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APRESENTAÇÃO 

 

Os Anais, ora oferecidos aos leitores, contemplam os trabalhos apresentados no 

XI Ciclo Hannah Arendt, evento acadêmico internacional, que ocorreu nos dias 22, 

23 e 24 de setembro de 2021, de maneira on-line, na Universidade Estadual de 

Londrina/Brasil – UEL, sob responsabilidade do Programa de Pós-Graduação em 

Filosofia da UEL, com apoio do Grupo de Estudos Hannah Arendt da UEL, do Núcleo 

de Educação à Distância NEAD da UEL e do Observatório Hannah Arendt – 

Caracas/Venezuela. A programação completa do evento pode ser assistida pelo canal 

do Youtube Estudos Hannah Arendt-UEL. Os Anais registram textos completos e/ou na 

forma de resumo, permitindo a ampla disseminação dos saberes e das experiências 

que circularam no Ciclo Hannah Arendt de 2021. 

A visibilidade das mulheres na filosofia configurou o tema escolhida para o 

XI Ciclo Hannah Arendt. A temática resulta de uma discussão vigorosa sobre a 

presença de mulheres na filosofia, que está em curso na UEL desde 2018. Deste modo, 

o objetivo do evento e, em consequência, dos Anais, é chamar atenção para a 

produção das filósofas. 

A história da filosofia é constituída com a participação ativa e relevante do 

pensamento das mulheres desde o seu início. No entanto, há dificuldade do público 

em geral e do corpo acadêmico – docentes e discentes – das universidades em estudar, 

discutir, transmitir e reconhecer as filósofas e seus escritos. Na pesquisa realizada pela 

Dra. Mary Hellen Waithe, no final da década de 1980 e início de 1990, foram listadas 

118 filósofas desde a antiguidade clássica; desde então as pesquisas foram 

aprofundadas e demonstram que este número é crescente. Apesar da consolidação 

dos estudos acerca das filósofas, seus saberes são pouco ensinados, não aparecem nos 

livros de filosofia, nos livros didáticos e manuais de filosofia, negligenciando-se a 

própria existência das filósofas. O Ciclo Hannah Arendt propôs discutir este 

apagamento no evento de 2021, oferecendo ainda mais visibilidade às filósofas. 

Quando se indaga os motivos do apagamento, percebe-se a ausência de 

conservação – de permanência – do dizer da mulher; a isto se soma a falta de 

transmissão e o não reconhecimento da autoridade do dizer da mulher. O conceito de 

autoridade de Hannah Arendt é um dos conceitos que fundamenta teoricamente a 

pesquisa – na UEL – sobre as mulheres na filosofia. Para o propósito deste momento, 



 

 

basta dizer que se entende autoridade como reconhecimento. Reconhecimento dos 

saberes e dos dizeres das mulheres filósofas como relevantes, qualificados e filosóficos. 

Segundo a Dra. Cristiane Marinho – no Prefácio da obra 12 Mulheres, 12 

Filósofas, 12 Artistas, lançado no XI Ciclo Hannah Arendt, está claro que o não 

reconhecimento das filósofas está inserido nos séculos de exclusão das mulheres do 

espaço público. A sociedade patriarcal discrimina o gênero feminino, impedindo a 

mulher de atuar e aparecer no espaço público. No Brasil, o apagamento da produção 

feminina, tanto na filosofia como nas artes e na ciência, não foi diferente do restante 

do mundo. O espaço público foi estabelecido como espaço dos homens, restringindo-

se às mulheres a esfera privada. Não por acaso foi negado à mulher o direito aos 

estudos formais e, quando permitido, em geral, estavam ligados aos cuidados com a 

família e com as atividades domésticas. As mulheres conquistaram o direito de 

frequentar o ensino superior não faz muito tempo. No Brasil, isto aconteceu em 1879, 

por meio da Lei 7.247/1879, mas a matrícula deveria ser feita pelo pai ou pelo marido. 

A invisibilidade da mulher resulta de discriminação ampla que se relaciona com o 

gênero e estende-se ao econômico, social, sexual, educacional, cultural e acadêmico. 

Há o silenciamento, o apagamento, a desconsideração e a inferiorização dos discursos 

e produções das mulheres e o enaltecimento exacerbado do discurso e da produção 

dos homens que, em geral, são apresentados como absolutos. 

Apenas 28% das pessoas que estudam filosofia nas graduações no Brasil são 

mulheres. Nos Departamento de Filosofia das Universidades, isso se repete. Não havia, 

até pouco tempo atrás, o reconhecimento da temática sobre os feminismos e sobre as 

mulheres como temas legítimos de pesquisa filosófica; alguns ainda torcem o nariz 

para essas discussões. Contudo, o cenário vem se alterando. Em 2016 e 2018, no 

Encontro Nacional da ANPOF, constituiu-se o Grupo de Trabalho Filosofia e Gênero da 

ANPOF e, desde então, as discussões se ampliaram e se consolidaram. Vale lembrar 

que muitas mulheres, no Brasil, realizam essa discussão há muito tempo, mas o GT 

Filosofia e Gênero foi o marco da discussão no universo preponderantemente 

masculino. Vive-se hoje um momento de grande efervescência sobre a temática das 

mulheres na filosofia, o que deve ser fortalecido e implementado para que a 

visibilidade das produções filosóficas das mulheres não seja mais apagada, 

desconsiderada ou desqualificada. 



 

 

É inegável e expressiva a produção das mulheres e essas produções precisam 

ser reveladas e cultivadas. Assim, o XI Ciclo Hannah Arendt buscou valorizar essa 

produção e colocou, em todas as palestras e mesas, mulheres discutindo sobre 

mulheres filósofas. Nas Sessões de Comunicações foram aceitas propostas que traziam 

filósofas como referencial. Propôs-se resgatar a trajetória das filósofas silenciadas, 

apagadas, invisibilizadas. Quem sabe, desse modo, possa haver o reconhecimento 

dessas mulheres excepcionais e se possa transmitir seus saberes para aquelas que 

virão. Que isto possa contribuir para combater qualquer tipo de tentativa de 

apagamento das mulheres filósofas. 

 

Profa. Dra. Maria Cristina Müller 

Profa. Ma. Ana Carolina Turquino Turatto 

Organizadoras 
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LDA. ANA CLAUDIA BARBOSA NUNES 
UNIOESTE 

anabarbosa_ab@hotmail.com 
 

RESUMO: Este trabalho analisa brevemente a faculdade de linguagem versada na obra 
“A vida do espírito” de Hannah Arendt. Utilizar-me-ei da obra “A vida do espírito” de 
Hannah Arendt, na qual a filósofa trabalha com as atividades do espírito: pensar, querer 
e julgar e durante a/com as atividades na ação não-verbal ou verbal acontece/ aparece 
à faculdade de linguagem. O homem é um ser que aparece no mundo, sendo seres do 
mundo, mundo esse das aparências. Para a filósofa existe apenas um mundo, e é nesse 
mundo que habitam os homens. Ao mesmo tempo em que o homem é ser, também é 
aparecer, os homens são aparências. O homem utiliza da linguagem para comunicar-
se consigo e com os outros, e para aparecer aos outros. O espírito do homem exige a 
linguagem. Através da linguagem não-verbal é que acontece a atividade espiritual, 
como, por exemplo, o pensamento que utiliza da linguagem para dialogar consegue 
mesmo, para significar os fenômenos mundanos, e para comunicar-se com os demais 
seres; do mesmo modo é que a vontade expressa seu querer ou não-querer no mundo 
aparente; assim como no julgar que a linguagem está presente no dialógico em vista 
do pensamento alargado, do colocar-se no lugar do outro, com os pontos de vistas 
nas possibilidades, que abrange todos, e posteriormente durante a comunicabilidade, 
em que a linguagem verbal permite que o julgar apareça, na mesma medida que 
apresenta a pluralidade o seu juízo. A linguagem é a faculdade que possibilita o 
homem comunicar-se consigo mesmo ou com outros iguais. Por meio da linguagem 
é que ocorre a aproximação e “aparição” das atividades espirituais no mundo. A 
linguagem é o único meio para manifestar as atividades do espírito. O presente artigo 
pretende elucidar os conceitos de faculdade de linguagem, comunicabilidade e 
pincelar a respeito das atividades do espírito, além de claro destacar a notoriedade da 
filósofa em nossa atualidade e de como deveria ocupar mais os espaços da filosofia 
brasileira e internacional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Linguagem; Comunicabilidade; Pensar; Querer, Julgar. 
 

sse trabalho tem como tema apresentar a faculdade da linguagem 

conforme foi versada na obra A Vida do Espírito de Hannah Arendt. 

Vamos analisar e delinear como essa faculdade tem suma importância 

para as atividades do espírito e de que modo ela atua no “acontecer” de cada atividade, 

E
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assim como por meio da linguagem é possível “aparecer” o resultado das atividades 

do espírito no mundo das aparências. 

Com o intuito de chegar-se nesse argumento é que na primeira parte do 

trabalho, será abordada a argumentação proposta pela filósofa sobre o homem ser e 

aparecer no mundo das aparências, como mencionado pela autora o homem é do 

mundo, sendo um ser e também é aparecer ao mesmo tempo. Não sendo possível 

desassociar o ser do aparecer, ambos acontecem no mesmo momento. O homem, 

porém, difere dos demais seres vivos, justamente por ter as atividades espirituais. 

Na segunda parte do trabalho é que será tratado a respeito das atividades 

espirituais que são: pensar, querer e julgar. Essas atividades possuem alguns critérios 

que permitem uma conexão entre si. O primeiro critério é o fato de que as três 

atividades do espírito retiram-se do mundo para acontecer, esse retirar-se do mundo 

é invisível e sem som. Esse retirar-se não é a prova que existe outro mundo, para 

Arendt, existe o mundo externo que é o das aparências e o mundo interno que é o 

espírito. O segundo critério é a linguagem, tanto o pensar, o querer e o julgar, 

necessitam da linguagem para acontecer, ambos são diálogos sem som, porém, para 

aparecer, também, necessitam da linguagem verbal (com som, ou escrita). 

Na terceira parte que será apresentado a faculdade da linguagem no mundo 

das aparências e sua participação na pluralidade. Apresentando a importância da 

linguagem nas atividades do espírito, assim como sua importância na vida dos 

indivíduos, e sua relevância para a comunidade de homens (pluralidade). 

 

O HOMEM É SER E APARECER NO MUNDO DAS APARÊNCIAS 
 

Para iniciar esse trabalho tratarei do tema o homem é ser e aparecer no mundo 

das aparências. O mundo que vivemos é o das aparências, e para nossa autora existe 

apenas esse mundo. Sendo nesse mundo habitado por diversas coisas vivas ou mortas, 

naturais ou artificiais. E o que existe em comum é que aparecem. Entre essas coisas 

temos os seres humanos, seres que existem, aparecem, e na mesma medida, como 

dependem da existência de outros seres, também são percebidos.  

Sendo assim: “Os seres vivos, homens e animais, não estão apenas no mundo, 

eles são do mundo. E isso precisamente porque são sujeitos e objetos- percebendo e 

sendo percebidos- ao mesmo tempo” (ARENDT, 1992, p. 17), ou seja, os seres vivos 
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são do mundo, sendo sujeitos e objetos, percebem e são percebidos ao mesmo tempo. 

O que definirá o homem como homem, é o fato de ser dotado de atividades do 

espírito, essas são: pensar, querer e julgar. Conceitos esses que será tratado na próxima 

parte. 

Tendo brevemente apresentado esse argumento filosófico de Arendt sobre o 

Homem ser e aparecer no mundo das aparências, apresentarei as atividades do 

espírito, assim como a faculdade da linguagem que permeia e faz acontecer e aparecer 

essas atividades no mundo aparente. 

 

ATIVIDADES DO ESPÍRITO: PENSAR, QUERER E JULGAR E A FACULDADE DA 
LINGUAGEM 

 

Iniciar-se-á esse tópico tratando das atividades do espírito. O homem possui 

atividades do espírito, “Pensar, querer e julgar são as três atividades espirituais 

básicas.” (ARENDT, 1992, p.55), sendo básicas e determinantes na vida dos homens. As 

atividades espirituais são invisíveis, não aparecem no mundo das aparências; são sem 

som, porém, não são silenciosas; e todas as atividades retiram-se do mundo para 

acontecer. Sobre a invisibilidade, temos nas palavras de Arendt:  

 

Vista da perspectiva do mundo das aparências e das atividades por ele 
condicionadas, a principal característica das atividades espirituais é a 
sua invisibilidade. | Propriamente falando, elas nunca aparecem, 
embora se manifestem para o ego pensante, volitivo ou judicativo que 
percebe estar ativo, embora lhe falte a habilidade ou a urgência para 
aparecer como tal (ARENDT, 1992, p. 57). 

 

Depreende-se da citação que as atividades possuem como característica a 

invisibilidade, ou seja, não aparecem no mundo, ainda que se manifestem para 

acontecer o pensar, querer e julgar. As atividades são invisíveis, mas se manifestam, 

aparecem para o espírito no momento que estão ativas. 

Apresentado as principais características das atividades do espírito tem-se 

brevemente a elucidação de cada atividade. Inicia-se pela atividade do espírito: pensar. 

Arendt (1992) nos diz, “O pensamento retira-se – radicalmente e por sua própria conta 

– deste mundo [...]” (p. 44), com essa citação a autora prova em seu pensamento que 

essa atividade retira-se do mundo para acontecer, esse retirar-se não prova a existência 
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de outro mundo. Para a filósofa existira o mundo das aparências e o mundo interno 

do espírito, e esse retirar-se é retirar-se do mundo das aparências. 

E para a lembrança do mundo aparente aparecer no mundo interno, para o 

espírito, essa deverá ser dessensorializada, ou seja, transformada em imagens. Para 

isso deverá passar pela imaginação, pois é essa faculdade que dessensorializa as 

experiências. Nas palavras de Arendt (1992), “Para aparecer ao meu espírito, a 

lembrança deve primeiramente ser dessensorializada; e a capacidade para transformar 

objetos sensíveis em imagens é chamada “imaginação” (p.67), a imaginação é de 

extrema importância, pois, por meio da imaginação que o pensamento terá as 

lembranças da experiência. 

Desse modo, “[...] todo pensamento deriva da experiência, mas nenhuma 

experiência produz significado ou mesmo coerência sem passar pelas operações de 

imaginação e pensamento” (ARENDT, 1992, p. 68), com esse argumento tem-se que o 

pensamento colhe informações, lembranças da experiência, e será, apenas através do 

pensamento que toda e qualquer experiência terá significado.  

O pensamento acontecerá na utilização do discurso, “É inconcebível 

pensamento sem discurso [...]” (ARENDT, 1992, p. 26). Para o pensamento ser ativado, 

para ele acontecer e até mesmo ter realidade sonora no mundo das aparências é que 

o pensamento necessita do discurso, “O pensamento, [...] precisa do discurso não só 

para ter realidade sonora e para tornar-se manifesto; precisa dele até mesmo para 

poder ser ativado” (ARENDT, 1992, p. 79). Esse discurso é a própria linguagem, para o 

pensamento ser ativado necessita da linguagem não-verbal, sem som para acontecer, 

e depois para o indivíduo apresentar seu pensamento para a comunidade é necessário 

a linguagem para comunicar esse pensamento, de maneira verbal/ com som, ou de 

maneira não verbal, por escrito. 

O homem ao pensar retira-se do mundo, com a imaginação utilizará o produto 

da experiência para pensar, dando desse modo no fim do pensamento um significado 

para a experiência, e utilizando da linguagem comunicará aos demais homens o 

resultado de seu pensamento. 

Outra atividade espiritual é a vontade, segundo Arendt (1992), “A vontade 

decide como usar a memória e o intelecto” (p. 262). Sobre a memória a filósofa 

explicita que: 
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A memória, o poder que o espírito possui de ter presente aquilo que 
irrevogavelmente já passou e que está, portanto, ausente dos sentidos, 
foi sempre o exemplo paradigmático mais plausível do poder que o 
espírito tem de tornar presente os invisíveis. Porque tem esse poder, o 
espírito parece ser até mais forte que a realidade; opõe sua força à 
futilidade inerente a tudo o que está sujeito mudança; recupera e 
relembra o que de outra forma estaria condenado à ruína e ao 
esquecimento (ARENDT, 1992, p.195). 

 

Com essa citação, pode-se depreender que a memória é responsável por tornar 

presente no espírito o que estão ausentes, tornando presente os invisíveis. E a 

atividade do espírito que determina, comanda como, quando e por que a memória vai 

trabalhar é a vontade. Assim, como, a vontade que determina e comanda o intelecto, 

cito Arendt (1992, p. 280): 

 

O Intelecto serve à vontade, fornecendo a ela seus objetos, bem como 
o conhecimento necessário; ou seja, o Intelecto torna-se, por sua vez, 
uma faculdade meramente subserviente. Precisa da Vontade para 
direcionar sua atenção e só pode funcionar adequadamente quando 
seu objeto é confirmado pela vontade. Sem esta confirmação, o 
Intelecto deixa de funcionar. 

 

Através dessa citação tem-se que o intelecto serve à vontade, obedece à 

vontade. Sendo a vontade que fornece os objetos, determina sua função, direciona sua 

atenção. Sendo a vontade a fonte de ação do espírito, a que permite inclusive quando 

as outras atividades vão ser ativas e quais serão as experiências analisadas e usadas 

para se pensar ou julgar.  

