamente público.
Autenticidade não plenamente verificável no Estado brasileiro, o que pode ser
depreendido do pensamento de Faoro, que ao analisar a realidade brasileira bem
consta:
Há quem diga, que, para o capitalismo brasileiro, bom Estado é
aquele que governa cada vez menos. Não é verdade, o Estado
aqui governa muito. Governa muito e mal. O melhor governo não
é o mais ausente, é aquele que protege os interesses nacionais,
abre o mercado interno. Eu vejo na televisão o produtor de alguma
coisa dizendo-se obrigado a exportar porque ninguém tem
dinheiro para comprar seu produto. O Estado tem de ser capaz de
proteger todos os cidadãos e não aqueles sujeitos que o servem
(FAORO, 2008, p. 304-305 apud MOREIRA, 2013, p. 24).

O significado de uma esfera pública é a existência de um mundo
comum a todos, e não segmentado entre determinados grupos que se julgam
donos do poder e com esse poder de mando fazer todas as espécies de
achincalhamento, tratando como privado aquilo que é público, ou estendendo o
público ao privado.
Somente com uma esfera autenticamente pública é que os
controles de ações corrompidas ou corruptíveis pode ser efetivada, pois apenas
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uma esfera apta a aceitar homens singulares capazes de atos e de fala, em
exercício da liberdade e de aparecimento no mundo, em patente compromisso
democrático e republicano, é que a preocupação com um mundo comum será
possível. O modelo de controle democrático coincide com a concepção de Estado
de Faoro, que deveria se sustentar sobre dois pilares: o do Estado de Direito, que
garantiria ao povo a liberdade plena, e o da democracia, diante da incorporação
do povo nas decisões públicas.
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RESUMOS

A CORRUPÇÃO ENQUANT O ASPECT O CULTURAL E AS SUAS POSSÍVEIS
MUDANÇAS
Bonome, Ana Carolina Santos1
RESUMO: A corrupção é um mal que ainda está intrínseca e continua sendo um
tema corriqueiro e institucionalizado em menor ou em maior grau. Em suma,
corrupção significa perverter a finalidade de qualquer instituição, desviando
valores e recursos da sociedade para o si próprio. O filósofo Platão já acusava os
sofistas de serem corruptores, pois assessoravam os políticos da época a usar
uma linguagem falaciosa para conquistar o poder e dominarem, sendo
considerados corrompidos por Platão por vender métodos para a corrupção da
verdade. Platão ainda defende que a honestidade e a justiça apenas acontecerão
na política quando os próprios políticos forem filósofos, ou seja, amantes da
sabedoria, para poderem governarem um povo sabiamente. Seguindo a linha de
pensamento de Michael Sandel, em alguns países a corrupção se faz presente
em todas as esferas, sejam públicas ou privadas (empresas), se tornando
também hábito da vida cotidiana das pessoas, sendo fundamental o sistema
judiciário e político ativo e centralizado contra essa propagação de corrupção em
todos os níveis. Só há corrupção porque há corruptores, por isso uma polícia e
juízes incorruptíveis são essências, bem como medidas como lei que impeçam
partidos políticos de serem financiados, por exemplo. Michael Sandel explícita
essa concepção em seu pensamento relatando que cada um começa a se sentir
com poder para julgar quando a corrupção pode ou não ser justificada. Tudo,
claro, em nome de uma suposta causa nobre. Esse fenômeno é o que faz um
país mergulhar na corrupção. É também o que acaba enfraquecendo a confiança
nos governos e até no ¬processo democrático, pois quando a corrupção é
praticada em larga escala, quando toma conta dos partidos políticos, do mundo
dos negócios e da vida cotidiana, é, sim, um sinal de falência moral. É uma
incapacidade generalizada de reconhecer e respeitar o direito das outras pessoas
com quem dividimos um país. Já passamos pela fase do contrato social entre
Estado e civis para criar um sistema de leis, mas agora é preciso avançar, formar
cidadãos dispostos a fazer a coisa certa sem precisar ser coagidos pela lei,
cultivando as virtudes cívicas, um empenho contínuo de comunicação, reflexo
também do pensamento da filósofa Hannah Arendt. Cidadãos devem ter atitudes
e hábitos que tenham como meta o bem comum, onde mesmo quando a falha do
sistema está presente, não usamos essa brecha para sermos corrompidos, é
quando onde mesmo quando o poder de fiscalização é falho, continuamos com a
conduta correta, nos recusamos a dar ou a receber propinas. A nosso ver, o
combate à corrupção envolve muito mais uma transformação cultural e social, do
que meramente a aplicação das leis. A corrupção deve ser vista pelo lado do
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combate diário em situações corriqueiras, mas também na sua visão macro de
que sempre se deve tirar vantagem do sistema quando se há chance.
PALAVRAS-CHAVE: Corrupção. Ética. Moral.