A vontade que une as atividades espirituais, que comanda o corpo. “A vontade 

– vista em seu aspecto operatório funcional como um agente de união, de ligação [...]” 

(ARENDT, 1992, p. 261). Que comanda e direciona o que acontecerá no mundo interior 

e no mundo exterior. Sendo uma faculdade que lida com coisas visíveis, invisíveis e 

com coisas que nem existem, conforme diz Arendt, “[...] vontade é que ela não lida 

simplesmente com coisas que estão ausentes de nossos sentidos e que precisam se 

fazer presentes através do poder de representação do espírito, mas lida também com 

coisas, visíveis e invisíveis, que absolutamente nunca existiram (ARENDT, 1992, p.197). 

A vontade lida com o que existe e com o que não existe.  

Arendt (1992) argumenta que: “A vontade, ao dirigir-se a si mesma, desperta a 

contra-vontade, porque o intercambio se dá completamente no espírito; uma 
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competição só é possível entre iguais” (p.256), existe a vontade e a contra- vontade as 

duas tentam decidir quem comanda a ação do homem. A ação do homem tem em 

vista da liberdade, o homem escolhe o que quer e o que não quer. Desse modo 

manifesta o querer ou não querer no mundo das aparências, e para manifestação desse 

querer necessitara da linguagem verbal ou não-verbal para comunicar aos demais 

homens. 

O homem com o querer escolherá querer ou não-querer, realizando uma 

ligação entre as atividades do espírito e ligando o mundo interno no mundo externo. 

Comandando a ação do homem no mundo, utilizando de coisas visíveis e invisíveis e 

de coisas que não existem, fazendo com que o homem tenha projetos para seu futuro. 

A última atividade do espírito é o julgar. Em que o “Juízo é ser ‘a faculdade de 

julgar o particular’” (ARENDT, 1992, p.380), o julgar lida com o particular, com a 

singularidade dos objetos, ainda que os objetos tenham a abrangência do universal. E 

esse particular refere-se a cada indivíduo. O julgar que é particular deverá ter como 

base o geral, pois o julgamento deverá ter em vista a pluralidade, todos os homens. 

A existência do objeto tem em vista sua comunicabilidade, “A condição sine qua 

non para a existência do objeto belo é sua comunicabilidade; o juízo do espectador 

cria o espaço sem o qual não seria absolutamente possível a aparição de tais objetos.” 

(ARENDT, 1992, p.374), pois para o julgar aparecer no mundo exterior é necessário a 

comunicabilidade. A esse conceito o comentador Silva, explica que: 

 

[...] a comunicabilidade depende de uma mentalidade alargada, na qual 
eu consigo pensar a partir da perspectiva do outro. E a mentalidade 
alargada torna-se possível devido à atuação da imaginação, que é 
capaz de tornar presente uma possível opinião ou juízo diferente. A 
imaginação, por sua vez, torna presente aquilo que pode estar distante, 
como já se viu na atividade do Pensar, como também pode distanciar 
o indivíduo para fora do pensamento e do juízo, distraindo-o. A 
imaginação prepara mais um quinhão para o juízo, tornando presente 
o mundo interno, a situação particular a ser julgada, pois o mundo 
comum é o lugar do particular (SILVA, 2016, p.51). 

 

Depreende-se da citação que com a mente alargada é que o indivíduo 

conseguirá pensar tendo em vista o outro. Utilizando a imaginação é que terá presente 

um juízo diferente, e esse particular poderá ser julgado. E através da comunicabilidade 

apresentará a pluralidade seu juízo. 
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O homem vive em comunidade, é na pluralidade que é visto. E participando da 

comunidade guiando-se pelo senso comum, o viver em comum e por viver em 

comunidade é capaz de julgar. Como diz Silva: 

 

Para Arendt, então, o ser humano, por pertencer a uma comunidade, 
por poder guiar se pelo senso comum, oriundo dessa comunidade, e 
por ser capaz de avaliar a partir de uma perspectiva mais abrangente, 
está habilitado a Julgar. Em outras palavras, o indivíduo, tendo em seu 
poder o julgamento realizado por algum membro da comunidade, 
pode se colocar em reflexão e considerar o pensamento dos outros 
componentes do grupo, fazendo possível assim a realização do 
julgamento (SILVA, 2016, p. 50). 

 

Sendo, assim, o homem faz parte da comunidade e julgando o passado, 

conseguira ter a particularidade do objeto para realizar o seu julgamento e apresentará 

aos demais homens seu julgar (esse julgamento deve respeitar a existência dos demais 

homens), por meio da comunicabilidade, do dialógico, ou seja, da linguagem que o 

indivíduo conseguirá demonstrar seu juízo para pluralidade. 

Previamente, foi possível perceber que a linguagem está presente na ativação e 

no “acontecer” de cada atividade, pois em cada uma delas a atividade utiliza a 

linguagem e para aparecer no mundo é utilizado a linguagem. 

 

LINGUAGEM E SEU APARECER NO MUNDO E SUA PARTICIPAÇÃO NA 
PLURALIDADE 

 

A faculdade de linguagem marca presença ativa no espírito. Sendo presente na 

ativação da atividade espiritual, pois essa depende da linguagem para iniciar seu 

trabalho, assim como é de extrema necessidade no momento que a atividade está 

acontecendo, e após resultado do pensar, querer e julgar, a linguagem é presente na 

comunicação do resultado para com os demais seres, na pluralidade. Cito Arendt: 

 

As atividades mentais, invisíveis e ocupadas com o invisível, tornam-se 
manifestas somente através da palavra. Assim como os seres que 
aparecem e habitam o mundo de aparências têm em si o ímpeto de se 
mostrarem, os seres pensantes- ainda que pertencentes ao mundo das 
aparências, mesmo depois de haverem dele se retirado mentalmente- 
têm em si o ímpeto de falar, e, assim, tornar manifesto aquilo que, de 
outra forma, não poderia absolutamente pertencer ao mundo das 
aparências (ARENDT, 1992, p. 76). 
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Com a citação tem-se que as atividades espirituais tornam-se manifestas através 

da palavra, e é por meio da linguagem que as atividades espirituais aparecem no 

mundo externo (das aparências). A linguagem é que torna possível as atividades serem 

manifestas para o espírito e serem vistas no mundo das aparências, “[...] a linguagem, 

o único meio pelo qual é possível tornar manifestas as atividades espirituais não só 

para o mundo exterior como também para o próprio eu espiritual [...]” (ARENDT, 1992, 

p. 79). 

A linguagem tendo essa importância para que aconteçam as atividades 

espirituais, e também para que essas atividades sejam aparentes no mundo externo. 

Além de que é por meio da linguagem que o indivíduo comunicará seu pensamento, 

seu querer e seu julgar para os demais indivíduos. É na pluralidade que os homens 

vivem, sendo nela que se comunicam no mundo das aparências. Assim diz Arendt 

(1992): “A linguagem sem dúvida serve também para a comunicação entre os homens 

[...]” (p. 77), uma das utilizações da linguagem é para comunicação dos homens.  

O homem utiliza a linguagem para comunicar-se consigo mesmo e com os 

outros homens, além de que é por meio da linguagem que é ativo as atividades 

espirituais e o pensar, julgar e querer são comunicados aos demais homens. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Havendo apresentado brevemente o pensamento e argumentação sobre a 

faculdade de linguagem versada na obra “A Vida do Espírito” de Arendt, tem-se que a 

linguagem é fundamental para ativação e manifestação das atividades espirituais no 

mundo das aparências e para comunicação do pensar, querer e julgar com os demais 

seres humanos. Em que o indivíduo declara por meio da linguagem o que pensou o 

que quis e o que julgou, para a pluralidade. 

O homem nasce no mundo das aparências, sendo ser e parecer ao mesmo 

tempo, pois o homem é sujeito e objeto, ele é e, é visto pelos demais seres. Nesse 

mundo das aparências existe vários homens e isto chama-se comunidade, a 

convivência entre homens é a pluralidade. 

O que diferencia o homem dos demais seres vivos, é que o homem possui 

atividades espirituais (pensar, querer e julgar). Essas atividades são invisíveis, sem som, 
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não são silenciosas e necessitam da linguagem para serem ativadas e para serem vistas 

no mundo das aparências.  

Ao retirar-se do mundo o homem pode pensar, refletir sobre as experiências e 

dar significado a essas experiências. Essa retirada do mundo é sem som, invisível e 

discursiva, o pensamento necessita do discurso para ser ativado e para comunicar aos 

demais seres pensantes o que foi pensado.  

O querer é que liga o mundo interno (do espírito) no mundo das aparências, 

sendo a vontade que comanda o corpo, assim como defini como a memória e intelecto 

trabalharão. Tendo uma dualidade entre vontade e contra-vontade, sempre uma delas 

tentam comandar a ação do homem, e nessa ação que o homem é livre, podendo 

escolher o que quer e o que não-quer, e por meio da linguagem que determinará seu 

querer no mundo aparente. 

Enquanto o julgar acontece nos particulares e cada homem apresentará o seu 

juízo para a pluralidade, utilizando a linguagem para isso. Esse juízo sempre terá em 

vista o bem comum, em que o particular faz parte do universal, e acontece tendo em 

vista o universal. 

Conforme apresentado, a linguagem é necessária para as atividades do espírito, 

e para a comunicação dos homens em sua comunidade. Viver em comunidade e tendo 

pensar, querer e julgar dialogando com o universal, e trabalhando para o bem da 

pluralidade.  
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RESUMO: O presente trabalho é um ensaio de ideias que busca refletir acerca do papel 
feminino na produção de conhecimentos filosóficos pautado em uma perspectiva 
decolonial, e que possui como linha de análise a educação libertadora, conjeturando 
sobre os discursos sociais contemporâneos. A importância desta temática se justifica 
pela necessidade de compreender as influências de uma mentalidade colonizadora, 
que, por vezes, silenciou, censurou e desvalorizou o conhecimento produzido pelas 
mulheres ao longo da história. É comum estudarmos durante a trajetória acadêmica 
vários filósofos homens, tais como Sócrates, Platão, Aristóteles, Descartes, Locke, 
dentre outros. Mas e sobre as filósofas? Nesse sentido, realçamos Simone de Beauvoir 
(1908-1986), escritora e filósofa francesa, que se destacou nos estudos feministas. No 
cenário nacional temos Lélia Gonzalez (1935- 1994), Marcia Tiburi, Djamila Ribeiro, 
Olgária Mato, Marilena Chauí, entre outras que se destacaram mesmo diante de um 
universo, predominantemente, masculino. Nesse contexto, ratificarmos a necessidade 
de democratização dos espaços universitários, nos pautando no discurso promovido 
por Bell Hooks (2017), quando argumenta que as universidades, mesmo tendo como 
premissa a busca pela verdade, perdem seu caráter emancipatório à medida que 
reproduzem conhecimentos que servem, majoritariamente, a uma elite acadêmica; ao 
promoverem a hierarquização do saber, pautado no paradigma da ciência moderna; 
ao desqualificarem debates relacionados a questões sociais concretas, como: racismo, 
desigualdade, preconceito, dominação, segregação racial e poder. Para este estudo, a 
metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica, tendo como corpus de análise 
artigos científicos e livros aliados ao nosso relato de experiência no percurso do 
mestrado do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da 
Universidade do Estado do Amazonas, a partir de uma perspectiva voltada 
representatividade e presença de gênero feminino, nas obras, corpo docente e 
discente no curso. Os materiais pesquisados fazem referência aos estudos decoloniais 
e ao legado do Movimento Intelectual Feminista. Por fim, entendemos que é um 
desafio refletir e analisar sobre questões femininas diante da complexidade do tema. 
Todavia, este trabalho dispõe-se a dar visibilidade ao protagonismo filosófico 
feminino, contrapondo-se a hierarquização de saberes que privilegia a epistemologia 
masculinizada do conhecimento. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Filósofas; Pensamento Decolonial; Movimento Feminista. 
 

O PERCURSO INTELECTUAL DAS MULHERES NA FILOSOFIA 
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urante a Idade Média a Filosofia esteve sob o domínio da figura 

masculina, assim como outras áreas do conhecimento, porém, já 

existia um pensamento feminino voltado para uma Filosofia 

direcionada, principalmente, as questões místicas. No percurso da escrita da História, 

há indicações de que esse movimento sofreu perseguições, sobretudo, pela Igreja 

Católica que resultaram na demonização das mulheres sábias. A tão famigerada “Caça 

às Bruxas” levou muitas a serem queimadas e mortas por seus saberes, e, diante deste 

silenciamento e apagamento, fomos e somos induzidas a crer que há pífios exemplos 

de mulheres que elaboraram algo com importância suficiente para ser narrado pela 

História.  

A partir do discurso apresentado, uma indagação passa a permear nosso 

pensamento: “Quantas e quais obras escritas por mulheres estudamos na escola, e/ou 

na universidade quando comparadas ao número de obras escritas por homens?” A 

resposta é simples, como bem destaca Marcia Tiburi, as mulheres adentraram na 

filosofia pela porta dos fundos. Esse pensamento se reflete no dito popular “atrás de 

um grande homem há sempre uma grande mulher”, reforçando o entendimento de 

que as mulheres sempre estiveram invisíveis na sociedade. Em uma outra perspectiva, 

Simone de Beauvoir discorre que a mulher se constitui como o outro1 “A mulher 

determina-se em relação ao homem, e não este em relação a ela; a fêmea é o 

inessencial perante o essencial. O homem é o Sujeito, o Absoluto; ela é o Outro” 

(BEAUVOIR, 2016, p. 12-13). 

É importante lembrar que o “movimento sufragista” marcou o início de um 

conjunto de reivindicações femininas, a exemplo: à educação, ao trabalho em suas 

áreas de formação - é oportuno frisar que as mulheres de baixa renda já trabalhavam 

nas indústrias e nas manufaturas -, ao divórcio e à participação política e literária. Em 

suma, o movimento sufragista marcou a história de luta das mulheres contra o sexismo 

e a favor da igualdade de gênero. Assim sendo, essas vozes femininas que surgiram 

no final do século XIX, início de século XX em muito contribuíram na criação de espaços 

de diálogos e de reflexões acerca da condição feminina.  

_______________ 
1Pensar contemporaneamente a categoria do outro de Simone de Beauvoir nos leva às reflexões do 
feminismo negro que vê, para além da situação de o outro da mulher branca, a mulher negra que pode 
ser considerada e considerar-se como “o ‘outro’ do outro”. Ver em (RIBEIRO, 2016, p. 2) Disponível em: 
<sur.conectas.org/feminismo-negro-para-um-novo-marco-civilizatorio/>. Acesso em: 20 out. 2021. 

D
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Diante do exposto, frisamos que não há como modificar o passado de 

invisibilidade dessas filósofas, todavia, podemos ressignificar o presente, sobretudo, o 

futuro ao fazê-las visíveis. Isso é fundamental para que possamos atender 

necessidades daquelas que, atualmente, se dedicam a Filosofia e a outras vertentes de 

pensamento, para que ao adentrarem em cursos dessa área não se sintam excluídas, 

achando que a Filosofia é feita por homens e para homens.  

Nesta direção desejamos que este texto seja mais um meio para dar voz às 

Hannahs, Lélias, Márcias, Simones, Zélias, Djamilas, Marilenas e Suelis valorizando 

também a inserção de estudos decoloniais de mulheres filósofas, cujas vozes foram 

silenciadas pela tradição filosófica de seus cânones pautados por uma teoria 

androcentrada e eurocêntrica (TOLENTINO, 2019). 

Como exemplificação, destacamos que durante nosso processo de ingresso e 

permanência no mestrado as inquietações e reflexões acerca dos cânones filosóficos 

foram emergindo, e que nesse estudo, reverberou em uma de nossas linhas de análise, 

que pautou-se em verificar a presença de obras de Filósofas e Pensadoras no curso do 

Mestrado de Ciências Humanas da UEA, considerando, o que discorre Orlandi (2010; 

2013), que todo dito invisibiliza inúmeros não-ditos, e que a formação ideológica que 

trespassa as formações discursivas de representantes do sexo masculino para pensar 

e dizer sobre o sexo feminino, materializa não só o silenciamento de mulheres 

pensantes sobre si e sobre o mundo a sua volta, como também, e por esse motivo, as 

dissipa da História, de forma ampla, e da Filosofia, de forma restrita.  

Na contemporaneidade temos observado que muitas mulheres têm se 

destacado no campo do pensamento como: Hannah Arendt, Simone de Beauvoir, 

Ângela Davis, Judith Butler e Maria Zambrano, dentre outras, porém isso não significa 

que o percurso realizado por essas pensadoras filosóficas tenha sido fácil. Deve-se, 

ainda, considerar, que romper o silêncio significa questionar a cultura falocêntrica 

imposta, além de resgatar o que nos foi negado nesse longo de incontáveis anos 

(IRIGARAY, 2002). 

Para Tolentino (2019) os manuais filosóficos, bem como as coletâneas 

historiográficas da filosofia, confirmam empiricamente esse silenciamento das obras 

filosóficas das mulheres, pois é possível constituir um livro inteiro nesses formatos 

excluindo absolutamente qualquer voz feminina da filosofia. Ainda de acordo com a 

autora, no máximo duas pensadoras, atualmente, têm conseguido romper esta barreira 
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de ordem patriarcal de poderes e saberes. É muito importante mencionar que 

pensadoras como Hannah Arendt e Simone de Beauvoir por inúmeras vezes tiveram e 

têm seus escritos filosóficos questionados, sendo desqualificadas quanto a um suposto 

teor filosófico duvidoso de suas autorias.  