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DESOBEDIÊNCIA CIVIL: UM DEBAT E ENTRE T HOREAU, ARENDT E JOHN
RAWLS
Ferreira, Gabriel Bonesi1
RESUMO: A desobediência civil já foi teorizada por diversos pensadores, com
diferenças em relação a que direito se pretende defender, o que torna o
desobediência civil legítima, assim como qual pessoa ou grupo de pessoas
podem se fazer valer da desobediência civil entre outros aspectos. Neste trabalho
pretendo apresentar um debate entre o conceito de desobediência civil de Henry
D. Thoreau, Hannah Arendt e John Rawls. Henry D. Thoreau que vê a
desobediência como sendo a postura principalmente de um indivíduo frente ao
Estado, ou seja, o cerne de seu pensamento não se funda na desobediência civil
enquanto uma mobilização coletiva, o que não significa que era contra a
mobilização civil de coletividades, mas, em sua construção argumentativa,
polariza a desobediência civil entre indivíduo e Estado. Já em relação a Hannah
Arendt e John Rawls é possível identificar um ponto convergente: a utilização da
desobediência civil como instrumento de luta contra injustiças, ilegalidades,
imoralidade, provenientes do Estado ou seus representantes. Para Arendt a
desobediência civil é possível quando as mudanças pretendias pelo governo
ferem a legalidade ou constitucionalidade vigente, de forma que, para exercer a
desobediência civil é necessário um grupo significativo de indivíduos que não
possuem outro meio de luta senão a desobediência civil. Jonh Rawls também
apresenta algumas condições para se invocar a desobediência civil: uma delas
seria em relação a grandes injustiças, que, dada sua característica marcante,
seriam facilmente perceptíveis; outra possibilidade seriam casos em que todos os
apelos normais e legais para a garantia de um princípio de justiça fossem
esgotados, de forma que a desobediência civil seria o último recurso na luta
contra a injustiça. Com base nos fundamentos teóricos da desobediência civil
proporei uma discussão acerca de alguns atos que vem sendo tomados no Brasil
como a ocupação das escolas pelos estudantes secundaristas e o possível
enquadramento como uma forma de exercício da desobediência civil.
PALAVRAS-CHAVE: Desobediência civil. Direitos. Justiça.
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OBEDIÊNCIA E RESPONSABILIDADE: UMA ANÁL ISE DA FRAGILIDADE
DAS AÇÕES MORAIS
Lima, Orion Ferreira1
RESUMO: No ensaio intitulado Responsabilidade pessoal sob a ditadura, texto
integrante da obra Responsabilidade e Julgamento, Arendt afirma que os crimes
cometidos pelo regime nazista pareciam transcender todas as categorias morais
e, ao mesmo tempo, comprometer todos os padrões de jurisdição. Tais crimes
não podiam ser punidos nem mesmo perdoados. O que impossibilitava a
experiência da punição ou do perdão era o fato de que os homens não se
sentiram pessoalmente responsáveis pelas atrocidades cometidas pelo regime.
Ao acompanhar o julgamento de Eichmann, Arendt notou que o argumento
utilizado pelo réu era de que sua posição no sistema representava apenas um
“dente na engrenagem”, de modo que caso ele não tivesse feito tudo aquilo outra
pessoa o teria. Ao se deparar com estas palavras, Arendt foi levada a pensar que
estava diante de uma outra manifestação do mal, bem diversa daquela que
postulava a tradição cristã, aquela em que a personificação do anjo decaído
seduzia a consciência do homem e o afastava do bem. Era a própria atividade do
pensar que estava corrompida, na medida em que o pensamento não mais podia
se deixar direcionar pelas categorias morais universais da tradição. As pessoas
não tinham nenhuma outra justificativa, a não ser de que as coisas aconteceram
assim porque tinham que acontecer. O argumento do advogado de Eichmann,
que não pertencia ao partido nazista, era de que Auschwitz não passava de uma
questão médica, uma defesa em prol da manutenção da saúde da raça. Tal
discurso revelava a fragilidade da moralidade, uma vez que sua compreensão foi
reduzida a um conjunto de costumes, de hábitos que servia aos interesses do
novo regime. Neste sentido, o problema da responsabilidade pessoal se tornou
essencial para compreender os limites da moralidade frente ao terror. Apesar da
fala de Eichmann de que ele só fazia aquilo que estava previsto no rol de suas
atribuições, Arendt propõe pensar dois grupos antagônicos de pessoas. O
primeiro dizia respeito aqueles que não colaboraram e recusaram-se a participar
da vida pública, ou seja, aqueles que lavaram as mãos frente ao regime. Por que
agiram desse modo? A ausência talvez se justifique a partir do fato de que essas
pessoas não estavam dispostas a conviver com assassinos, isto é, queriam viver
em paz com suas consciências. O segundo se refere aqueles que serviram ao
regime. O que os levou a agirem de tal modo? Para Arendt, a questão correta não
dizia respeito à obediência; o que estava em questão era: por que vocês
apoiaram? Neste trabalho pretendemos demonstrar que no âmbito de questões
políticas e morais não existe obediência. O argumento dos “dentes da
engrenagem” não pode ser aceito, sob pena de perpetuar o terror e negar às
ações humanas suas responsabilidades políticas e pessoais frente ao mundo.
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PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade. Moralidade. Pensamento. Corrupção.
Política.
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PONDERAÇÕES ACERCA DA INFLUÊNCIA DO T OT ALIT ARISMO NAZISTA
SOBRE A PESSOA DE ADOLF EICHMANN
Luz, Lara Emanuele da1
RESUMO: Hannah Arendt cobriu como repórter do jornal The New Yorker no ano
de 1961 o julgamento de Adolf Eichmann, e a partir deste, chegou a conclusões
surpreendentes. Tal indivíduo é um tipo muito peculiar, como descrito pela autora.