No caso específico de Hannah Arendt, a filósofa é normalmente destacada 

como historiadora, cientista política e socióloga de maneira que sua afirmação de não 

se reconhecer enquanto filósofa é recorrentemente utilizada, como justificativa para 

sua exclusão do cânone filosófico. Nesta mesma direção Simone de Beauvoir é 

constantemente delimitada e apontada como uma pensadora voltada aos estudos de 

gênero, principalmente por seu livro muito significativo para o movimento feminista. 

Entretanto, na contramão dessa “desqualificação da obra” é possível observar 

que seus pensamentos comungam com seus leitores que reconhecem em sua obra 

elementos que colocam a autora - Simone de Beauvoir - como filósofa legitimando a 

robustez de sua filosofia, como autêntica, bem como uma representante do 

existencialismo francês, extrapolando-o, e para além deste tornando-a uma intelectual 

fundamental e atemporal, reforçando, na mesma medida, as características filosóficas 

de seus textos. 

Por tudo isso, nos propomos a trazer à luz do debate o que ainda é obscuro 

quando se trata da presença de mulheres na filosofia, demonstrando que mesmo 

invisibilizadas e oprimidas por uma cultura androcêntrica elas existiram e fizeram 

diferença dentro da filosofia. Destacamos que as mulheres ao longo da história foram 

tidas como seres inferiores. Uma demonstração dessa deturpação da figura feminina 

é tecê-la como sexo frágil, limitado e de natureza inferior.  

 

AS PENSADORAS: UMA PERSPECTIVA DECOLONIAL PARA O ROMPIMENTO COM 
A HEGEMONIA EM SUA TRADIÇÃO OCIDENTAL. 

 

Como mulheres e pesquisadoras reafirmamos que se faz necessário indagarmos 

acerca do silenciamento imposto as mulheres ao longo dos séculos “deixando-as 

reclusas em espaços restritos, e assim, impedidas de exercer qualquer atividade ligada 

ao intelecto e ao bem público” (PACHECO, 2015, p. 15). 

Na tentativa que clarear algumas questões acerca da temática alguns 

questionamentos são indispensáveis: “Mulheres filósofas: quem são? No passado as 

mulheres faziam filosofia?” Nesse contexto, como já referido anteriormente, 
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entendemos ser primordial estudos que ajudem a solucionar os questionamentos 

acerca do lugar da mulher dentro do pensamento histórico-filosófico. Desse modo, 

preenchendo as lacunas compostas por gigantescas exclusões epistêmicas, de ordem 

geográfica, racial, de gênero, sexualidade, religiosas e culturais (TOLENTINO, 2019). 

Para Pacheco (2015, p. 15), trata-se de um estudo que se faz imperativo “na 

medida em que notamos certa negligência para com as produções filosóficas do 

público feminino. Isto se apresenta visível nos cursos de graduação e pós-graduação 

em filosofia, onde o número de mulheres é quase nulo”. 

Para que as mulheres de todas as idades, classes, credo, raça se identifiquem 

com o saber filosófico, bem como para aquelas que cursam Bacharelado e Licenciatura 

em Filosofia no ensino superior não se sintam as margens ou invisibilizadas é preciso 

ações concretas que refutem os discursos dos filósofos que moldam negativamente o 

saber filosófico feminino. Como afirma Bell Hooks:  

 

Formados no contexto filosófico do dualismo metafísico ocidental, 
muitos de nós aceitamos a noção de que existe uma cisão entre o 
corpo e a mente. Crendo nisso, as pessoas entram na sala de aula para 
ensinar como se apenas a mente estivesse presente, e não o corpo. 
Chamar atenção para o corpo é trair o legado de repressão e negação 
que nos foi transmitido pelos professores que nos antecederam, em 
geral brancos e do sexo masculino. [...] O mundo público do ensino 
institucional era um local onde o corpo tinha de ser apagado, tinha de 
passar despercebido (HOOKS, 2017, p. 253). 

 

Ainda nesse sentido, Rosa (2015, p. 35) aponta que “aprendemos na Filosofia 

que a palavra é dos homens, e que o silêncio é nosso. Trata-se de uma história mal 

contada, pois muitas mulheres existiram e outras tantas fazem parte do cotidiano da 

Filosofia”. Logo, podemos inferir que a academia, a universidade, a escola e os 

currículos são marcados por uma herança eurocêntrica que age de forma sutil e 

camuflada, ou seja, os sistemas de ensino e o simbólico ainda carregam consigo traços 

de uma colonização pautada no eurocentrismo, no falocentrismo, no logocentrismo 

sob a qual vivemos ainda hoje (TOLENTINO, 2017a, 2017b). Ao passo que: 

 

Ao promover uma multiplicidade de vozes o que se quer, acima de 
tudo, é quebrar com o discurso autorizado e único, que se pretende 
universal. Busca-se aqui, sobretudo, lutar para romper com o regime 
de autorização discursiva (RIBEIRO, 2017, p. 70). 

 



27 

 

Enfatizamos que não é nossa intenção fazer uma genealogia da história, mas 

não é muito difícil percebermos a invisibilidade causada pela tradição canônica 

excludente da filosofia, fraturada por imensas lacunas de silenciamento no que tange 

as mulheres pensadoras. Em decorrência disso, Spivak argumenta que "se, no contexto 

da produção colonial, o sujeito subalterno não tem história e não pode falar, o sujeito 

subalterno feminino está ainda mais profundamente na obscuridade" (SPIVAK, 2010, 

p. 67). 

Corroborando com esse pensamento destacamos que: 

 

Tanto Lélia Gonzales, como Linda Alcoff, Spivack entre outras pensam 
a necessidade de romper com a epistemologia dominante e de fazer o 
debate sobre identidades de modo a oprimir e a retificá-las. Pensar 
lugares de fala para essas pensadoras seria desestabilizar e criar 
fissuras e tensionamentos a fim de fazer emergir não somente contra 
discursos, posto que ser contra, ainda é ter como norte aquilo que me 
impõe. Sim, esses discursos trazidos por essas autoras são contra 
hegemônicos no sentido de que visam desestabilizar a norma, mas 
igualmente são discursos potentes e construídos a partir de outros 
referenciais e geografias; visam pensar outras possibilidades de 
existência para além das impostas pelo regime discursivo dominante 
(RIBEIRO, 2017, p.91-92). 

 

A pensadora e feminista negra Lélia Gonzalez é uma importante intelectual 

brasileira que utiliza a escrita como ferramenta para abalar as estruturas 

epistemológicas manifestando-se publicamente, individual e coletivamente. Todavia, 

mesmo influenciando diferentes gerações através de suas obras “esta intelectual não 

foi até hoje plenamente reconhecida no mundo acadêmico, de hegemonia masculina, 

branca, de nascença ou, pelo menos, ascendência europeia, em especial no que se 

refere à sua porção filósofa” (TOLENTINO, 2019, p. 74). 

Leila Gonzalez, Zélia Amador, Djamila Ribeiro, Sueli Carneiro, dentre outras são 

filósofas ainda pouco conhecidas nas universidades brasileiras, menos ainda nas 

escolas e em livros didáticos. Contudo, os seus questionamentos têm aberto espaço 

para novos diálogos, permitindo (re)pensar a relação da Filosofia com o universo 

feminino.  

Ainda nessa direção, Rosa (2015, p. 58) aponta que é imprescindível “questionar 

e levantar perspectivas frente a esse processo de exclusão, para que as escolas e 

Universidades sejam um espaço de possibilidades, e não, como ainda vemos, um lugar 

de exclusão ou de aprisionamento de ideias”.  
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Não resta dúvidas que se constitui como um grande desafio fazer valer a 

presença destas mulheres que por muitos anos foram e ainda são ocultadas, contudo, 

é preciso abrir espaço para (re)pensar a Filosofia sem “os monstros” historicamente 

moldados pelas regras epistemológicas da dominação masculina.  

 

POR MAIS TEXTOS E CON(TEXTOS) DE INTELECTUAIS FEMININAS NAS 
UNIVERSIDADES: NARRATIVAS ENQUANTO DISCENTES NO CURSO DE PÓS-
GRADUAÇÃO DA REGIÃO NORTE. 

 

Nossa experiência decorre no período em que éramos discentes do curso de 

pós-graduação strictu senso no estado do Amazonas. É importante salientar que 

conciliar os vários papéis socialmente atribuídos às mulheres - ser mulher, mãe, 

trabalhadora e pesquisadora- com as atividades acadêmicas não é tarefa fácil, haja 

visto que as atividades acadêmicas requerem do/a discente muito tempo e muita 

dedicação. 

O Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar de Ciências Humanas 

Universidade do Estado do Amazonas teve sua autorização em meados de 2016, ano 

que também ocorreu o primeiro processo seletivo para ingresso da primeira turma de 

alunos/as regulares. A diversidade é uma pauta que está presente no programa, onde 

se formaram mestres/as pessoas transgêneros, imigrantes, negras, indígenas na sua 

maioria mulheres. 

Todavia, mesmo diante de tamanha diversidade de culturas e pensamentos, de 

possuir linhas de pesquisas, ementas e discursos alicerçados por uma perspectiva 

contra-hegêmonica e descolonizadora da epistemologia, constatamos que a maioria 

das obras ministradas nas disciplinas – obrigatórias e eletivas- fazem parte de uma 

episteme masculina, patriarcal dominante e eurocêntrica. Nesse sentido, inferimos 

que: 

 

Os cursos das Ciências Humanas permanecem engessados e porque 
não dizer, entulhados de textos sexistas, androcêntricas e 
eurocêntricas. Ainda presenciamos, nos cursos de filosofia a não 
presença de mulheres! Esse fenômeno possui requintes de sarcasmo, 
pois quando temos a presença delas nesses cursos, na maior parte das 
vezes, elas nem percebem a exclusão que vivenciam, pelo fato da sua 
formação ser fortemente androcêntrica e, com isso não terem 
referenciais que possibilitem uma visão mais crítica (EGGERT, 2015, p. 
82-83). 
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Mas, por que trazer esses questionamentos? A resposta é simples e direta: 

motivadas pelo nosso desejo de compartilhar as experiências de um pensar-fazer a 

partir do olhar das intelectuais femininas, além de levantar reflexões acerca do 

silenciamento da escrita feminina no ambiente acadêmico, em especial, no curso Pós-

Graduação Interdisciplinar de Ciências Humanas da Universidade do Estado do 

Amazonas.  

Salientamos que as experiências e dados discutidos nesse artigo não se 

destinam a “desqualificar” a imagem do curso, ao contrário, o Mestrado Interdisciplinar 

de Ciências Humanas da Universidade do Estado do Amazonas destaca-se por sua 

excelência tanto pela grade curricular quanto pela capacidade profissional de seus 

docentes. Por isso, reafirmamos que trabalhamos com a compreensão muito 

pertinente entre saberes e poderes, desvelando as relações de poder que submetem 

as pesquisas e pesquisadoras. 

Nossa proposta enquanto pesquisadoras é promover espaços de diálogos entre 

alunas/os, pesquisadoras/res e docentes que questione as razões desse silenciamento 

das mulheres filósofas acirrado ainda mais a desigualdade de gênero nas 

universidades. É sabido que a história é constituída por homens e mulheres, mas 

definitivamente, apenas quem possui o direito de pronunciá-la são os homens. 

(PACHECO, 2015) “Quem são as mulheres que fizeram Filosofia? Nem ao menos nós 

sabemos. Sentamos nos bancos das universidades e nos deparamos com um espaço 

masculino” (MENEZES, 2015, p. 74). 

Nesse contexto, evidenciamos os argumentos de Bell Hooks: 

 

Quando eu era aluna da graduação, os Estudos da Mulher estavam 
apenas começando a encontrar seu lugar na academia. Aquelas aulas 
eram o único espaço em que as professoras estavam dispostas a 
admitir que existe uma ligação entre as ideias aprendidas no contexto 
universitário e as aprendidas pela prática da vida. (...) muitos alunos 
ainda querem fazer os cursos feministas porque continuam 
acreditando que ali, mais do que em qualquer outro lugar na academia, 
vão ter a oportunidade de experimentar a educação como prática da 
liberdade (HOOKS, Bell, 2017, p. 27). 

 

Dando continuidade as argumentações da autora supracitada reiteramos a 

necessidade de democratização dos espaços universitários sob o risco das 

universidades perderem seu caráter emancipatório à medida que reproduzem 

conhecimentos que servem, majoritariamente, a uma elite epistemológica 
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masculinizada; ao promoverem a hierarquização do saber, pautado no paradigma da 

ciência moderna; ao desqualificarem debates relacionados a questões concretas como: 

racismo, desigualdade, preconceito, dominação, segregação racial, poder. 

Ao analisarmos estatisticamente os números contidos na página oficial do 

programa de Mestrado em Ciências Humanas Universidade do Estado do Amazonas 

verificamos que nos últimos três anos o programa alcançou a marca de 125 alunos 

entre regulares e egressos, no qual 40% são homens e 60% mulheres. Já com relação 

ao corpo docente verificamos que 42% são homens e 58% mulheres de um total de 24 

docentes. 

Nesse sentido, os números confirmam uma tendência já relevada por outros 

pesquisadores e pesquisadoras no que diz respeito ao aumento da população 

feminina em cursos de graduação e pós-graduação. É válido, ainda, destacar a 

importância dessa questão no que tange a relações de gênero mais equânimes, além 

disso, historicamente, essa foi uma bandeira levantada por diferentes correntes do 

movimento feminista, uma vez que o acesso às universidades pode ser entendido 

como uma ascensão social e possibilidade por melhores postos de trabalho.  

Em suma, podemos inferir que o aumente da população feminina nas 

universidades tem possibilitado novos arranjos da epistemologia tradicional, desse 

modo, instigando a novas reflexões e práticas no campo do pensar/saber, além de 

permitir a entrada das mulheres em cursos universitários historicamente 

masculinizados, a exemplo da Filosofia.  

Outro fator importante é que, assim como no corpo discente, as mulheres 

também são maioria no corpo docente, o que de certa forma contradiz a realidade 

nacional que aponta para o predomínio dos homens na docência. Desse modo, 

podemos afirmar que a participação das mulheres no curso de Mestrado 

Interdisciplinar em Ciências Humanas surpreende não apenas por serem em maior 

número, mas também por serem em maior número no corpo docente.  

Nesse contexto, nos chamou a atenção o fato de, ao longo do curso, termos 

lido tão poucas filósofas em aulas. O que nos remete a fala de Marcia Tiburi ao nos 

lembrar lemos tantos filósofos que “somos treinadas a pensar a partir da experiência 

de leitura e escrita dos homens!” (TIBURI, 2015, p. 09-10). 

Trata-se de uma questão bastante importante que necessita ser problematizada, 

desvelando os motivos que levam a escassez de textos de mulheres filósofas em salas 



31 

 

de aula. Para Rosa (2015, p. 37) “os pensadores em diferentes épocas contribuíram 

para tal problema. Alguns filósofos que estudamos na história da filosofia percebiam 

as mulheres e escreviam sobre elas de maneira pejorativa”.  

 

ZÉLIA AMADOR DE DEUS, UMA PENSADORA DO NORTE 
 

Na atualidade, Zélia Amador de Deus é apontada como a intelectual negra mais 

importante da Região Norte, e efetivamente como uma das mais importante do país. 

Tanto no meio acadêmico quanto fora dele, a marca desta intelectual é a união que 

faz entre militância e a excelência, que traz em sua trajetória acadêmica multifaces, 

construídas no encontro entre Artes Cênicas, as Letras e as Ciências. Dentro e fora da 

universidade, o nome Zélia Amador de Deus é referência nas discussões e ações que 

abrangem os direitos das populações negras, o Movimento Negro, ações afirmativas, 

questões étnico-raciais, arte, educação, literatura negra e outros aspectos da negritude 

amazônica. 

A história de Zélia Amador de Deus é parte inseparável da história do 

movimento negro brasileiro, da luta junto ao Estado e instituições afins, em prol da 

garantia dos direitos das populações afro amazônicas e suas culturas, da luta contra o 

racismo no meio acadêmico, com destaque à conquista de cotas raciais para negros 

nas universidades e, mais especificamente, na Universidade Federal do Pará (UFPA).  

“Ninguém é melhor do que tu!”. Esta frase pertence a dona Francisca, avó 

materna de Zélia Amador de Deus, e, é com esta nota, que a autora abre a edição de 

“Caminhos Trilhados na Luta Antirracista”, e assim nos aproximamos dos escritos da 

professora Zélia. Nesta sua recente obra a intelectual nomeia sua escrita como uma 

autobiografia etnográfica, descrevendo sua história desde a infância. Nascida em uma 

fazenda na Ilha do Marajó, quando sua mãe, empregada doméstica, tinha apenas 

quinze anos. Sob esta realidade a autora chama a atenção para a determinação de sua 

avó, que mesmo diante das dificuldades financeiras, decide mudar-se para a capital 

Belém com intuito de buscar oportunidades para que Zélia pudesse estudar.  

 

No meio acadêmico, Zélia exerce, há mais de quarenta anos, a função 
de professora (atualmente emérita) da UFPA, instituição da qual 
também foi vice-reitora e é a atual assessora de diversidade e inclusão 
social. Ainda na UFPA, no ano de 2002, junto com outros professores e 
discentes, fundou o primeiro Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros 
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(NEAB) da região Norte do país – o Grupo de Estudos Afro-amazônico 
(GEAM/UFPA), e também a Casa Brasil-África, órgão universitário 
destinado à produção e divulgação de conhecimento sobre os países 
africanos, e também à firmação de parcerias entre a UFPA e 
universidades africanas. Em 2001, Zélia foi uma das representantes do 
Brasil na Conferência de Durban, da Organização das Nações Unidas 
(ONU). E, apesar de já defender essa pauta desde a abertura política 
do Brasil, com o parecer favorável da ONU, após Durban, Zélia 
encabeçou a luta pelas ações afirmativas para negros na UFPA – tema 
sobre o qual escreveu uma tese de doutorado (MONTEIRO, 2020, p. 
266-267). 

 

Ao destacarmos em nossos escritos esta intelectual da Região Norte, queremos 

primeiramente dar a visibilidade e o reconhecimento que esta mulher merece no 

cenário nacional, e também porque sua história e trajetória nos inspira, fortalece, nos 

motiva a resistir e seguir. Em seu livro Zélia afirma que a Universidade foi sua maior 

“trincheira” pois, lá foi um espaço onde sua luta e militância foram efetivas.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A tarefa que nos coube nesse artigo consistiu em expressar nossas inquietações, 

enquanto discente do curso de pós-graduação no estado do Amazonas, no que diz 

respeito ao volume de textos de mulheres filósofas lidos em sala quando comparado 

ao volume de textos de escrita masculina. De acordo com Pacheco (2015, p. 10) “as 

mulheres continuam lutando por reconhecimento nas diversas atividades ligadas ao 

intelecto”.  

Nesse sentido, 

 

somos convidados a olhar para outros contextos de pensamento, a 
pensar o feminismo enquanto força que permite quebrar o paradigma 
eurocêntrico com o qual nos acostumamos a trabalhar com a filosofia 
estrita do cânone sexista vigente. Todos os textos buscam o exercício 
de um livre pensar, crítico e comprometido com a filosofia e o 
feminismo (TIBURI, 2015, p. 13). 

 

Nunca é demais lembrar que a invisibilidade das mulheres filósofas em espaços 

acadêmicos decorre de um passado de ofuscamento e silenciamento imposto por uma 

epistemologia dominada pelos homens que oprimiu e, ainda, oprime o pensamento 

feminino. 
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Contudo, acreditamos que a mudança começou a ocorrer, em grande parte 

advinda das lutas travadas pelos movimentos feministas que abriram as portas para a 

conquista de direitos ao reivindicar a igualdade entre os sexos, dando visibilidade e 

voz as questões femininas. Porém, “essa é uma luta inacabada, porque a visibilidade 

da mulher permanece com pontos obscuros, de uma história cheia de opressão e 

submissão” (PACHECO, p. 24). 
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RESUMO: Este trabalho tem o objetivo de apresentar a possibilidade de compreensão 
do conceito de “mundo virtual”, bem como as relações humanas que se efetivam neste 
espaço, tendo como viés filosófico a analítica política de Hannah Arendt. Em um 
primeiro momento buscar-se-á verificar as questões possíveis que norteiam a 
compreensão prévia que os homens têm acerca da internet e seus ciberespaços; 
posteriormente, por meios das “iluminações” de Arendt, desdobraremos as diferenças 
entre compreender e conhecer, bem como o quiasmo que se efetiva no paralelo 
conceitual entre pensar e julgar; e, por fim, será proposta uma análise de como 
compreender a virtualidade, enquanto estado de constante potência, como 
dependente do ato para se efetivar (ato este de caráter humano). O tema se justifica 
na medida em que procura tratar de uma abordagem atual em que se pergunta da 
possibilidade da efetivação de juízos nesta esfera de virtualidade das relações 
humanas, além de oferecer reflexões acerca da possibilidade de estabelecermos e 
assegurarmos o “senso comum” de mundo em um cenário como este em que pessoas 
são reconhecidamente denominadas como “usuários” cujo acesso só se dá mediante 
uma senha e um login. Afinal, como seria possível ultrapassar essas barreiras virtuais 
para que os homens sejam e apareçam como tais de modo a garantir a pluralidade e 
a manutenção da durabilidade do mundo em comum? Por quais maneiras podemos 
conhecer o “quem” que está por trás do ato na potência da virtualidade e, ainda assim, 
garantirmos o respeito diante das diferenças? Para responder essa questão e outras 
que se desenvolvem ao longo da pesquisa, partiremos como critério de resultado, da 
noção arendtiana da ação como atividade par excellence na questão de atribuir 
responsabilidades e proporcionar compreensão acerca do sentido daquilo que se vive 
(seja natural ou virtual), de modo a estimular reflexões que permitam, por meio da 
“imaginação”, um outro viés de compreender Arendt diante das tecnologias da 
comunicação.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Ciberespaços; Mundo virtual; Imaginação; Ação; Hannah Arendt.  
 

INTRODUÇÃO 
 

alvez, em um primeiro momento, possa soar contraditória a tentativa de 

articularmos um “mundo virtual” ao pensamento arendtiano que, por 

sua vez, se caracteriza pelo fortalecimento da compreensão de um 

mundo em comum entre os homens a fim de evitar obliquações e alienações das suas 

próprias existências.  

Em vista das vivências intelectuais e sociais de Arendt é possível observar que a 

pensadora discordava veementemente das tentativas de conhecer fatos e dados além 

T
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do nosso mundo real que é a Terra, bem como, sua consternação em vista da ideia de 

progresso (enquanto resultado de processos científicos) que as conquistas 

tecnológicas engendravam ao mundo submetendo todos a um sistema tecnocrático 

(do “homem-usuário” dependente dos mecanismos e assessórios tecnológicos, 

vivificando assim, a reificação da reificação e, portanto, o despontamento da 

superfluidade de uma sociedade altamente consumista). 

Ora, Arendt procurou abordar acerca da sua contrariedade à noção de 

progresso conjecturada na ideia de processo (a saber: a natureza compreendida como 

um processo podendo ser fabricada pelos homens e, assim, ser transformada ou 

reificada em tecnologias e progressos), logo após o desfecho da 2ª Guerra Mundial 

(1945) e a materializou na obra As origens do totalitarismo (1951) e, de forma mais 

pontual, na obra A Condição Humana (1958). 

De todo modo, Arendt apesar de acreditar na necessidade do “novo” ou do 

surgimento das “novidades” por parte das ações dos homens, também estava ciente 

que tais eventos guardam em si o signo da imprevisibilidade, isto é, 

independentemente do fato nunca é possível saber ao certo quais as intenções que 

podem existir por trás de uma nova ação, bem como, prever suas consequências 

futuras. 

Deste modo, analisando este ponto da imprevisibilidade podemos pensar o 

seguinte: Mas a imprevisibilidade não pode ser superada por meio da promessa, tal 

como indica Arendt? A princípio, poderia. Entretanto, esta possibilidade só seria 

garantida em um contexto público/político que tivesse seu sentido de ser convalidado 

entre os homens e, portanto, baseado na manutenção das pluralidades. 

Todavia, a esfera pública na qual os homens conseguiriam exercer a política por 

meio da ação se tornou a partir da era moderna (século XX), conforme os 

esclarecimentos de Arendt, um habitat incoerente, incompreensível e, portanto, 

insensato (sem sentido).  

Dito de outra forma a esfera pública se voltou então para a competição política 

pela busca do poder (seja bélico, ou ainda seja tecnológico, como no caso da conquista 

do espaço e dos meios de comunicação em massa) entre as grandes potências 

mundiais e, não considerou o sentido mais profundo da vida política: a ausência de 

relações de autoridade para que assim possa haver a construção das redes relacionais 

entre os homens em igual medida.  
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Neste formato de relações é que se assegura a liberdade para Arendt e, somente 

assim, é que se torna possível realizar a política. Em um contexto competitivo de 

poderes e da busca incessante no objetivo de quem é o mais forte ou de quem tem 

mais autoridade, não pode haver política, mas antes, apenas relações de dominação 

(ou ainda de escravidão). 

Deste modo, em vista das contrariedades arendtianas acerca das inovações 

tecnológicas e da ideia de progresso incutada na cientificidade, como poderiamos 

conjecturar o pensamento de Arendt com as relações humanas que se efetivam por 

meio do “mundo virtual” na internet2? 

Primeiramente precisamos compreender o que é este mundo virtual. De modo 

geral, a internet nos permite apresentar, articular e desenvolver necessidades tanto da 

esfera privada quanto da esfera pública. Mesmo que a internet tenha sido produto 

(fabricação) dos homens, ainda assim, o espaço em que a mesma se realiza é virtual e, 

portanto, foge do que Arendt chama de “existência autêntica”, já que nem todos 

compartilham deste mesmo mundo e, consequentemente, têm a possibilidade ou o 

interesse de “ser e aparecer” neste mundo.  

Isto se dá, por um lado, em virtude de uma questão contraditória de cunho 

terminológico: afinal, como ser e aparecer (fisicamente falando) em um mundo virtual 

entre aqueles que dispõem de acesso? Por outro lado, há o fato de que nem todos os 

homens possuem as condições necessárias para participar deste mundo em igual 

medida (em vista de questões técnicas e socioeconómicos 3, logo, ficam a margem 

deste mundo).  

De modo geral, mesmo que exista uma grande parcela da população que não 

dispõe dos meios para conseguir participar deste mundo virtual (e isto inegavelmente 

impacta na questão da igualdade para a determinação de um mundo em comum 

_______________ 
2 Segundo Pinho (2003) a internet surgiu em meio a um conflito ideológico engendrado em uma disputa 

por tecnologias denominada Guerra Fria envolvendo os Estados Unidos e a URSS. Em vista dos 
soviéticos lançarem o satélite espacial artificial sputnik ao espaço em 1957, o presidente americano, 
Dwight Eisenhower, anunciou quatro meses depois a criação da Advanced Research Projects Agency 
(ARPA – Agência de Pesquisa e Projetos Avançados), integrante do Departamento Nacional de Defesa 
norte-americano, desenvolvendo pesquisas de informação para o serviço militar. Neste interím surgiu 
a necessidade da criação de uma rede de computadores nacional capaz de atuar tanto como canal de 
comunicação quanto instrumento de defesa no intuito de informar sobre possíveis ataques terroristas. 
Esta rede de computadores ficou conhecido como Arpanet. “Em 1983 o projeto Arpanet se divide em 
dois módulos: a MILnet voltada para os serviços militares e a ARPAnet que é onde começa a internet 
aos moldes que hoje conhecemos” (ROCHA; FILHO, s.p, 2016). 

3 Verificar pesquisa realizada em: https://cetic.br/pt/tics/domicilios/2019/individuos/C15/  
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segundo o pensamento arendtiano), ainda assim, se faz necessário pensar e 

compreender o mundo que então vem sendo criado nesta esfera digital por aqueles 

que conseguem dela fazer parte. 

Desta maneira, de que modo é possível pensarmos Arendt debatendo acerca 

das relações humanas, bem como da formulação de seus juízos e compreensões, que 

se desenvolvem no âmbito da internet (ou da tecnologia das comunicações)?  

Acreditamos que para responder esta questão com segurança, precisamos nos 

atentar ao que já expomos mais acima sobre a relação de Arendt para com o conceito 

de processo e a cientificidade que a ideia de progresso incorpora, mas, também, 

precisamos nos ater ao que a pensadora reflete acerca da importância de se manter as 

relações entre os homens por meio da comunicação e da ação (léxis e a práxis). 

 

O MUNDO VIRTUAL E AS RELAÇÕES ENTRE OS HOMENS 
 

O título desta seção já deve ser esclarecido de imediato a fim de se evitar 

compreensões errôneas ou equivocadas: a expressão “Homens” aparece assim descrita 

com a letra “h” em maiúscula justamente para apresentar o conceito de humanidade, 

e não meramente uma questão de gênero. Do mesmo modo, a expressão “Mundo” 

também é apresentada como um conceito cujo sentido não tem semelhança com o 

que comumente compreendemos por mundo ao pensarmos de modo físico (planeta 

Terra). 

Sendo assim, diferentemente do mundo natural, planeta Terra e também este 

em que, paralelo à natureza, os homens conseguem fabricar por meio das relações 

interpessoais que efetivam (e estabelecem o “senso comum” de mundo), o mundo 
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virtual4 é caracterizado pela possibilidade ideaticamente construída de um ambiente 

interativo. 

Neste ambiente virtual ocorre, por um lado, a desmaterialização do mundo 

natural (physis) para que surja o virtual (mundo em potência) e, por outro lado, há o 

homem (agora, “usuário” que oferece “ato” à “potência”) que fisicamente se conecta a 

esta esfera criada digitalmente (dados binários).  

Na internet, por mais que as relações se efetivem em uma contradição 

existencial que podemos chamar de uma “realidade metafísica” orientada por dados 

imateriais tecnologicamente criados, ainda assim, permite a geração de fatos 

concretos, como por exemplo, proporcionar e intermediar o encontro físico entre 

pessoas, a aquisição (compra ou venda) de materiais, utensílios e objetos em geral, a 

efetivação da aproximação com órgãos da esfera política e da administração pública e 

entre outros. 

Seguindo o pensamento arendtiano, como poderiamos então “compreender” o 

mundo virtual? Seria algo a se temer? Poderia ser uma espécie de ideologia da 

informação, tal como um conceito totalitário de comunicação em massa5? Ou seria um 

instrumento tecnológico criado para facilitar a vida das pessoas e aproximar as 

relações geograficamente distanciadas? 

Ora, diante da esteira analítica de Arendt, a imparcialidade se faz necessária. 

Logo, todas as práticas que se efetivam por meio da internet e seus “locais” 

denominados “ciberespaços”, a virtualização em si que condensam as vivências em um 

_______________ 
4 É digno de nota observar que a ideia de “virtual” como sendo um conjunto de elementos imateriais e 

que, por ser assim, deixam o “possível” em suspenso, isto é, propenso a atualizações (alterações) já 
aparece em Henri Bergson na obra Matéria e Memória: ensaio sobre a relação do corpo com o espírito, 
publicado originalmente em 1896. Para Bergson a memória, por meio das lembranças, é o “virtual” 
impregnado do passado, mas este passado quando atualizado se torna o presente e fecunda o futuro, 
daí resulta a suspensão do “possível”. Arendt se aproxima desta ideia quando na obra Entre o passado 
e o futuro (1961) remete à parábola kafkaniana acerca do “tempo”, a saber: um homem se encontra 
em meio de um combate no qual está cercado por dois adversários; “[...] o primeiro acossa-o por trás, 
da origem. O segundo bloqueia-lhe o caminho à frente. Ele luta com ambos. Na verdade, o primeiro 
ajuda-o na luta contra o segundo, pois quer empurrá-lo para frente, e, do mesmo modo, o segundo o 
auxilia na luta contra o primeiro, uma vez que o empurra para trás” (ARENDT, 2016, p. 33), mas além 
destes dois adversários há ainda o próprio homem cujas intenções podem ser inúmeras, inclusive, a 
de sair da batalha e passar a ser o juíz sobre os adversários. Arendt claramente faz alusão aos períodos 
temporais de passado, presente e futuro quando emprega a parábola de Kafka, em que os mesmos 
fazem parte de um mesmo contexto. 

5 Logicamente que se tratando de comunicação em massa, a internet não é pioneira na formação de 
opinião. Muito antes tivemos os impactos informativos das rádios, jornais, canais de televisão e 
revistas, mas nesta amplitude de interatividade simultânea e dinâmica em que uma pessoa pode 
realizar uma variedade de coisas ao mesmo tempo em frente da tela do seu dispositivo móvel ou do 
seu computador, é a primeira vez. 
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mundo digital pode ser compreendida como sendo justamente a figuração da 

mutação em curso. E nesta lógica é que podemos inferir que as relações virtuais entre 

os homens estão em um constante fluxo do porvir e permeadas pela ação da 

imprevisibilidade. 

Enquanto tal, “[...] a virtualização não é nem boa, nem má, nem neutra. Ela se 

apresenta mesma como o movimento mesmo do “devir outro”” (LÉVY, 1996, p. 17 – 

aspas do texto). O próprio corpo humano passa por um estado invisível de expansão 

na virtualização, em que, por exemplo, a voz e a imagem conseguem ser transportadas 

para outros locais por meio da telepresença (LÉVY, 1996). 

Neste ponto, considerando a contribuição de Pierre Lévy, mais uma vez 

poderiamos nos confrontar com o viés arendtiano acerca da ideia do “apequenamento 

do mundo” (iniciado com as grandes navegações no século XV) pela qual a 

humanidade passou a supostamente conhecer geograficamente o globo terrestre sem 

saber de fato do que estava falando. E é neste ponto que também podemos concordar 

com a pensadora, afinal, olhar imagens e ouvir sons sem estar presencialmente no 

local, não confere a práxis necessária para afirmar com veracidade e fundamentação 

que se tem conhecimento real sobre determinado local ou fato. 

Além de tudo, a experiência arendtiana acerca do totalitarismo é bem clara 

quanto ao perigo do isolamento que a supremacia da esfera privada inflige à 

humanidade (em detrimento da esfera pública e das relações entre homens) quando 

as pessoas se voltam para si mesmas e, com isso, deixam de pensar criticamente acerca 

dos fatos e informações que lhes chegam. O mesmo também pode ocorrer na esfera 

virtual. 