Para ela, cometer os crimes que ele cometeu não fazia dele um verdadeiro
assassino, mas, ele teria apenas se ausentado de sua faculdade de pensar, e
exercido a banalidade do mal. Isso ocorreu devido ao fato de Eichmann ter sido
fruto das ideologias totalitárias, que seriam uma ferramenta do totalitarismo
nazista, que controla tanto os comportamentos individuais como as massas,
obrigando cada homem a pensar como o partido pensa, roubando-lhe a liberdade
reflexiva e de expressão. Além disso, ele mantinha total fidelidade e obediência
cega ao Führer, alegando que só seguia ordens e que não teria cometido nenhum
crime. Sua figura é objeto de estudos por parte de Arendt, sendo tal indivíduo
utilizado por ela como um tipo de instrumento para a compreensão da formação
de homens iguais a ele, que puderam cometer atrocidades tamanhas sem refletir
e nem ter plena consciência do impacto que suas ações causaram. Nestes
termos, o presente trabalho pretende analisar este caso e os tipos de mal
propostos por Arendt, além de buscar salientar qual a influência do totalitarismo
nazista sobre este indivíduo. Assim, por um lado, será analisado sob a ótica de
Hannah Arendt, o caso de Adolf Eichmann, salientando os tipos de mal apontados
por ela, como o mal banal, o mal radical e o mal absoluto, e sua relação com o
mal radical kantiano, sendo explicitado aqui uma análise minuciosa para refletir se
o mal radical descrito por ela é realmente o mesmo que Kant propõe, e por outro
lado, compreender de que modo se dá a influência do regime totalitário sobre as
pessoas, utilizando o exemplo de Eichmann e como consequência de tal regime,
a banalidade do mal, sendo que tal forma de governo exerce de modo direto a
censura das capacidades humanas que possibilitam a inserção dos homens na
política, e permitem que eles sejam livres.
PALAVRAS-CHAVE: Hannah
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PARA UMA CRÍT ICA DO JULGAMENT O-ESPET ÁCULO EM E I C H M A N N E M
JERUSALÉM
Morita, Henrique Franco1
RESUMO: A pesquisa empreende uma busca, na obra Eichmann em Jerusalém –
Um relato sobre a banalidade do mal (1963), por uma sistematização das críticas
de Hannah Arendt àquilo que ela chama de julgamento-espetáculo (a filósofa
utiliza esta terminologia especialmente nos dois primeiros capítulos da obra
mencionada). Faz-se, portanto, uma indagação acerca de como um julgamento
degenera-se em espetáculo. Esse tema está entre os de tom mais crítico da obra
e também mais surpreendente, já que Arendt não se limitou a narrar os
acontecimentos envolvendo o dia a dia na Corte, buscando interpretar aquele
acontecimento como manifestação da decadência da política – tema mais geral
de sua filosofia. Levando-se em conta os desdobramentos da pesquisa sobre a
vida de Eichmann, especialmente a obra Eichmann Before Jerusalem (2015), da
historiadora Bettina Strangneth, chega-se à conclusão de que o réu em Jerusalém
é uma figura controversa e a análise de sua biografia como medíocre e banal,
feita por Arendt, pode ser questionada. Resta, entretanto, para além desta
polêmica, a crítica ao processo judicial, que Arendt sustenta ao longo do livro e
que reforça no epílogo escrito anos depois, na segunda edição. Essa crítica tem
ao menos três grandes vertentes (sendo a terceira a que mais interessa aqui): I) a
ilegalidade da captura de Eichmann, cidadão alemão, na Argentina, pelo serviço
secreto israelense; II) a competência do Estado de Israel para julgar segundo
suas leis um réu que cometera atos em diversos países e contra diversos povos;
III) o esforço político e jurídico para, desde a acusação e os testemunhos, fixar na
figura de Eichmann o algoz de todos os milhões de judeus mortos, dando a eles
uma espécie de vingança tardia. Todos esses pontos podem ser sintetizados na
questão da natureza de um julgamento: todo julgamento deve perseguir a justiça.
Não se trata de formular uma defesa das práticas de Eichmann, mas sim de exigir
um processo com sobriedade suficiente para, inclusive, delimitar essas práticas e
desnudá-las, dando a conhecer tanto quanto possível a real dimensão da
participação de um agente num sistema político criminoso. Hannah Arendt mostra
que os atos praticados pelo nazismo somente poderiam ocorrer num Estado
criminoso que se vale de leis criminosas. É absurdo, portanto, atribuir a um
agente específico a responsabilidade abstrata por um complexo acontecimento
histórico, tão agudo a ponto de banalizar a maldade. Trata-se de um contundente
lembrete para os tempos atuais, em que aspectos complexos da sociedade, como
a corrupção ocorrida na relação entre empresas privadas e agentes públicos, gera
comoção e desejo de vingança suficiente para criar uma atmosfera que, debaixo
da linguagem jurídica, pode esconder interesses outros, que minam o próprio
sentido da política. Eis aí a crítica do processo judicial, que a análise arendtiana
oferece como busca da justiça e também como desnudamento dos problemas de
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um julgamento que, quando convertido em espetáculo, produz contradições
prejudiciais para a legitimidade da responsabilização.
PALAVRAS-CHAVE: Justiça. Julgamento. Processo Judicial. Responsabilização.
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O DESAPARECIMENT O DE “BIOGRAF IAS”: SOBRE MEMÓRIA E VIOLÊNCIA
EM ARENDT
Oliveira, Kathlen Luana de1
RESUMO: O texto investigará a compreensão de memória e violência nos textos
de Hannah Arendt, analisando sua relação com a vida política. Trata-se de buscar
norteamentos que possibilitem discutir a disputa de palavras, a distorção de
acontecimentos e a justificação da violência que são construídas sob
esquecimentos, interpretações monopolizadas e sentidos esvaziados de
experiências. Assim, o texto incide em debater como a memória e violência, ou
como a violência sobre a memória traça caminhos que interpelam o pensar
político atual. Num primeiro momento, investigar-se-á, como para Arendt, ação
política não se desvincula da presença da pluralidade, relaciona-se com as
singularidades, com o aparecimento público, com as possibilidades de narrar-se.