Tomemos por exemplo o caso do julgamento de Eichmann em que o mesmo 

vivia tão imerso dentro de si e voltado unicamente para as suas necessidades (incapaz 

de pensar como se fosse outra pessoa) que, por fim, foi acusado de cometer inúmeros 

crimes contra a humanidade, mas, em nenhum momento (mesmo nos minutos finais 

da sua vida) conseguiu refletir e compreender que o que tivera feito no passado de 

fato eram crimes.  

Eichmann, por mais incrível que possa parecer, se julgava inocente até o final 

de todo o julgamento em vista das alienações a que estava submetido, por um lado, 

pelas ideologias do regime nazista e, por outro, das suas próprias escolhas e ambições 

que, por sua vez, primavam pela vida privada. 
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Logicamente que não estamos afirmando que todas as pessoas que se voltam 

unicamente para as suas próprias vidas são Eichmann’s em potencial, mas, nos 

referimos que a exclusividade da preocupação com a vida privada pode nos deixar em 

um estado que podemos denominar (a exemplo da obra icônica de Saramago Ensaio 

sobre a cegueira de 1995) de “cegueira social” em que não conseguimos olhar 

efetivamente para o mundo (fabricado pelas relações humanas) que nos cerca e nem 

buscamos compreender as relações entre homens que se estabalecem em suas 

variadas formas de “ser e aparecer”.  

Permanecemos, pelo contrário, imersos no que consideramos ser o certo, o 

verdadeiro, o ideal e adequado, àquilo que nos faz bem e também aos que amamos. 

Criamos, portanto, uma espécie de “bolha” de relações homogêneas ao nosso redor 

que compartilham e versam sobre os mesmos gostos, os mesmos posicionamentos, 

em suma: concordam completamente com nossa forma de pensar os fatos do mundo.  

E, sendo deste modo, não viabilizamos espaço ou circunstâncias para a entrada 

do diferente, daquilo que é plural, muito menos dispomos de meios lógico-

argumentativos para estabelecer relações possíveis com nossos antagonistas caso 

venhamos a nos deparar com os mesmos. 

Para Arendt isso é um problema de amplo espectro que caracteriza a existência 

inautêntica da condição humana, característica essa que já está latente na sociedade 

desde o início da era moderna, principalmente, após a Revolução Industrial (século 

XVIII) que, por um lado, coligou os homens aos interesses capitalistas e os transformou 

em operários voltados apenas para as suas necessidades de labor (manter a 

sobrevivência do corpo) e, por outro, incentivou as relações de dominação na esfera 

público-política (dominador versus dominado; patrão versus empregado) e 

caracterizou a superfluidade dos homens (no sentido de descartabilidade). 

Desta maneira, a inautenticidade da condição humana se dá, conforme as 

análises arendtianas, na medida em que verdades absolutas não são possíveis de 

existir. Não existem justamente porque o absoluto não compete aos mortais (no caso, 

os homens). Assim explica a pensadora:  

 

A verdade absoluta, que seria a mesma para todos os homens e, 
consequentemente, não relativa e independente da existência de cada 
homem, não pode existir para os mortais. Para os mortais, o importante 
é tornar verdadeira a doxa, ver a verdade de cada doxa e falar de tal 
maneira que a verdade da opinião de cada um se revele a ele mesmo 
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e aos outros. Nesse nível, o “sei que nada sei” socrático significa não 
mais que: sei que não tenho a verdade para todo mundo; não posso 
saber a verdade do outro a não ser lhe perguntando e assim 
aprendendo a sua doxa, que se lhe revela de um modo que não se 
revela a nenhum outro (ARENDT, 2009, p. 61 – aspas e itálico do texto). 

 

Neste trecho da obra A promessa da política a pensadora enfatiza a necessidade 

das opiniões para que as relações entre homens possam ser mantidas no mundo 

comum da esfera pública. Arendt, portanto, não parte da ideia da existência de 

conceitos absolutos que somente podem existir entre um seleto grupo de homens 

com capacidade cognoscível mais evoluída (os sábios) e que estes, por sua vez, agem 

como “instrutores” dos “leigos”. 

Precisamos lembrar que Arendt opera sempre com a ruptura da hierarquia 

soberana do pensamento (teoria) em relação a ação (prática) e, que, portanto, também 

não existem hierarquias entre verdades e opiniões, já que as mesmas coexistem de 

forma complementar e perpassam por um ciclo reflexivo para que assim possam ser 

compreendidas em suas múltiplas características. 

Este ciclo pode ser conjecturado da seguinte maneira: a opinião surge e então 

é preciso ser compreendida; passa então pelo juízo (faculdade de julgar) que irá 

abordá-la por variadas perspectivas; aí então, depois de analisada e refletida, a opinião 

pode se tornar uma verdade (mas não absoluta).  

Por isso é um ciclo de complementações e não uma hierarquia. Dito de outro 

modo: a opinião obtida inicialmente na relação com outros por meio da ação (prática 

- vida ativa) se lança para a solidão interna do pensamento (teoria – vida 

contemplativa) em vias de ser analisada e refletida (depurada de preconceitos e 

compreensões superficiais), para depois retornar ao mundo dos homens de forma mais 

responsável, imparcial, coerente, íntegra e em respeito à pluralidade (estando em 

acordo ou desacordo com aquele que recebe a opinião) e, portanto, plena de sentido.  

O sentido é o que confere segurança para que seja efetivamente possível 

alguém afirmar “eu entendo o que você está falando” ou “eu sei o que você quer dizer”. 

Entretanto, compreensão6 e conhecimento são ações que, apesar de distintas entre si, 

são também, complementares para Arendt, a saber: 

_______________ 
6  É digno de nota salientar que Arendt esclarece que a “compreensão” na filosofia kantiana (Crítica da 

Razão Pura, B 172-73) é a própria definição do juízo, e cuja ausência ele define soberbamente como 
“estupidez”, uma “doença sem remédio” (ARENDT, 2001, p. 239). 
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O conhecimento e a compreensão não são a mesma coisa, mas estão 
relacionados. A compreensão baseia-se no conhecimento e o 
conhecimento não pode desenvolver-se sem uma compreensão 
prévia, ainda por articular. (...) A compreensão antecede e segue-se ao 
conhecimento. A compreensão prévia, que se encontra na base de 
todo o conhecimento, e a compreensão propriamente dita, que o 
transcende, tem o seguinte aspecto em comum: tornam o 
conhecimento portador de sentido (ARENDT, 2001, p. 235). 

 

Tal como podemos observar, a compreensão prévia para Arendt é um substrato 

para o conhecimento propriamente dito (o que transcende a superficialidade anterior). 

Para tanto, ele precisa ser articulado, isto é, precisa passar pela “peneira” da reflexão 

e, assim, ser compreendido de modo a transcender o significado inicial e, 

consequentemente, obtendo sentido mais amplo e, portanto, permeado com variadas 

perspectivas. 

O problema é quando os homens se mantêm presos (por ignorância, por 

conveniência, ou, seja lá qual outro motivo) aos significados primários da compreensão 

prévia e não transcendem para o alcance do sentido (do significado que se alcança por 

meio da reflexão). Isso ocorre quando estes se fixam em seus pré-conceitos e se 

fundamentam em métodos que “[...] não fazem avançar a compreensão crítica, uma 

vez que ocultam o que não é familiar e exige uma compreensão nova numa massa de 

dados familiares e habituais” (ARENDT, 2001, p. 238). Qual seria então a saída para esta 

qualidade dicotômica de um pharmakon7 que assim se configura enquanto qualidade 

permeadora das relações do mundo virtual?  

 

O LABIRINTO DAS RELAÇÕES HUMANAS NO MUNDO VIRTUAL: A NECESSIDADE 
DA IMAGINAÇÃO E DA RESSIGNIFICAÇÃO 

 

Segundo a analítica de Hannah Arendt toda a opinião necessariamente deve ser 

considerada nas redes de relações humanas, afinal, não existem hierarquias entre 

verdade e opinião, nem entre compreensão e conhecimento. O que existe em verdade 

é um ciclo de complementações em que a opinião quando refletida pode se tornar 

_______________ 
7  Expressão de origem grega que engendra em si tanto o sentido de remédio quanto o de veneno dada 

a sua condição da manipulação de variados compostos químicos e naturais que, por sua vez, se 
ocupam tanto do benefício quanto do malefício da saúde de um organismo animal.  
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uma verdade não-absoluta, já que os homens em sua condição mortal, não podem 

ambicionar e nem alcançar o absoluto. 

A solução que Arendt encontra para direcionar os homens neste labirinto das 

relações humanas no que se refere ao saber reflexionar sobre o sentido, ou o 

significado das coisas que nos cercam, bem como, da natureza de nossas relações e 

daquilo que fazemos, ou da forma que escolhemos ser e aparecer no “espaço das 

aparências”, se encontra (em concordância com o pensamento kantiano) na 

“imaginação”, isto é, na capacidade de “se colocar no lugar do outro” sem que com 

isso se assuma as opiniões, preconceitos e vicissitudes deste outro. Para Arendt, o “se 

colocar no lugar do outro” não assume de forma alguma o sentido de submissão em 

que uma parte se submete às opiniões e anseios de outra parte. 

Dito de outro modo, essa compreensão do “outro” só é possível quando 

conseguimos imaginar como é essa realidade possível de nossos pares. Referimo-nos 

como “realidade possível”, pois segundo Arendt, a realidade real nos é impossível de 

captar mesmo que por meio da imaginação (ARENDT, 2014, p. 513). Captar o real do 

outro seria o mesmo que compartilhar a particularidade deste outro, o que se torna 

humanamente impossível, já que todas as contingências que compõem nosso ser e o 

labor de nossa função biológica apenas podem ser compreendidas por nós mesmos 

e, ainda, não em sua totalidade. 

A imaginação, segundo Arendt, mantém interdependência com o “alargamento 

de pensamento” (já apresentado por Kant) que, por sua vez, está contido na 

compreensão da faculdade do juízo reflexionante (termo presente no pensamento de 

Kant na obra Crítica da faculdade de julgar). Nas palavras de Arendt podemos 

compreender que: 

 

O “alargamento do espírito” (...) é alcançado “ao compararmos nosso 
juízo com o juízo possível dos outros, e não com seu juízo real; e ao 
nos colocarmos no lugar de qualquer outro homem”. (...) O 
pensamento crítico é possível só onde os pontos de vista dos outros 
estão abertos à inspeção. O pensamento crítico, portanto, sendo ainda 
uma atividade solitária, não se exclui de “todos os outros”... Por meio 
da imaginação, ele torna os outros presentes, movendo-se, assim, 
potencialmente, em um espaço que é público, aberto a todos os lados; 
em outras palavras, adota a posição do cidadão kantiano do mundo. 
Pensar com a mentalidade alargada – isso significa treinar nossa 
imaginação a visitar... (ARENDT, 2014, p. 513 – aspas do texto). 
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Conforme as análises realizadas por Arendt acerca da “imaginação” enquanto 

tônica da faculdade do juízo que nos permite julgar com imparcialidade e articular 

conexões com perspectivas distintas das nossas, podemos compreender que, a 

exemplo do que ocorre com o aprendizado, precisamos “treinar” o exercício 

imaginativo sem que, com isso, descuidadamente imersamos em uma “armadilha” de 

interpretação: a imaginação apesar de ser uma “[...] apreensão empírica” (KANT, 2016, 

Cap. IX, 1ª Introdução, p. 47) dos fatos e dados representados por outros, não é a 

mesma coisa que o ato de assimilarmos o “outro”, de modo a nos tornarmos o que o 

“outro” pensa e acredita. 

Arendt ainda nos esclarece que a noção de “imaginação” pode ainda 

erroneamente nos levar a considerar que se trata da mesma coisa que a “memória”. 

Assim, a pensadora alerta que para Kant, “[...] a imaginação é a condição da memória, 

sendo uma faculdade mais abrangente” (ARENDT, 2002, p. 101). Além do mais, a 

pensadora destaca que: 

 

A imaginação, diz Kant, é a faculdade de tornar presente o que está 
ausente, a faculdade da re-presentação: “Imaginação é a faculdade de 
representar na intuição um objeto que não está presente”. Ou: “A 
imaginação (facultas imaginandi) é uma faculdade de percepção na 
ausência de um objeto”. Dar o nome de “imaginação” a essa faculdade 
de ter presente o que está ausente é bastante natural. Se eu represento 
o que está ausente, tenho uma imagem em meu espírito - uma imagem 
de algo que eu vi e que agora, de algum modo, reproduzo (ARENDT, 
2002, p. 101 – aspas e itálico do texto). 

 

Portanto, para Arendt, este “re-presentar” observado por Kant acerca da ação 

da imaginação, é um tornar presente aquilo que está ausente. Este “tornar presente 

algo que está ausente” só é possível quando imaginamos o “ser” ausente e buscamos 

compreender o sentido da estrutura deste ser. Esta ação, que é em si o ato de 

compreender, se dá de forma autônoma, isto é, um movimento interno (reflexivo) que 

desenvolvemos por meio do “ponto de vista geral” e, tão logo o devolvemos ao mundo 

no “espaço das aparências” para posicioná-lo nas inter-relações, isto é, no espaço entre 

os homens.  

Esta é, portanto, a trajetória do ciclo complementar entre opinião e verdade em 

que nossas perspectivas ultrapassam (transcendem) as compreensões prévias no 

momento que ascendem de um “ponto de vista geral” (imparcial) e, portanto, 

responsável, coerente e íntegro.  
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O pensar por si mesmo, ou o Selbsdeken kantiano, em muito vem de encontro 

com a filosofia do “dois em um”8 de Sócrates. Tal como já observamos nesta pesquisa, 

conforme o diálogo platônico na obra Górgias (precisamente no fragmento 482 C) a 

figura de Sócrates reflete com o personagem de Cálicles acerca da possibilidade de os 

homens realizarem atos maléficos de forma voluntária.  

Arendt nos apresenta este diálogo na obra Vida do Espírito para explicitar como 

a teoria do “dois em um” socrático se desenvolve e vem de encontro com o que ocorre 

no juízo reflexionante concebido por Kant e, posteriormente, com uma nova roupagem 

configurada na ideia de compreensão e imparcialidade arendtianos. Conforme Arendt 

nos esclarece, neste diálogo com Cálicles, a figura de Sócrates destaca duas sentenças 

afirmativas, sendo elas: 

 

[...] a primeira, “é melhor sofrer o mal do que o cometer. (...) A segunda 
afirmação é: “Eu preferiria que minha lira ou um coro por mim dirigido 
desafinasse e produzisse ruído desarmônico, e [prefiriria] que 
multidões de homens discordassem de mim do que eu, sendo um 
viesse a entrar em desacordo comigo mesmo e a contradizer-me”. (...) 
o que conta é que o mal foi feito; e aí é irrelevante saber quem se saiu 
melhor – o autor ou a vítima. Na qualidade de cidadãos, nós devemos 
evitar que o mal seja cometido, porque está em jogo o mundo em que 
todos nós – o malfeitor, a vítima e o espectador – vivemos. (...) Em 
outras palavras, Sócrates não está falando aqui na pessoa do cidadão, 
de que se supõe preocupar-se mais com o mundo do que consigo 
mesmo; ele fala aqui como um homem devotado principalmente ao 
pensamento (ARENDT, 2014, p. 203-204 – aspas e itálico do texto).  

 

Na primeira afirmação socrática, Arendt observa que o pensador indica a 

necessidade de se analisar os fatos de forma desatrelada das inclinações pessoais, 

afinal, observar que um determinado fato pode ser prejudicial para todos em vez de 

pensar apenas no que seria concernente a si mesmo é buscar compreender o contexto 

através de um “ponto de vista geral” (imparcial).  

Já em relação à segunda afirmação, Arendt identifica que se trata do pré-

requisito para a primeira afirmação, pois para pensar de forma “alargada” e imparcial 

precisamos de antemão termos consciência de nós mesmos (“ser um consigo mesmo” 

que é o que Arendt (2014, p. 207) examina como sendo o “ego pensante”), afinal, 

_______________ 
8  Conceito desenvolvido por Arendt em sua obra A vida do espírito. 
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somos um quando estamos apenas em nossa interioridade (“eu comigo mesmo” 9 da 

consciência) e somos outros quando estamos entre as pessoas na medida em que estas 

criam uma ideia acerca de nosso “eu” a partir da aparência. Logo, somos “dois em um”. 

Para Arendt essa dualidade é a marca sine qua non (senão o indício mais 

convincente) de que os homens existem “[...] essencialmente no plural” (ARENDT, 2014, 

p. 207). Mesmo que essa união entre o “eu comigo mesmo” e o “eu para os outros” 

perdure apenas quando os homens estão voltados para a interioridade do 

pensamento, ocorre novamente a unicidade do existir, a saber: 

 

[...] o dois-em-um torna-se novamente Um quando o mundo exterior 
impõe-se ao pensador e interrompe bruscamente o processo do 
pensamento. Quando o pensador é chamado de volta ao mundo das 
aparências, onde ele sempre é Um, é como se a dualidade em que tinha 
sido dividido pelo pensamento se unisse, violentamente, voltando de 
novo à unidade. Existencialmente falando, o pensamento é um estar-
só, mas não é solidão; o estar-só é a situação em que me faço 
companhia. A solidão ocorre quando estou sozinho, mas incapaz de 
dividir-me no dois-em-um, incapaz de fazer-me companhia, (...) 
quando sou um e sem companhia (ARENDT, 2014, p. 207).  