Isto é, busca-se a correlação entre biografia e política. Num segundo momento, a
compreensão de memória torna-se pertinente, pois está entrelaçada com vida
política que demanda uma existência qualificada e biográfica no e para o mundo.
Por fim, buscar-se-á construir questionamentos da pertinência do pensamento
arendtiano sobre experiências brasileiras, em especial, a presença do
autoritarismo, da burocracia, da corrupção que qualificam a compreensão de
violência, identificada como falência das possibilidades do entre-nós. Suspeita-se
que, nas experiências brasileiras, as políticas de esquecimento configuram-se
justamente como inviabilizações da ação/pensar político. Sem memória, as
identidades são expostas a partir de uma essencialização da violência, da
burocracia ou mesmo da corrupção. Nesse sentido, é preciso construir espaços
no qual as memórias possam aparecer em público, no qual as pessoas possam
se inserir, nesse mundo, pelas palavras e ações, rompendo com discursos de
aceitação e naturalização das violências e esquecimentos.
PALAVRAS-CHAVE: Violência. Memória. Biografia.
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A QUEST ÃO DA POLÍTICA E EDUCAÇÃO EM HANNAH ARENDT
Oyamada, Wilson Yoshiro1
RESUMO: Esse estudo pretende mostrar as reflexões realizadas por Hannah
Arendt, no tocante a política e a educação, notadamente acerca da crise da
educação no mundo contemporâneo e a situação na qual os problemas políticos
reverberam na educação. O motivo que suscitou a realização deste estudo esta
embasado no atual cenário político mundial, especialmente o brasileiro,
caracterizado pela corrupção, pela ausência de representatividade, bem como
pela insegurança jurídica. Vale a pena acentuar, desde logo, que Arendt, do
mesmo modo como Foucault e Deleuze, considera a crítica e a crise como sendo
fenômenos modernos indissociáveis, e, ao mesmo tempo, acredita que a crise
possibilita o exercício da atividade crítica. Além disso, a referida filósofa entende
que a crise na educação precisa ser compreendida como uma oportunidade
essencial nas reflexões críticas atinentes ao próprio processo educativo. Cumpre
salientar, outrossim, que o trabalho mais notável de Arendt, que versa acerca da
educação, está situado no ensaio “A crise na educação”, escrito no final dos anos
cinquenta, presente na coletânea denominada “Entre o passado e o futuro”. Dito
isso, é importante frisar que a análise arendtiana, concernente a crise
contemporânea nos modos de ensinar e aprender, está assentada no contexto
teórico de sua discussão da condição humana e, também, da crise política da
modernidade, assuntos cruciais na sua reflexão filosófica-política. Não se pode
olvidar de mencionar que o vocábulo educação, para Hannah Arendt, significa
preparar para o mundo. Arendt assevera que a educação representa uma
atividade cujo intuito é estimular a responsabilidade de preservar o mundo, o
espaço público, assumindo seu lugar nele. Em outras palavras, é por intermédio
do ato de educar que se instiga a autoridade na mente de cada nova geração, o
dever de se conservar o espaço público fundando a república a cada nova
geração. Por outro lado, Arendt é enfática ao dizer que não há algo de político na
natureza humana. Em contraposição a visão política de Aristóteles, Arendt infere
que os seres humanos são, em sua essência, seres apolíticos, pois inexiste uma
substância política que o determina enquanto ser naturalmente político. Nesse
sentido, a filósofa em voga aduz que a política ocorre no espaço entre-oshomens, surge e se concretiza no âmago da pluralidade humana, portanto, ela se
configura como sendo um fenômeno externo ao homem. Outro ponto relevante na
filosofia política de Arendt reside no fato de que ela julga como impraticável e
indesejável a tentativa de estabelecer transformações políticas através da
educação, ao passo que crítica a sua utilização como um instrumento para a
solução de questões políticas. Em consonância com o seu raciocínio, tornar a
educação um meio para fins de natureza política é o mesmo que instrumentalizála, como se seus resultados pudessem ser absolutamente previsíveis. Desse
modo, Arendt sustenta uma separação entre a educação e a política, todavia, não
se pode esquecer que o conceito de natalidade estabelece uma relação entre
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ambos e, por esse motivo, a responsabilidade pelo mundo pertence tanto a
educação quanto a política.
PALAVRAS-CHAVE: Hannah Arendt. Política. Educação. Crise na Educação.