 

Nesta passagem presente na obra Vida do Espírito (precisamente no capítulo 

voltado para “O Pensar”), Arendt parece fazer alusão ao episódio do “Mito da caverna” 

de Platão presente no livro VII da obra A República, no qual o homem sai do “mundo 

da aparência” e se volta para o esclarecimento (fora da caverna), mas percebe que 

precisa voltar para a caverna (“mundo da aparência”) para ficar entre os outros homens 

e comunicar suas descobertas. Entretanto, Arendt observa que o objetivo de Platão era 

“[...] substituir a ação pela fabricação, visando conferir à esfera dos negócios humanos 

a solidez inerente à fabricação e ao trabalho” (ARENDT, 2007, p. 237). 

Deste modo, o que Platão pretendia com o retorno do homem à caverna escura 

dos negócios humanos é que este, por meio das ideias alcançadas desenvolva padrões 

e normas que “[...] lhe permitam julgar e classificar a multiplicidade variada de ações e 

palavras humanas com a mesma certeza “objetiva” com que o artesão se orienta na 

fabricação” (ARENDT, 2007, p. 238 – aspas do texto).  

_______________ 
9  Arendt destaca que Platão traduziu em linguagem tradicional esse diálogo sem som que ocorre no 

pensamento quando refletimos (diálogo do “eu comigo mesmo”) como eme emauto “o som de mim 
comigo mesmo” (ARENDT, 2014, p. 207). 
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Contudo, para Arendt, este processo de objetificação da multiplicidade, tal qual 

um artesão que fabrica objetos, engendra em si a ideia de “especialização”, em que 

apenas especialistas podem fazer parte e compreender o que estão fazendo. 

Conjecturando todas estas análises que chegamos até o momento e pensarmos 

de modo a traçarmos um paralelo a respeito das inter-relações que se efetivam no 

mundo virtual dos ciberespaços da internet, não seria viável e, muito menos, coerente 

partirmos desta noção platônica de “especialistas” da opinião e do conhecimento 

(fator este que foi responsável pela divisão da filosofia tradicional entre filósofos e 

multidão; ou ainda, filosofia e política).  

Afinal, as relações entre os homens não podem ser caracterizadas como um 

jogo de “especialistas no assunto”, uma vez que “[...] a capacidade de argumentação 

não se encontra distribuída de modo uniforme por toda a gente” (MARQUES, 2016, p. 

246) e, neste ponto, novamente podemos verificar que, segundo o pensamento 

arendtiano, não pode haver uma hierarquia entre verdade e opinião, pois todas as 

opiniões devem ser consideradas e refletidas.  

Há de se observar, inclusive, que a exemplo do que ocorre com aqueles que 

passam a viver e a pensar somente dentro daquilo que podemos metaforicamente 

denominar de suas “bolhas privadas” tendo por base as suas compreensões prévias e 

seus pré-conceitos (muitas vezes dogmáticos), também existem aqueles que se voltam 

para o thaumadzein10 (o espanto filosófico onde pode haver o encontro com o 

Absoluto segundo o pensamento platônico) solitário e permanecem nesse 

conhecimento crítico e fecundo que se desenvolve apenas em si mesmo. 

Afinal, tanto uma existência baseada nas limitações da vida privada quanto 

outra que se volta para um conhecimento crítico encarcerado no âmago do próprio 

pensamento, realizam o mesmo revés, só que em perspectivas distintas (seria 

analogamente pensando: o mesmo “veneno”, mas em recipientes e em quantidades 

distintas), pois tanto um quanto o outro “[...] destrói a pluralidade da condição humana 

dentro de si mesmo” (ARENDT, 2009, p. 81). 

_______________ 
10 De acordo com Arendt na obra A Promessa da Política o thaumadzein é um choque filosófico 

promulgado por Platão que configura a separação do filósofo que o padece das pessoas com quem 
convive. “E a diferença entre os filósofos, que são poucos, e a multidão não é de forma alguma (...) que 
a maioria nada sabe do pathos do espanto, mas que se recusa a padecê-lo. Essa recusa se expressa 
como doxadzein” (ARENDT, 2009, p. 79). 
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Por isso Arendt busca desenvolver seu pensamento acerca da condição humana 

tendo por base a ruptura das hierarquias impostas pela tradição filosófica, a fim de 

trazer à tona a importância da política e da ação vinculada com a reflexão (phronésis 

– vida política - e nous – intelecto - compreendidos de forma complementar; 

thaumadzein e doxadzein podendo participar ambas no “mundo das aparências”). 

No âmbito da esfera virtual podemos identificar que há a possibilidade de que 

a conversação percorra caminhos em que nem sempre todas as pessoas terão as 

mesmas capacidades argumentativas e, portanto, os diálogos interativos estarão 

submetidos a “[...] assimetrias e desigualdades de acesso e uso de linguagem” 

(MARQUES, 2016, p. 245) e, este fato precisa ser considerado quando analisarmos o 

contexto das inter-relações humanas nesta esfera. Marques ressalta o seguinte sobre 

este ponto: 

 

Uma análise de espaços de conversação política on-line precisa 
contemplar, para além de uma verificação da presença de 
reciprocidade, reflexividade e discussão crítico-racional, a relação 
desigual que se estabelece entre os interlocutores, e a  configuração 
da própria situação de comunicação/interlocução. Essa dupla 
preocupação está intimamente ligada ao “ser responsável”, pois tem 
como pressuposto o fato de que os sujeitos se tornam “seres de 
palavra” nos momentos em que criam e se engajam em espaços de 
enunciação conflitiva (MARQUES, 2016, p. 248). 

 

Com este apontamento de Marques (2016) podemos estabelecer uma conexão 

direta com o que Arendt nos chama a atenção ao fato da necessidade de encontrarmos 

“sentido”, isto é, um “por que”, para as nossas ações e as esferas em que as mesmas 

vêm ocorrendo. Os conflitos sempre existirão ao passo em que somos seres plurais e, 

portanto, portadores de opiniões diversas e distintas entre si. Entretanto, mesmo que 

em uma esfera virtual que nos separa (fisicamente falando), ainda assim, não deixamos 

de ser seres humanos que precisam se inter-relacionar para prosseguir com a 

fabricação das emaranhadas conexões públicas que compõem o “espaço da 

aparência”. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Conclui-se que as relações conflitivas que se desenvolvem na esfera do virtual 

podem ser contornadas, partindo das análises arendtianas acerca da noção de ação, 
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quando “treinamos” nossa faculdade imaginativa e, passamos assim, a pensar e a 

compreender o contexto e as outras pessoas de forma “alargada”, sem que com isso, 

assumamos passivamente o posicionamento e os enunciados emitidos por estas.  

Desta maneira, é a imaginação que nos confere a capacidade de refletir e emitir 

julgamentos (posições) não-absolutos que, antes de obliquarem ainda mais as 

relações, aproximam na medida em que buscam respeitar o “ser e aparecer” dos 

outros.  

Tal como a técnica da “maiêutica” socrática, nos dispormos à imaginação não é 

uma tarefa fácil, pois nos impele a “violar” nossa conduta própria de pensar e sair da 

“zona de conforto”. Sendo assim, este “se colocar no lugar do outro” no intuito de 

apreender sua realidade parcial (pois jamais podemos captá-la em sua integralidade) 

é um ato de coragem para Arendt. A coragem de “parirmos” novos pensamentos por 

meio da conexão com outras perspectivas alheias à nossa interioridade. 

Ora, para Arendt isso nada mais é que efetivar o sentido do pensamento 

considerando que a existência dos homens está condicionada à “sociabilidade”. 

Lembrando, inclusive, que já somos pelo menos dois quando estamos apenas com nós 

mesmos (teoria do “dois-em-um” de Sócrates), logo, a pluralidade em seu sentido 

efetivo e autêntico (aqui, nos referimos à pluralidade compreendida de forma 

responsável e consciente) de ser já é uma constante em nossas vidas mesmo se não 

estivermos na presença de outras pessoas. 

Como então podemos pensar a questão da imaginação no sentido de ser uma 

catalisadora das inclinações privadas (ou da soberania do nosso pensamento) nas 

situações de conflitos com as quais as pessoas vêm desfazendo relações, emitindo 

juízos baseados em compreensões prévias, partindo do ponto de vista pessoal (vida 

privada) e não de um “ponto de vista geral” para se posicionarem entre os homens? 

Qual seria o modus operandi, por assim dizer, que estabeleceria o cenário (ou o 

momento certo) para que colocássemos a imaginação em ação nas relações do mundo 

virtual? 

Para Arendt, primeiramente temos que estabelecer o sentido de nossas 

relações, isto é, compreender que somos pessoas com infinitas diferenças, mas que 

também somos iguais na questão de vivermos no mesmo mundo (a pluralidade – as 

distinções entre as pessoas - para existir, precisa da singularidade de cada pessoa).  
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Posteriormente a isso, as pessoas precisam entender o contexto em que estão 

inseridas: no caso do mundo virtual, os homens precisam compreender a ambivalência 

que permeia esta esfera e que, portanto, serão as suas ações na mesma que 

proporcionarão a tônica para os tipos de relações que se estabelecerão. 
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RESUMO: O presente trabalho busca abordar a invisibilidade feminina no tocante a 
memória coletiva e força de ação, bem como compreender os impactos gerados pela 
opressão no ambiente doméstico, por meio da análise dos livros “A Condição 
Humana”, de Hannah Arendt, e “Um Teto Todo Seu”, de Virginia Woolf. A obra de 
Woolf é relevante para o tema pois trata dos obstáculos enfrentados por escritoras 
contemporâneas à autora, bem como de épocas anteriores a ela, e traz a conclusão de 
que esses obstáculos são ocasionados por falta de independência financeira e de um 
cômodo particular. Já “A Condição Humana” contribui com a conceitualização dos 
espaços privado e público. Assim sendo, o que se objetiva é uma análise do 
apagamento de mulheres nos espaços públicos e privados, através da leitura 
complementar de ambos os livros. Utilizando definições arendtianas, o que se conclui 
da obra de Woolf é que a mulher de seu tempo possuía barreiras no espaço privado, 
caracterizado pelo ambiente doméstico e pela vida familiar, que as impediam de 
adentrar plenamente o espaço público. Portanto, a condição necessária para que as 
mulheres se façam plenamente presentes na esfera pública é a libertação da posição 
de inferioridade que marca sua existência dentro da esfera privada, na qual elas não 
possuem recursos para satisfazer suas necessidades básicas independentemente. 
Ademais, se mostra necessária uma breve análise histórica para possibilitar a 
compreensão da obra de Virginia Woolf e de seu vínculo com a atualidade. Ao transpor 
para o Brasil atual a análise de Woolf, realizada em Londres na primeira metade do 
século XX, é possível observar que muitas das conclusões de “Um Teto Todo Seu” se 
mantém relevantes. Para integrar o espaço múltiplo que é a política, superando o 
apagamento histórico, a mulher precisa primeiro ser dona de sua intimidade, de sua 
vida privada, existindo dentro dela em pé de igualdade e não como um ser subjugado 
a outro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Memória coletiva; Esfera pública; Esfera privada; Apagamento 
histórico; Libertação feminina. 

 

INTRODUÇÃO 
 

 domínio da política se faz como um espaço entre-os-homens, o que 

significa dizer que a mesma é um local de pluralidade, de vozes a 

serem ouvidas e de ações múltiplas dentro de um mesmo discurso. 

Arendt retorna, em sua obra, às sociedades da Grécia Antiga na tentativa de encontrar 

o ponto de partida para a delimitação dos domínios público e privado e, desse modo, 

iluminar as problemáticas contemporâneas a ela. A esfera privada de Hannah Arendt 

é o espaço de realização do trabalho, componente da vida activa que visa saciar as 

O
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necessidades vitais e pré-políticas, e também é caracterizada pela desigualdade vinda 

da dominação do cidadão sobre trabalhadores, crianças e mulheres que convivam 

neste ambiente. Em contrapartida, a esfera pública é um espaço de liberdade e 

igualdade, sendo caracterizada pela atividade ação, pela qual os cidadãos deixam sua 

marca no mundo. Visto que o ser humano somente pode ser livre se tem suas 

necessidades biológicas saciadas, e que isto ocorre através do trabalho realizado na 

esfera privada, a desigualdade presente nestes espaços é necessária para que haja 

liberdade na esfera pública, reservada a cidadãos.  

De maneira complementar, Virginia Woolf argumenta que a causa da submissão 

feminina na vida doméstica e seu consequente apagamento na memória coletiva é a 

falta de condições materiais, especificamente por não possuir um espaço particular e 

recursos financeiros que lhe assegurem uma existência digna. A reflexão posta por esta 

obra motivou uma breve análise histórica, a fim de compreender o quanto as 

conclusões tiradas dela se aplicam a outras realidades. 

Não houve pretensão de, com o presente trabalho, realizar uma análise 

aprofundada dos papéis exercidos por mulheres nas diferentes sociedades que se 

configuraram ao longo da história. Tratou-se deste tema apenas de maneira 

tangencial, a fim de demonstrar de maneira concreta o fato de que o vínculo da mulher 

ao espaço doméstico não é exclusivo à Grécia Antiga. Assim, justificou-se a relação 

entre a análise feita por Hannah Arendt e as reflexões postas por Virginia Woolf, bem 

como a transposição das conclusões vindas dessa análise para a atualidade brasileira. 

 

A CONDIÇÃO HUMANA 
 

Primeiramente, se faz necessário retomar a importância da obra de Hannah 

Arendt para o presente estudo. A contribuição de "A Condição Humana" está nos 

conceitos de espaço público e espaço privado apresentados nela e, também, na breve 

análise das relações existentes entre eles. Ao longo de seus escritos, Arendt se vale de 

uma análise histórica focada na vivência grega, especificamente na Cidade-Estado de 

Atenas, e posteriormente reflete acerca de fenômenos ocorridos na modernidade.  

No contexto de Atenas, espaço público é onde se discutem assuntos relevantes 

à coletividade, que não possuem caráter particular ou íntimo. É também o mundo 

comum a todos, onde se torna possível a igualdade de homens semelhantemente 
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livres e capazes de ação, ou seja, de iniciar algo novo. Nestes ambientes se tornam 

possíveis a realização de debates e a existência do dissenso, que levam à concretização 

da política e motivam discurso, elemento de extrema importância para o período em 

destaque. 

Em contrapartida, espaço privado é o local de satisfação das necessidades pré-

políticas, em que o cidadão exerce dominação sobre seus empregados e sua família, 

na qual a principal contribuição da mulher está em sua capacidade de reproduzir. A 

essa realização de impulsos biológicos, necessária para a perpetuação da espécie, 

Arendt chamou de trabalho. Assim, esse ambiente está em oposição ao espaço 

público, pois não conta com igualdade e tampouco com liberdade, que é conceituada 

por Arendt como “a ausência de constrangimentos biológicos” (ASSIS, 2006). 

Cada espaço é necessário aos cidadãos por razões diferentes: enquanto a esfera 

privada é essencial para a sobrevivência da espécie, a esfera pública dá ao indivíduo a 

possibilidade de expansão pessoal e à coletividade a realização de trocas e debates. 

Assim sendo, o público se sobressai sobre o privado, pois este trata apenas de 

questões pré-políticas enquanto aquele garante a aprimoração da democracia e da 

vida política na Cidade-Estado. 

 

Ser visto e ouvido por outros é importante pelo fato de que todos 
veem e ouvem de ângulos diferentes. É este o significado de vida 
pública, em comparação com a qual até mesmo a mais fecunda e 
satisfatória família pode oferecer somente o prolongamento ou a 
multiplicação de cada indivíduo, com os seus respectivos aspectos e 
perspectivas (ARENDT, 1959). 

 

É necessário ressaltar que, para a autora, a liberdade e a igualdade do espaço 

público, fundamentais para que o homem desfrute plenamente da cidadania, existem 

necessariamente como contrapartida da desigualdade e da dominação exercida 

dentro do espaço privado. As questões relacionadas à sobrevivência e às necessidades 

básicas da vida precisam primeiramente estar saciadas para que o cidadão possa 

ocupar plenamente o espaço público, onde ele vai deixar sua marca e fazer a sua 

contribuição para a vida coletiva, em especial, na forma da política. Portanto, um 

espaço está em oposição ao outro, além de ter sua existência exclusivamente motivada 

pela do outro.  
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Ademais, a autora chama atenção para um fenômeno a modernidade 

caracterizado pela confusão entre as duas esferas da vida e pelo apagamento da 

política. Durante a antiguidade grega, a distinção entre público e privado era nítida e 

as questões políticas possuíam importância ímpar para o aprimoramento da pólis, 

porém com a modernidade as questões consideradas pré-políticas deixaram de estar 

confinadas ao espaço privado e agora adentraram a esfera pública. Essa alteração na 

configuração da vida fez com que as duas esferas se confundissem e causou o 

atrofiamento da esfera pública. Não obstante, as questões políticas foram deixadas de 

lado, por conta da alteração nos sistemas de poder que se afastaram da democracia e 

deram lugar à violência e à burocracia. Em seu lugar, ganharam força as questões 

sociais. 