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HOLOCAUST O BRASILEIRO: UMA RELEIT URA SOB A PERSPECT IVA DA
FILOSOFIA POLÍT ICA DE HANNAH ARENDT
Padovez, Marco Aurélio1
RESUMO: A pesquisa pretende desenvolver um paralelo entre os estudos de
Hannah Arendt sobre o Holocausto Nazista, suas raízes sociais e seus
desdobramentos na sociedade moderna - principalmente os conceitos de ação e
banalidade do mal - e o que veio a ser chamado pela jornalista Daniela Arbex de
Holocausto Brasileiro. Neste episódio ocorrido na cidade de Barbacena-MG, um
hospital psiquiátrico transformou-se, guardadas as devidas motivações e
proporções, em algo parecido com um campo de concentração nazista. Diante
deste paralelo o objetivo que se mostra como necessário é absorver o ocorrido
neste hospital como aplicação conceitual dos estudos de Arendt, visto que em
ambos os episódios perdeu-se o caráter de humanidade, o caráter
verdadeiramente político, lembrando que a política (ação) se mostra para Hannah
Arendt como a salvação da sociedade. Pretende este labor construir um discurso
que, estudando estes conceitos de Hannah Arendt irá checar algumas situações
que estão relatadas na obra Holocausto Brasileiro, pois Daniela Arbex narra
muitos episódios no decorrer de sua obra, mas não traz uma leitura crítica sobre
estes acontecimentos. A proposta de pesquisa se inicia com estudos de
elementos da Filosofia Política de Hannah Arendt e continua com uma abordagem
da obra Holocausto Brasileiro e seus contextos. Finaliza a partir disto, com um
abalroamento que irá se relacionar com algumas questões jurídicas e com a
leitura da Filosofia Política para o episódio com o intuito de contribuir com a
discussão de tempos sombrios vividos no século XX pela sociedade brasileira,
oferecendo destaque aos eventos ocorridos em Barbacena - MG. O Holocausto
Brasileiro tornou-se então, para esta pesquisa, um motivador para pensar outros
conceitos como Holocausto e Estado de Exceção por exemplo, e analisar se
estes conceitos podem definir o que aconteceu em Minas Gerais. Os episódios
reservam diferenças, porém diante das possíveis semelhanças, resta-nos
observar a seguinte frase de Hannah Arendt em A Condição Humana: “Trata-se
de pensar o que estamos fazendo”. Pensar se ainda (ou se em algum momento)
vivemos em uma democracia; relatar, discernir e esmiuçar os tempos sombrios
vividos no recorte histórico do episódio de Barbacena em comparação com o
abordado por Hannah Arendt e compreender em que nível de cuidado com o
mundo estamos e em que nível podemos chegar sob a batuta da 'pensadora da
crise e de um novo início'.
PALAVRAS-CHAVE: Holocausto Brasileiro. Hannah Arendt. Banalidade do Mal.
Ação. Filosofia Política.
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REPUBLICANISMO E A QUEST ÃO DA CORRUPÇÃO
Paulo Neto, Alberto1
RESUMO: A tradição política republicana estabeleceu uma dupla interpretação
sobre o fenômeno político da corrupção. Por um lado, os escritos dos pensadores
republicanos, sob a influência da experiência romana, observaram a
corruptibilidade da natureza humana perante o exercício da dominação estatal.
Por outro lado, eles foram otimistas com a condição humana em realizar as
atitudes que corresponderiam ao ideal de virtude cívica. O modelo
neorrepublicano de Philip Pettit analisa a questão da corrupção ou do controle dos
riscos à estabilidade da república mediante a investigação de estratégias que
objetivam a contenção das arbitrariedades estatais. Segundo Pettit é possível
inquirir essa temática por meio de duas estratégias: a centrada nos desvios de
conduta (agentes corruptos) e a centrada nos cumpridores (agentes virtuosos). A
estratégia centrada nas ações dos atores corruptos requer uma rigidez das leis e
sanções em relação aos cidadãos. Ela enfatiza o caráter punitivo e dissuasivo das
determinações legais para conter os anseios egoístas dos indivíduos. Essa
estratégia, centrada nos desvios de conduta, não possibilita a valorização da
virtude cívica no Estado de direito. Pois, ela objetiva somente a punição dos
agentes públicos que se desviaram das determinações legais e delega um poder
excessivo aos censores. Por isso, ele argumenta pela estratégica centrada nos
agentes virtuosos. Estes são os cidadãos que motivados cumprem as normas
jurídicas. Essa estratégia é regida pela necessidade de tratar o indivíduo como
possuindo a capacidade de se orientar publicamente para a deliberação e agir em
conformidade com os princípios republicanos. Ela objetiva a realização do
escrutínio dos cidadãos que tenham a predisposição para o cumprimento do
dever jurídico na esfera política e que utilizem os mecanismos de publicidade e
comunicação para a apresentar a razoabilidade de suas decisões. Na prática, a
estratégia centrada nos agentes virtuosos tem o intuito de garantir o ideal
republicano de liberdade como não-dominação e o reconhecimento das normas
jurídicas que sejam a representação de um ethos democrático aos cidadãos. O
ethos democrático é construído pela participação nas assembleias deliberativas e
pela argumentação pública. Em síntese, a garantia da estabilidade do estado
republicano e a contenção da corrupção entre seus agentes significa que é
possível a redução das arbitrariedades do aparato estatal pela presunção de que
as medidas constitucionais (império da lei, separação dos poderes políticos e
condição contramajoritária) e democráticas (procedimento de formação da opinião
e da vontade política) podem ser complementadas com a estratégia de
valorização das ações civis que correspondam ao ideal de virtude cívica.
PALAVRAS-CHAVE:
Republicanismo,
Corrupção, Philip Pettit.

Constitucionalismo,

Democracia,

____________
1

USP/PUCPR. E-mail: apnsophos@yahoo.com.br
______________________________________________________________________________
Anais do VII Ciclo Hannah Arendt
Universidade Estadual de Londrina – 09 a 12 de novembro de 2016
Programa de Pós-graduação em Filosofia

142

REFLEXÕES SOBRE L ITTLE ROCK E OCUPAÇÕES EM COLÉGIOS
EST ADUAIS DO PARANÁ EM 2016
Pedroso, Cristina do Rocio1
RESUMO: O presente texto tem como objetivo refletir sobre as ocupações nos
colégios estaduais do Paraná fazendo uma analogia com as reflexões que
Hannah Arendt teceu sobre ocorrido em 1957 na cidade de Little Rock, EUA. Com
base na sentença da corte suprema, os colégios de Little Rock, deveriam atender
não só alunos brancos, como também alunos negros, com o objetivo de
integração. Arendt escreveu sobre este acontecimento que caracteriza muito bem
uma educação progressista e que adultos negam sua responsabilidade sobre o
mundo. Ela coloca a culpa inteiramente nos adultos sobre a exposição
desnecessária dos jovens a um problema de adultos. Arendt defende que papel
da educação é de mostrar à criança como o mundo é, para depois, quando
adulta, com o seu pensamento fundamentado e não ausente, agir no mundo.
Nesse sentido, a educação não substitui os elementos do domínio público, mas é
ela que prepara o homem para adentrá-lo. No corrente ano alguns colégios do
Paraná foram ocupados por alunos, em virtude de medidas provisórias e
emendas constitucionais que afetam a educação. O que diferencia os dois
momentos citados é que em Little Rock os alunos não tiveram a mínima escolha e
hoje os alunos se reuniram em assembleias para decidir sobre as ocupações.
Mas o que aproxima estes fatos é a pergunta que Arendt fez naquele momento:
“Chegamos ao ponto em que se solicita às crianças que mudem e melhorem o
mundo? E pretendemos ter as nossas batalhas políticas travadas nos pátios das
escolas?” Então, se seguirmos a abordagem arendtiana, é próprio da política uma
relação entre pares, que por meio da ação e do diálogo persuasivo, proporciona
uma decisão coletiva. Isto não tem nada a ver com o papel da educação, que
introduz o recém-chegado a um mundo que existia antes deles. Portanto, tentar
criar uma nova ordem política por meio da educação seria um absurdo e uma
expressão de totalitarismo.
PALAVRAS-CHAVE: Educação. Política. Crise.

____________
1

Universidade Estadual do Centro-Oeste, PR. E-mail: crisrpedroso@yahoo.com.br.
______________________________________________________________________________
Anais do VII Ciclo Hannah Arendt
Universidade Estadual de Londrina – 09 a 12 de novembro de 2016
Programa de Pós-graduação em Filosofia

143

PODE A POLÍT ICA SER SALVA PEL A RAZÃO? O DEBAT E SILENCIOSO
ENT RE HANNAH ARENDT E LEO ST RAUSS
Ponce, Rodrigo1
RESUMO: Considerando a história de suas vidas e os interesses que guiaram
suas pesquisas, é curioso que Hannah Arendt e Leo Strauss nunca tenham
estabelecido um debate público sobre suas ideias. Nosso esforço neste artigo
será imaginar esse diálogo, tendo como interesse central a posição de ambos em
relação ao papel da filosofia política. No espírito que move este encontro,
colocamos ao nosso autor e autora a seguinte questão: Pode o pensamento – ou
a razão – salvar a política (não apenas da corrupção, mas daquilo que
denominam a “falência” ou “crise da modernidade”)? De fato, trata-se aqui de uma
questão bem conhecida: qual deve ser a relação entre filosofia e política, entre o
filósofo e o cidadão, entre o pensamento e a ação? Iniciaremos nossa
investigação apresentando as posições de Hannah Arendt e Leo Strauss diante
do diagnóstico da crise da modernidade. Para ambos, a filosofia e a ciência
moderna seriam marcadas pelas experiências da dúvida e da desconfiança, o que
implicaria no desespero ou no desprezo pela atividade política. Trata-se então de
recuperar a dignidade da política. O que conduz a uma espécie de retorno à
Antiguidade, mais precisamente, à filosofia e ao pensamento político que nos
foram legados pelos gregos. Contudo, é preciso discernir o que este retorno
significa. O que faremos, primeiramente, considerando o papel que cada um
atribui às virtudes. A consideração sobre o que significa agir de modo virtuoso
deve nos levar ao centro da divergência entre Arendt e Strauss: suas
considerações sobre a filosofia política e sobre a relação entre o filósofo e o
cidadão comum. Finalmente, argumento que a posição de Arendt diante da
tradição implica uma crítica da noção de governo e uma reposição da relação
entre pensar e agir, lançando ainda a hipótese de que possamos encontrar um
vínculo entre essas duas capacidades no exercício da imaginação.
PALAVRAS-CHAVE: Política. Filosofia. Razão. Pensamento. Ação.
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O CONCEIT O POLÍT ICO DE LIBERDADE EM HANNAH ARENDT
Pruchniak, Alisson Fernando Costa1
RESUMO: Este resumo é parte de um estudo que busca demarcar a liberdade da
não-liberdade no pensamento político de Hannah Arendt. Essa investigação tem
início no interior do ensaio Que é Liberdade? presente no livro Entre o passado e
o futuro, e se estende para outras obras, que também fazem parte da produção
filosófica da autora. A análise que Arendt empreende da liberdade tem por
objetivo primário compreendê-la como “fenômeno político”. A liberdade torna-se
política quando, ao dar sentido à ação entre iguais ela se positiva como realidade
estável e tangível esta ação que se origina num espaço público, no qual ela pode
ser efetivamente exercida. Diante deste contexto, o conceito de liberdade
desenvolvido pela pensadora alemã é fator primordial nas suas análises da
condição política do homem e da sua crítica à inversão de valores promovida pela
modernidade. Seu sentido está intimamente ligado ao exercício das atividades
públicas, no qual a liberdade passa a existir entre pessoas e externamente ao seu
espírito individual, pois ter liberdade implica em colocar em prática a harmonia por
meio da ação, e essa ação para ser legitimada não pode ser imaginada fora da
sociedade dos homens. Desse modo, sendo para Arendt, o campo da política o
campo da ação, o campo da política está no campo do pensamento plural, que é
o oposto do espaço de pensamento, onde acontece o relacionamento do eu
consigo mesmo. Em última instância, como a liberdade para Arendt não pode ser
concebida sem política, e ambas não podem ser pensadas sem a ação. O agir
para pensadora alemã não pode ser escondido, deve ser um exercício continuo
que vise deturpar a atividade executada num único instante, para assim
possibilitar um revelar ininterrupto de seu ator e atos. Destas demarcações
decorre, portanto, sua tese de que a raison d’être da política é a liberdade, e seu
domínio de experiência é a ação.