 

UM TETO TODO SEU 
 

Os conceitos retirados de “A Condição Humana” foram utilizados como 

ferramentas para analisar a obra de Virginia Woolf, de forma a compreender as 

conclusões obtidas de “Um Teto Todo Seu” com enfoque na questão do espaço 

público e do espaço doméstico. A partir desta análise é possível compreender a forma 

pela qual se dá a existência das mulheres nestes ambientes, bem como discorrer acerca 

de aspectos negativos que possivelmente impeçam o estabelecimento destas 

mulheres na memória coletiva.  

A autora inicia sua obra narrando o evento que motivou sua elaboração, 

situação na qual foi chamada para escrever sobre o tema “Mulheres e A Ficção”. Após 

muito refletir sobre as inúmeras possibilidades de escrita, se encontrou motivada a 

discorrer sobre os obstáculos que mulheres encontram ao tentar iniciar e manter 

carreiras como escritoras de ficção. De maneira ainda mais importante, Woolf se 

propôs a encontrar as condições necessárias para que as mulheres conseguissem 

superarem este obstáculo, visto que a seu tempo era extremamente raro encontrar 

livros escritos por mulheres.  

A fim de propriamente apresentar a conclusão da autora para este problema, é 

necessário apresentar sua visão acerca do espaço doméstico e compreender a 

complexa relação que este possui com a ideia da realização plena de uma carreira 

enquanto escritora. Woolf apontou que o lar é o ambiente ao qual as mulheres se 
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encontraram confinadas durante a maior parte da história, por diversas razões que 

serão tratadas a seguir. Quanto ao objetivo de estabelecer-se e obter reconhecimento 

enquanto escritora, é possível relacioná-lo com o conceito de memória coletiva.  

A autora menciona, a fim de ilustrar com maior profundidade a reflexão a que 

se propõe, autoras que vinham de famílias sem boa condição econômica e 

encontravam nisso a limitação de sua escrita e, em contrapartida, outras que possuíam 

elevada condição financeira, porém eram vinculadas a seus maridos e a suas vidas 

doméstica e por este motivo não conseguiam articular-se.  

Ao discorrer acerca da vida destas mulheres, Woolf pontua que, de maneira 

geral, era muito raro mulheres possuírem um cômodo somente para si onde pudessem 

escrever livres de interrupções e de distrações. A falta de tempo também apresentava 

uma grande limitação, visto que as mulheres acumulavam as funções de criar seus 

filhos e cuidar de sua casa, em especial quando estas funções não eram delegadas a 

empregados e empregadas. Ambas essas limitações se faziam sentir com dupla força 

nas vidas de mulheres de classe econômica baixa, que possuíam ainda menos tempo 

e espaço.  

É possível concluir, então, que na visão da autora as grandes limitações ao 

desenvolvimento de mulheres enquanto escritoras se encontravam dentro de suas 

próprias casas. Assim, a falta de condições básicas para articular suas ideias de forma 

escrita e de maneira confortável se somavam à falta de incentivo e de crença nas 

habilidades dessas mulheres. O desânimo causado por essa situação de falta de 

motivação é citado por Woolf, mesmo que brevemente e sem grande profundidade. 

Pode-se concluir que a pouca importância conferida a este tema provavelmente se 

deve a crença de que, superados os obstáculos práticos, os obstáculos sociais também 

seriam gradualmente vencidos.  

Ao longo de sua obra, a autora não somente discorre sobre tais obstáculos, mas 

também confere ênfase à busca de soluções práticas, as quais acredita serem capazes 

de reverter o quadro desanimador que aponta. Neste sentido, Woolf propõe que a 

condição necessária para que uma mulher consiga se desenvolver enquanto escritoras 

é que ela possua um cômodo apenas para ela, onde possa estar somente consigo e 

trabalhar em suas habilidades, e receba quinhentas libras por ano, pois “...a verdade é 

que quinhentas libras por ano mantêm uma pessoa viva nesse mundo” (WOOLF, 1929).  
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Ou seja, a autora conclui que toda mulher precisa conseguir existir por si 

própria, com privacidade e condições de se manter viva, sem se subjugar a viver em 

função de outro para viver uma vida satisfatória. Ao ter uma vida minimamente 

agradável e tempo e espaço para refletir sobre si e sobre o mundo, uma mulher não 

mais encontraria grandes obstáculos práticos para se desenvolver enquanto escritora. 

Em verdade, esta condição abriria espaço para qualquer pessoa se expandir em 

qualquer sentido que sentisse necessário e desenvolvesse quaisquer habilidades que 

quisesse, dentro de seus interesses e limitações próprios. 

 

BREVE ANÁLISE ESTATÍSTICA: REALIDADE BRASILEIRA 
 

Partindo de um ponto de vista histórico, as observações feitas por Virginia 

Woolf se mostram válidas não somente em sua época, mas também na atualidade. 

Analisando especificamente o contexto brasileiro, se demonstra que em 2019 a taxa 

de participação feminina na força de trabalho era de 54,3% (SILVEIRA, 2021) e que a 

porcentagem de lares sustentados por mulheres em 2018 era de 45% (BARBOSA; 

PHELIPE, 2020). Em contrapartida, a taxa de homens na força de trabalho em 2019 era 

de 73,3%, (SILVEIRA, 2021) tendo um salário em média 19% maior em relação aos de 

mulheres (ELIAS, 2021). Destes dados é possível concluir que as mulheres brasileiras 

estão encarregadas de prover sustento para si mesmas e para suas famílias de maneira 

desproporcional, ao comparar os índices de desemprego entre os sexos. Ou seja, a 

disparidade de renda ainda apresenta uma limitação significativa para que uma parcela 

considerável das mulheres obtenha uma vida digna. 

Quanto a observação apresentada por Virginia Woolf de que mulheres 

dispunham de pouco tempo para si, também é possível verificar que essa realidade 

persiste até a atualidade. Muitas das mulheres que trabalham também se encontram 

desproporcionalmente encarregadas de tarefas domésticas, como limpeza, preparo de 

refeições e cuidados com os filhos. A essa soma de funções profissionais e domésticas 

se dá o nome de dupla jornada de trabalho, e sua existência foi demonstrada em 

estudo (IPEA, 2015) que concluiu que mulheres trabalham em média 7,5 horas 

semanais a mais do que homens. 

 

Em 2015, a jornada total média das mulheres era de 53,6 horas e a dos 
homens, de 46,1 horas. Em relação às atividades não remuneradas, a 
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proporção se manteve quase inalterada ao longo de 20 anos: mais de 
90% das mulheres declararam realizar atividades domésticas; os 
homens, em torno de 50% (VERDÉLIO, 2017). 

 

Os dados supracitados demonstram, a partir de uma perspectiva atual, a 

concretude das observações postas por Virginia Woolf, bem como a extensão temporal 

e espacial dos fatos apontados por ela. Apesar de inexistirem dados específicos 

retratando em tantos detalhes a realidade feminina em Londres na primeira metade 

do século XX, tempo e local de vida da autora, é coerente transpassar suas conclusões 

para uma realidade passível de análise estatística a fim de conferir uma dimensão 

numericamente demonstrável à análise. 

 

CONCLUSÃO 
 

O ponto de intersecção entre as duas obras analisadas no presente estudo é a 

crença de que o ser humano precisa, em primeiro lugar, obter suas necessidades 

básicas para poder adentrar a esfera pública. Apesar de Virginia Woolf não se utilizar 

dos mesmos termos encontrados em “A Condição Humana” para apontar esta 

constatação, que nem ao menos é constatada explicitamente, é possível inferi-la 

baseando-se na importância que a autora dá à obtenção de um espaço próprio e uma 

quantidade de dinheiro suficientemente grande para manter alguém vivo. Portanto, 

esta convergência implícita torna interessante a análise da obra de Virginia Woolf pela 

ótica arendtiana, utilizando como ferramenta conceitos apresentados por Hannah 

Arendt.  

No tocante ao espaço privado, o que se conclui é que historicamente o 

ambiente doméstico impôs limitações à vida de mulheres. É interessante a reflexão 

motivada pela obra de Hannah Arendt, que expõe esse fato apenas brevemente, sobre 

o papel da mulher na vida da Grécia Antiga. Seu lugar era o de contribuir para as 

necessidades biológicas através de sua capacidade reprodutiva. Por diversos motivos 

e de muitos modos, essa configuração se repetiu em inúmeras sociedades ao longo 

da história.  

Assim sendo, a constatação apresentada em “A Condição Humana” de que é 

preciso primeiramente satisfazer necessidades básicas para obter condições de existir 

de forma significativa no espaço público se mostra extremamente relevante. A grande 

limitação para a participação de mulheres na política, na ciência e nas artes ao longo 
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da história foi exatamente essa: não havia, para elas, condições básicas de existir por 

si próprias. Esse fato era motivado por falta de instrução formal e privações impostas 

tanto na esfera política, como é o caso da inexistência do direito ao voto, quanto na 

esfera social, a exemplo das dificuldades narradas por Virginia Woolf.  

A condição necessária para potencializar a visibilidade de ideais articuladas por 

mulheres em todos os âmbitos é, primeiramente, que se caminhe para uma 

configuração social na qual exista para elas uma vida digna e independente. Isso se 

alcança com igualdade de gênero, com educação e com a expansão da possibilidade 

de se obterem vidas profissionais e acadêmicas satisfatórias. Apesar de parecer 

genérica, essa observação somente é possível porque há maneiras de concluir que a 

realidade almejada está, lentamente, sendo alcançada.  

Virginia Woolf pontua, em sua obra, que livros escritos por mulheres eram 

extremamente raros. Atualmente, é possível verificar que essa realidade tem se 

alterado ao longo do último século, dos últimos cinquenta anos e, em especial, das 

últimas décadas, durante as quais tem se notado cada vez mais contribuições feitas 

por mulheres às mais diversas áreas do conhecimento e da arte.  

Apesar da lentidão deste processo, principalmente no tocante à inclusão de 

mulheres em posições de liderança, é possível partir da hipótese de Virginia Woolf de 

que uma vida minimamente independente é a condição necessária para a existência 

nos espaços públicos e concluir que, ao se notar um aumento significativo na 

visibilidade de ideias articuladas por mulheres, também houve um avanço em suas 

condições de vida. 

 

REFERÊNCIAS 
 

APLICADA, Instituto de Pesquisa Econômica. Retrato das Desigualdades de Gênero e 
Raça. 2015. Disponível em: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/170306_retrato_das_desigualdad
es_de_genero_raca.pdf. Acesso em: 11 nov. 2021.  

ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 1959. 

ASSIS, Mariana Prandini Fraga. Uma Apreciação Feminista da Teoria Arendtiana. 
Florianópolis, 2006.  

BARBOSA, Marina; PHELIPE, André. Quase metade dos lares brasileiros são 
sustentados por mulheres. 2020. Disponível em: 
https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/02/16/internas_economia,11221



61 

 

67/quase-metade-dos-lares-brasileiros-sao-sustentados-por-mulheres.shtml. Acesso 
em: 11 nov. 2021.  

ELIAS, Juliana. Mulheres ganham 19% menos que homens –no topo, a diferença é de 
mais de 30%. 2021. Disponível em: https://www.cnnbrasil.com.br/business/mulheres-
ganham-19-menos-que-homens-no-topo-diferenca-e-de-mais-de-30/. Acesso em: 
11 nov. 2021.  

SILVA, Taísa Mara Pinheiro; GARCIA, Dantielli Assumpção; LOPES-FLOIS, Larissa; 
SOUSA, Lucília Maria Abrahão e. Palavra de mulher: Virgínia Woolf em "Um teto todo 
seu". Passo Fundo, 2019.  

SILVEIRA, Daniel. Participação de mulheres no mercado de trabalho tem 5º ano de 
alta, mas remuneração segue menor que dos homens, diz IBGE. 2021. Disponível em: 
https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/03/04/participacao-de-mulheres-no-
mercado-de-trabalho-tem-5o-ano-de-alta-mas-remuneracao-segue-menor-que-
dos-homens-diz-ibge.ghtml. Acesso em: 11 nov. 2021.  

VERDÉLIO, Andreia. Mulheres trabalham 7,5 horas a mais que homens devido à dupla 
jornada. 2017. Disponível em: https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2017-
03/mulheres-trabalham-75-horas-mais-que-homens-devido-dupla-jornada. Acesso 
em: 11 nov. 2021.  

WOOLF, Virginia. Um Teto Todo Seu. São Paulo: Tordesilhas, 1929. 

  



62 

 

 

MA. LARA ROCHA 
UFC 

larafr87@gmail.com 
 

RESUMO: O artigo apresenta a figura do filósofo como contador de estórias 
(storyteller) e da filosofia como storytelling como metáforas do filosofar na teoria 
política arendtiana, propostas para pensar o que estamos fazendo. Quando, nos 
tempos sombrios, se rompe o fio que liga o presente ao passado e se esgarça a relação 
entre as atividades espirituais do pensamento e do juízo com a teia das relações 
humanas, contar estórias e fazer da filosofia um modo de se reconciliar com o mundo, 
se impõem não apenas como possibilidades de resistência e como tentativa de 
superação de dificuldades fundamentais na relação da filosofia com a política. Nesse 
sentido, o texto se divide em duas partes principais. No primeiro momento, será 
analisado o modo pária de filosofar, caracterizado como uma possibilidade de 
resistência e de lidar com os fragmentos de eventos narrando-os. Nesse mote, a seguir 
são destacados o filósofo como storytelling e a filosofia como storyteller, ambos 
concebidos como a possibilidade da filosofia se deslocar sobre os escombros dos 
tempos sombrios, para, a partir deles, tecer as histórias a serem narradas. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Pensamento; Juízo; Storyteller; Storytelling; Pária.  
 

INTRODUÇÃO  
 

 insistência de Arendt em afirmar que seu ofício é a teoria política e 

não a filosofia pode ser mais bem compreendida a partir de uma tripla 

consideração. Em primeiro lugar, para Arendt, os pensadores 

profissionais, contemplando o caótico mundo humano do alto de sua torre de marfim, 

muitas vezes sucumbiram à tentação de erguer sistemas e articular teorias que visavam 

controlar a contingência ínsita à teia de relações humanas, fazendo, com relativa 

frequência, com que a filosofia se ligasse à tirania. Segundo, a filosofia tradicional 

muito comumente se debruçou sobre o homem, não considerando a pluralidade como 

a gênese da política. Por último, por se restringir quase sempre a sistemas fechados, o 

modelo tradicional de filosofia não é capaz iluminar com exatidão os períodos de 

obscuridade – denunciados por Tocqueville e reafirmados por Arendt – que tornam 

nebulosas as questões políticas.  

São esses tempos sombrios que impõem a inadiabilidade do pensar e do ajuizar 

por si mesmo, justamente porque, diante da falência dos conceitos tradicionais, a partir 

A 
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do pensamento e do juízo podemos discernir parâmetros para ação e para 

compreensão do mundo. É nessa perspectiva que a autora trabalha com a ideia de 

pensar sem corrimão (denken ohne geländer), o modo próprio em que o diálogo entre 

me e myself pode resistir aos períodos de ruptura. 

Nessa franja argumentativa, uma pergunta se impõe: se o diálogo com a 

tradição não é mais suficiente para responder às questões morais e políticas que 

norteiam nossas ações, como a filosofia deve se posicionar em tempos sombrios? 

Devemos ressaltar ainda que a autora não se interessa em prescrever um novo modus 

philosophandi, posto que ela mesma que resistia a descrever o próprio caminho 

metodológico (YOUNG-BRUEHL, 1997). Mesmo sem se considerar uma filósofa nos 

moldes tradicionais, Arendt fornece direcionamentos para a resistência do 

pensamento e da compreensão em períodos obscuros: para a autora, justamente 

porque a simples prescrição de normas e de valores não responde mais às questões 

últimas formuladas pelo mundo moderno, contar estórias pode se mostrar como um 

modo dinâmico e resistente capaz de manter a criticidade próprio do exercício 

dialógico do ego pensante. 

Aquele que se ocupa da compreensão do mundo deve ser, antes de tudo, um 

storyteller, alguém comprometido com a contingência e com a deliberação fundantes 

da convivência entre os homens. Se, para a autora, o contar estórias representa uma 

possibilidade de pensar sem corrimão, o fazer filosófico que faz da resistência uma 

chama disposta a iluminar os tempos sombrios pode ser concebido uma atividade 

pária, crítica e dinâmica.  

A figura do storyteller – um sujeito comum, um observador dos fatos – e do 

pária devem ser compreendidas sempre como metáforas de um modo específico de 

fazer filosofia. Segundo essas figuras, é possível filosofar sem necessariamente 

elaborar teorias incapazes de dialogar com as condições do mundo moderno. Com 

efeito, se pensar é também contar uma estória a si mesmo (ARENDT, 2010), a narração 

é uma condição de possibilidade para a sobrevivência da reflexão independente e 

comprometida com a permanência do espaço entre.  

O objetivo deste artigo é, portanto, analisar a figura do storyteller e o modo 

pária como metáforas de um filosofar que não se esquiva dos grandes problemas do 

mundo moderno, mas que quer despertar naqueles que escutam suas estórias e leem 

seus textos a mesma disposição para pensar sobre os acontecimentos e para se 
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posicionar diante deles. Para tanto, inicialmente será analisado em que consistiria o 

modo pária de filosofar. A seguir, serão examinadas a filosofia como storytelling e o 

filósofo como storyteller, partindo do pressuposto que contar estórias pode se 

desvelar como um modo do espectador dos eventos se posicionar no mundo. 