Palavras chave: Hannah Arendt. Política. Liberdade. Ação.
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O AMOR E A POLÍTICA EM HANNAH ARENDT
Santos, Thaís Aparecida Ferreira dos1; Corsino, Wendeu2
RESUMO: O artigo pretende explanar o conceito de amor na política arendtiana.
O amor entendido por Arendt seria um vínculo constituído no domínio público que
interliga as pluralidades das singularidades, chamado de amor mundi, o amor pelo
mundo. O eros, o amor romântico; a fraternidade, amor entre irmãos; a
compaixão, reconhecimento do sofrimento alheio e a pena, associada a
solidariedade, todos esses tipos de amor descritos são considerados como
antipolíticos, porque pertencem somente ao sujeito que sente, restrito em sua
intimidade, sendo prejudicial para a política com as possíveis explosões de suas
manifestações que desconsidera o domínio público. A amizade, contrária àquela
do domínio particular que tem a origem na fuga da massificação da sociedade, é
a amizade que propicia a exposição de opiniões divergentes, pois a amizade
movida para o mundo viola as limitações das diferenças e aceita-as. A amizade
permite estar entre tais diferenças, através da comunicação. Arendt considera a
amizade como uma virtude política, pois nesse espaço de amizade evidencia-se a
liberdade e consequentemente a política, o reconhecimento da alteridade e a
formação de vínculos da pluralidade. Por isso, pretende-se esclarecer o conceito
que Arendt aplica ao amor mundi, que foi tratado como um objeto filosófico, pois
cria ligações entre as pessoas e as pessoas e os objetos, servindo como a base
da teoria política. Essa noção de amor é um princípio para a constituição de
comunidades exteriores e heterogêneas, um princípio para a coexistência das
pluralidades que procuram se igualar em busca de um mundo comum, ou seja,
espaço em que se vive as proximidades dos indivíduos sem que perca o diálogo,
o pensar e o agir por si, não em uma relação de dominação, mas de parceria, pois
entre amigos, ambos tentam se compreender. E finalmente buscamos mostrar
como se faz presente o conceito de amor mundi na política atual.
PALAVRAS-CHAVE: Amor mundi. Amizade. Hannah Arendt. Política.
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O LIMBO CONT EMPORÂNEO DA HUMANIDADE: UMA REFLEXÃO DE
ARENDT E AGAMBEN ACERCA DOS REF UGIADOS
Silva, Ana Carolina Venancio1
RESUMO: A noção de humanidade sempre esteve em pauta nas discussões ao
longo dos séculos, os direitos humanos, aliás, é um tema que circunda esta
noção, pois é a partir destes direitos que os seres humanos podem ter direitos e
garantias fundamentais asseguradas. Ante a atual crise que a natureza humana
vive, com o aumento contínuo de refugiados, pensar a contemporaneidade da
humanidade é acima de tudo imprescindível, uma vez que, grande parte destes
indivíduos que buscam refúgio em países principalmente europeus, fugindo de
seus países de origem por conta de guerras, miséria e fome, onde seus direitos
básicos já estão esquecidos, ao chegarem no país que anseiam amparo são
colocados em campos de refugiados, onde não apenas seus direitos e garantias
vitais são violados, como a sua própria dignidade como ser humano é
abandonada, tornando esse sujeito um mero resto para a própria humanidade,
isto é, um indivíduo criminalizado pela sua condição de refugiado, sendo deixado
a margem da sociedade, não conseguindo, portanto, um lugar onde seus direitos
e garantias sejam asseguradas como desejava ao buscar o país estrangeiro. A
partir da reflexão proposta por Hannah Arendt em Origens do Totalitarismo e Nós,
os refugiados e posteriormente, agregados e complementados por que Giorgio
Agamben no seu projeto filosófico Homo Sacer, buscar-se-á refletir como atual
situação dos refugiados, que assombra a humanidade na contemporaneidade.
PALAVRAS-CHAVE:
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RET ÓRICA E MANIPUL AÇÃO DAS OPINIÕES EM ARIST ÓTELES
Menezes e Silva, Christiani Margareth de1
RESUMO: Desde suas origens na Grécia, a noção de techne (arte, técnica) e
cognatos liga-se a certa perícia em saber fazer algo, o que implica conhecimento
teórico que pode ou não ser aplicado. O aspecto teorético dessa noção granjeará,
como testemunham os escritos hipocráticos, caráter epistêmico a techne, o que
faz Platão identificar arte e ciência e destituir a retórica, especialmente a sofística,
do campo das technai (artes) considerando-a uma prática empírica persuasiva
distinta da racionalidade expressa pela arte (Cf. Górgias 465 a). Em Aristóteles, a
retórica, assim como a dialética, é compreendida como arte (techne) da
linguagem que lida com as opiniões geralmente aceitas (endoxa), verdadeira
techne da argumentação devido a três elementos que a constituem: logos
(discurso), ethos (caráter) e pathos (paixão). Assim, na arte retórica a prova lógica
produz no ouvinte uma convicção de verdade através da exposição discursiva da
tese defendida, as provas pelo ethos do orador e pelo pathos do auditório também
levam à mesma convicção não apenas pelo discurso: criam uma imagem do
orador como digno de credulidade, criam também estados emocionais favoráveis
ao que se defende, pois estes podem mesmo mudar os juízos. No Livro III da
Retórica, Aristóteles apresenta ainda a problemática da arte retórica manipular as
opiniões do público e aponta dois aspectos do logos que possibilitam a
manipulação: o estilo (lexis) e a voz (phone). Como instrumento persuasivo típico
das assembleias políticas, a retórica é compreendida por ele como um bem e um
importante instrumento para as deliberações nas quais as opiniões estão em
evidência. Apesar disso, para o filósofo há a possibilidade de tal arte ser usada
por um orador inescrupuloso e corromper o julgamento dos que deliberam; o
discurso deixa de revelar o verossímil e seduz o público por sua sonoridade e
tom. Assim, como considera H. Arendt, a prática discursiva, mesmo necessária à
vida política de uma coletividade, não é garantia suficiente contra o despotismo e
a corrupção. Nessa comunicação, pretendemos apresentar aspectos da retórica
que possibilitam esse uso manipulativo como apontado por Aristóteles.
PALAVRAS-CHAVE: Techne. Opinião. Política. Ética. Retórica.
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HANNAH ARENDT : SENSO COMUM E JUÍZO POLÍT ICO
Silva, Kelly Janaína Souza da1

RESUMO: O tema do senso comum está presente ao longo da obra de Hannah
Arendt, pensadora judia alemã, cuja importância da dimensão do político ao ser
humano assume fundamental relevância em seus estudos. Mas, o senso comum
estudado por Arendt não possui o sentido vulgar atribuído a essa expressão (que
compreende “senso comum” como bom senso ou como o modo de pensar da
maioria das pessoas), e sim, algo como um “ajustamento” comum, fundamentado
pela pluralidade humana, também chamado de sensus communis. Esse tema
ganha especial destaque em suas conferências sobre a filosofia política de Kant,
onde a autora associa o sensus communis à capacidade de julgamento político.
Embora a teórica política tenha morrido antes de concluir essa parte de sua obra,
a apropriação que ela faz acerca do estudo de Kant sobre o julgamento parte das
reflexões kantianas do juízo de gosto (juízo estético), e há um conjunto de ideias
centrais compartilhadas por Kant e Arendt no que concerne à faculdade humana
do juízo. Para ambos, o ato de julgar vai além das possíveis alegações de
verdade cognitivas ou preferências meramente subjetivas das pessoas – é por
meio do juízo e do compartilhamento de um senso comum que a comunicação de
experiências privadas e subjetivas e a imaginação das perspectivas dos demais
membros de uma comunidade se tornam possibilidades, validando o julgamento e
efetivando a ação política. A partir do rompimento da Tradição (A Tradição, podese dizer, é o que serve de suporte a uma sociedade, indicando os rumos a serem
seguidos, pois se baseia em uma autoridade solidificada pelo tempo, a partir das
regras firmes que a própria humanidade fincou na História); houve perda de
referências e de sentido ao agir político; e o processo de busca pela
sobrevivência tomou praticamente todos os espaços da vida humana,
alimentando-se pelos meios do trabalho e do consumo. O consumo torna-se,
então, até mesmo um sentido para a vida contemporânea, pois a fabricação e o
ato de consumir passam ao centro das preocupações humanas a partir da ruptura
da segurança que a força da tradição fornecia. O funcionamento da sociedade de
massa passa, então, a basear-se mais essencialmente na finalidade de produzir e
consumir, indistinguindo-se meios e fins, e a cidadania ativa na esfera pública,
cujo julgamento exige o pertencimento ativo em uma comunidade, cede lugar
àquele cidadão ou cidadã que aceita com facilidade os padrões impostos, sem
exercer o juízo político e, nem mesmo, dar-se conta da ausência da própria
participação. Absortos nesse processo, os cidadãos e cidadãs – aqui entendidos
como pessoas livres e iguais membros plenos de uma comunidade política –
atuam apenas como coadjuvantes do espaço público a que pertencem e em
condição de instrumentos do ciclo vital, não dispondo de ação política nem
desenvolvimento da vida ativa de seu espírito, exercida pelo pensamento, a
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vontade e o julgamento. Isso compromete a ocorrência de um juízo ético e político
pleno.
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A BANAL IDADE DO MAL E O JULGAMENTO DE EICHMANN
Tizzo, Fabiano1
RESUMO: Refere-se à uma análise da visão de Hannah Arendt (1906–1975)
sobre o julgamento do ex-nazista Otto Adolf Eichmann (1906 –1962) e à ideia de
banalidade do mal pensada pela autora ao longo do julgamento. Para Arendt, o
totalitarismo nazista criou um modelo novo de criminoso, pois o extermínio
sistemático e organizado de milhões de seres humanos não é visto somente
como monstruosidade por parte de um grupo, mas um ato cometido por pessoas
que cumpriam meras obrigações burocráticas, assim como Eichmann.
PALAVRAS-CHAVE: Julgamento. Moral. Responsabilidade. Eichmann. Arendt.
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