 

O MODO PÁRIA DE FILOSOFAR 
 

O colapso do senso comum impõe à filosofia e à política o mesmo 

questionamento: é possível compreender a degradação da política em períodos nos 

quais seus principais conceitos parecem embaçados e o terror se tornou procedimento 

rotineiro? Para Arendt, tentar responder essa questão exige um olhar sobre a natureza 

e sobre a tarefa da filosofia. “Isso significa que o problema da filosofia e da política, ou 

a necessidade de uma nova filosofia política que possa dar à luz uma ciência política, 

está novamente na ordem do dia” (ARENDT, 2016a, p. 83). 

Com efeito, desde que Platão afirmou que o início da filosofia corresponde ao 

pathos do espanto frente às coisas tal como elas estão no mundo (PLATÃO, 2017, 

155d), o sentido da atividade do filósofo gravita em torno de formar sua doxa frente 

aos acontecimentos. Todavia, o instante fugaz dessa admiração só é possível pela cisão 

interior que funda o exercício do pensamento; assim, mesmo que queira isolar-se 

completamente em busca de uma posição privilegiada para observar o espetáculo dos 

assuntos humanos, a postura do filósofo não é a radical solidão, mas a relação com a 

pluralidade contida na dualidade entre me e myself. Logo, a fundação de uma 

verdadeira filosofia política não pode perder de vista o fato de que a gênese de seu 

thaumatzein reside na pluralidade dos homens. “A natureza da filosofia não é 

transcendente, acima da realidade cotidiana; pelo contrário, a motivação vital da 

filosofia se origina nessa própria realidade. A realidade é a conditio per quam” 

(ARENDT, 2008, p. 60).  

A perspectiva arendtiana da valorização da multiplicidade contrasta com a 

posição corrente da filosofia que considera o homem singular como medida de suas 

reflexões. Ocupando-se sempre do sujeito, “todas as afirmações [da filosofia política 

tradicional] seriam corretas se houvesse apenas um homem, ou apenas dois homens, 

ou apenas homens idênticos. Por isso não encontraram nenhuma resposta 

filosoficamente válida para a pergunta: o que é política?” (ARENDT, 2017, p. 21).  
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O contexto que embasou o hiato entre a filosofia e a política coincide com o 

surgimento da primeira: com a condenação de Sócrates, Platão pôs em dúvida tanto a 

possibilidade da filosofia e da polis coexistirem quanto se afastou dos ensinamentos 

do mestre sobre a importância política da persuasão, da opinião e do livre debate. A 

derrota da doxa socrática fez com que a filosofia platônica se voltasse para a busca de 

parâmetros universais. No momento em que leis supostamente eternas se converteram 

em regras que orientam as leis humanas, restou pouco espaço para a deliberação e 

para a contingência; ao contrário, a tirania da verdade imutável, imune a qualquer 

persuasão e refutação, agudizou o conflito entre ambas.  

Por outro lado, o afastamento dos filósofos dos assuntos públicos fomentou a 

concepção de que a polis só deixaria de representar uma ameaça à sua vida se eles se 

a governassem. Desse modo, o rei-filósofo inaugurou tanto a tendência da filosofia 

em se relacionar com a tirania como a perspectiva de que a primeira estaria 

definitivamente atrelada à uma realidade mais original, modelo a partir do qual os 

assuntos humanos deveriam ser moldados. “A afinidade do filósofo e do tirano desde 

Platão [...]: a lógica ocidental é tirânica by definition. Frente às leis imutáveis da lógica 

não há nenhuma liberdade; se a política é um assunto do homem e da constituição 

racional do Estado, só a tirania pode produzir boa política” (ARENDT, 2006, p. 44).  

No entanto, todo tipo de dominação, inclusive através do conhecimento, 

repousa sobre o anseio de despojar alguém de sua espontaneidade. A própria vitória 

das ideologias nos regimes totalitários não deixa de ser também um exemplo do 

sucesso do argumento lógico em detrimento do pensamento espontâneo. Por isso, é 

possível afirmar que: “Se o homem é o tema da filosofia e o sujeito da política são os 

homens, consequentemente no totalitarismo se produziu a vitória da filosofia sobre a 

política, e não o inverso” (ARENDT, 2006, p. 42).  

Na contramão dessa tendência, a ruptura causada pelo fenômeno totalitário 

exige que os parâmetros que regem as atividades mentais sejam extraídos das 

particularidades de cada experiência. Enquanto o juízo é a raiz de todo pensamento 

filosófico, a abertura para os eventos deve ser a condição primária de todo fazer 

filosofia. Nesse horizonte, ao contrário do estado de pura passividade característico da 

metafísica, a autora defende a dinâmica que anima o pensamento e o juízo. 

Considerando a leitura arendtiana sobre estas atividades, é possível assinalar que a 
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metáfora do modo pária de filosofar é adequada para construir uma trajetória de 

compreensão alternativa sobre os acontecimentos políticos do mundo moderno.  

Todavia, Aguiar destaca que, se por um lado, o filosofar arendtiano não se 

restringe apenas ao exame sobre a história da filosofia ou a exegese dos textos 

clássicos, por outro, ele é inseparável da ruptura totalitária e da experiência pessoal da 

autora como pária11.  

 

A falência da tradição humanista e a negação de uma pátria ao povo 
judeu na Europa levou Arendt a compreender e formular a noção de 
pária consciente como o modo de existir no qual o judeu poderia 
manter-se como pessoa humana. O pária consciente, na perspectiva 
arendtiana, difere tanto do pária como do assimilado (parvenu). O 
pária rompe totalmente com o mundo, vive numa completa acosmia. 
O parvenu renega o judaísmo e vê na assunção de uma função na 
sociedade a saída para o judeu [...]. Já o pária consciente é aquele que 
é excluído pelo mundo e, como tal, se manifesta, mantém algum 
contato com a tradição de homelessness, mas não é um wordlessness, 
isto é, embora não possua um lugar, uma casa, ele permanece em 
contato com o mundo. O pária consciente não é um insider como o 
parvenu, mas também não torna absoluta a exclusão, como na posição 
outsider do pária (AGUIAR, 2001, p. 214).  

 

No texto O judeu como pária: uma tradição oculta, ao traçar os “tipos” mais 

comuns que compõem o povo judeu, Arendt afirmou que, ainda que o termo pária já 

fosse utilizado desde Max Weber, acabou se desdobrando tanto quanto as reações dos 

judeus diante da promessa de igualdade e de assimilação. Por exemplo, a figura do 

pária consciente se dá como o contraponto do parvenu: ao emergir na cena pública, 

ele se torna um rebelde, alguém que enfrenta o mundo porque está, de fato, 

interessado nele. Percebendo que não pode ficar indiferente aos acontecimentos e que 

o isolamento não é mais garantia de sobrevivência, o pária consciente luta contra as 

contracorrentes inumanas para ser ele mesmo (ARENDT, 2016b, p. 493-523).  

_______________ 
11 Para Leibovici, podem ser apontadas três aplicações do conceito de pária na teoria arendtiana: o 

primeiro surge a partir da exclusão dos judeus da sociedade, o segundo se funda como modelo 
identificatório e o terceiro, com base em Bernard Lazare, aponta para a figura do pária consciente, 
categoria política instituída a partir da situação característica do povo judeu de não-pertencimento ao 
mundo. Se ele designa alternadamente uma situação social, uma figura identificatória e uma situação 
política, o conceito oferece uma chave de leitura dentro do corpus teórico da autora que é capaz de 
abranger a indispensável articulação do social em direção ao político. Por fim, o autor assinala que: “O 
pária consciente, longe de buscar a assimilação por imitação de seu povo, denuncia todas as injustiças 
da sociedade anfitriã, como também se oporá àquelas cometidas por seu próprio povo, que pactuam 
com as forças reacionárias e contribuem mantendo a opressão e a dependência” (LEIBOVICI, 1989. p. 
212). 
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Desse modo, se é possível apontar um filosofar arendtiano, certamente ele 

lutaria contra o condicionamento das faculdades do pensar e do julgar, sem perder de 

vista a relação entre tais faculdades e a construção de uma política deliberativa. Nesse 

sentido, a metáfora que embasa o filosofar pária apresenta os predicativos essenciais 

para encarar os tempos sombrios: independência, comprometimento com o mundo, 

anseio por compreender, autenticidade, rebeldia e resistência.  

No entanto, cabe destacar que o modo pária de filosofar não pode ser tomado 

simplesmente como uma ligação representativa ou uma construção teórica, mas como 

uma metáfora que, por natureza, destaca as características presentes também no 

exercício do ego pensante. O modo pária de filosofar não se esgota no diálogo com 

os autores que lhe serviram como base, não almeja propor parâmetros universais, 

através dos quais as ações podem ser normalizadas, nem tampouco impor modelos 

que inviabilizam a contingência e a espontaneidade; antes, quer instigar àqueles que 

o escutam ou leem a refletir per se e ajuizar sobre o que for debatido. “O seu 

pensamento não está atrelado a uma teleologia trans-histórica, a uma tradição, a uma 

identidade contemplativa, ou a uma ideologia que ensejava controlar e submeter-se 

ao mundo. Seu pensamento está no mundo” (AGUIAR, 2001, p. 215). Se o filósofo se 

queda paralisado, o pensamento pária sai em visita, à busca de compreensão e de 

reconciliação com o mundo.  

 

Se existe um filosofar em Arendt, ele está mais próximo do périplo de 
Abraão, que deixou sua pátria em direção a terras desconhecidas, do 
que da jornada de Ulisses, cuja viagem é um retorno nostálgico à Ítaca 
[...]. “Sair em visita” apresenta-se como uma instância portadora de 
uma criticidade superior à imparcialidade do sujeito puro ou da 
neutralidade objetiva, nas quais a diferença é eliminada, dominada ou 
assimilada ao eu (AGUIAR, 2001, p. 216).  

 

A criticidade do pária não se origina da desaprovação, da purificação e da 

limitação (ARENDT, 1993). Ao contrário, resulta do exercício contínuo do pensamento. 

Vinculado ao mundo, se “o pensamento filosófico é nômade” (AGUIAR, 2001, p. 222), 

a faculdade de julgar está na raiz do filosofar pária. 

O sentido filosófico não deve se voltar para regiões inalcançáveis, mas para a 

realidade plural e para o senso comum. Entendendo os termos desta forma podemos 

observar que o terreno do filosofar é o mesmo do qual brota o pensamento: a 

significação. “O sentido é assintótico, não se finaliza nem é apreensível numa imagem, 
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num quadro ou numa representação conceitual” (AGUIAR, 2001, p. 222). Desta 

reflexão, extraímos duas afirmações cruciais: primeiro, pensar criticamente e fazer 

filosofia emanam da necessidade de significar e de compreender o mundo e, segundo, 

se a realidade é composta da multiplicidade de modos de perceber o que existe sob a 

forma do parece-me, também são múltiplas as formas de ajuizar filosoficamente sobre 

o real. Destarte, não se trata de hierarquizar saberes ou de derrubar teorias; antes, a 

metáfora se desvela como um modo de enxergar o mundo capaz de despertar 

naqueles que se debruçam sobre suas indagações a emergência de que eles mesmos 

também se posicionem, exercendo seu denken ohne geländer e sua habilidade 

judicante. 

Nesses termos, o interrogar pelo sentido das coisas e dos eventos deve ter como 

base uma satisfação desinteressada, ou seja, por uma forma de busca que, desprovida 

daquilo que Aguiar intitulou como “voracidade conceitual”, não deseja enquadrar os 

fenômenos em categorias hermeticamente fechadas. Desta forma, a atitude filosófica 

deve se interrogar pelo sentido e pelos elementos cristalizados por trás dos 

acontecimentos. Como a pergunta pelo sentido não tem morada na lógica, na ciência 

ou na cognição, mas na reflexão e no julgar, ela implica também na responsabilidade 

pela preservação do espaço entre. Por isso, uma filosofia que resista aos tempos 

sombrios exige sempre algum posicionamento; pois a busca do outro, a abertura ao 

exercício de deliberação, é essencialmente política.  

 

A reconciliação do pensamento com o contingente mundo dos feitos 
e palavras humanas exige, assim, segundo Arendt, o abandono da 
filosofia como busca de padrões e da verdade universal, e sua 
compreensão como esfera de significação, como instância interessada 
na revelação do sentido imanente ao “caótico” mundo humano [...]. Se, 
na política, Arendt pode ser tomada como uma defensora 
intransigente da cidadania, filosoficamente ela faz o mesmo em 
relação ao pensar. E defender os direitos do pensar, sua conexão com 
a significação, representou, nessa autora, contrapor-se à tradição e à 
tematização dos padrões e da verdade racional, “objetiva”, como o 
específico do filosofar (AGUIAR, 2001, p. 228). 

 

Em contraposição ao modelo tradicional de filosofia e à sua tendência a 

inviabilizar a contingência e o debate, a dimensão pária do filosofar e o seu caráter 

narrativo extraem da realidade a anima indispensável para a sua realização. Todavia, 
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nessa proposta haverá ainda espaço para o paradigma do filósofo tradicional? Ou ela 

seria mais eficazmente realizada por outro arquétipo de pensador? 

 

O FILÓSOFO COMO STORYTELLER, A FILOSOFIA COMO STORYTELLING 
 

A figura do storyteller é retraçada na obra A condição humana em duas 

ocasiões: nos primeiros capítulos, a partir do paradigma do narrador homérico, e no 

capítulo sobre a ação, quando a autora afirma que tal atividade “só se revela 

plenamente para o contador de estória (storyteller), ou seja, para o olhar retrospectivo 

do historiador, que realmente sempre sabe melhor o que aconteceu do que os 

próprios participantes” (ARENDT, 2016c, p. 238). Salvaguardadas as diferenças entre os 

interesses do historiador e do filósofo (o primeiro visa identificar o passado para 

entender como determinado evento se relaciona com a História dos homens enquanto 

o segundo visa compreender os acontecimentos buscando seu significado), para 

ambos o olhar retrospectivo permite a imparcialidade necessária para tecer a estória a 

ser narrada.  

Para D’Entreves, a importância do storyteller está fundada no desvelamento dos 

agentes envolvidos no curso das estórias: a identidade do ator se desvela na narrativa. 

A storytelling oferece maior veracidade, preservação e significado para os 

acontecimentos e para os indivíduos, tornando-os exemplos, ou motivos de skandalon. 

Por isso a recordação aparece como o expediente capaz de remediar a fragilidade das 

ações. “Pensar e lembrar é o modo humano de deitar raízes, de cada um de nós tomar 

seu lugar no mundo a que todos chegamos como estranhos” (ARENDT, 2004, p. 166). 

Assim, o significado e a permanência dos eventos na história dependem do contador 

de histórias12.  

 

_______________ 
12 “É precisamente por essa razão, observa Arendt, que os gregos valorizaram tanto a poesia e a história, 

porque resgatavam os feitos gloriosos do passado (bem como os menos gloriosos e vergonhosos) 
para o benefício das gerações futuras. Foi a função política do poeta e do historiador preservar a 
memória de ações passadas e torná-las uma fonte de instrução para o presente e para o futuro. 
Homero era conhecido como o ‘educador de Hellas’, já que ele imortalizou para todos aqueles que 
vieram depois dele os eventos da Guerra de Tróia; Tucídides, em sua História do Peloponeso Guerra, 
contou uma história de ambição humana e loucura, de coragem e cobiça descontrolada, de luta 
implacável e inevitável derrota. Em seu trabalho, o passado tornou-se um repositório de instrução, de 
ações a serem imitadas e de ações a serem evitadas. Através de suas narrativas, a fragilidade e 
perecibilidade do a ação foi superada e feita para durar as vidas de seus realizadores e a vida limitada 
de seus contemporâneos” (D’ENTREVÈS, 2001. p. 75). 
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As narrativas de um contador de histórias nos dizem mais sobre seus 
assuntos, sobre o ‘herói’ no centro de cada história, do que qualquer 
produto de mãos humanas jamais nos fala sobre o mestre que a 
produziu. Sem um Platão para contar quem era Sócrates, como eram 
as suas conversas com os cidadãos atenienses, sem Tucídides para 
encerrar o discurso fúnebre de Péricles e modificá-lo em seu estilo 
poderoso e dramático, não saberíamos o que fez de Sócrates e Péricles 
personalidades tão notáveis, nem o motivo de sua singularidade 
(D’ENTREVÈS, 2001, p. 74). 

 

Arendt ressalta diferenças entre dois tipos de contadores de história. De um 

lado, estão os narradores antigos que se moviam entre cidades devastadas para 

construir as próprias obras e, de outro, os repórteres modernos, correspondentes e 

escritores que chegam aos seus leitores através de uma avalanche de notícias que 

“emergem como diamantes preciosos faiscando num monte de pedras sem valor” 

(ARENDT, 2008, p. 113). Mais do que uma crítica à velocidade e à extensão da 

circulação das informações no mundo moderno, é uma ressalva à qualidade das 

estórias transmitidas; se cada narração traz em si a reflexão e o posicionamento diante 

do espaço de aparência, o comprometimento com as narrativas toca diretamente a 

responsabilidade pela permanência do mundo. Assim, por mais que cada narrativa 

traga o ponto de vista do storyteller, isso não o franqueia do compromisso com a 

estória. Ademais, sua perspectiva não é absoluta; antes, deve despertar seus leitores 

para que eles mesmos compreendam os eventos. 

O storyteller se mostra como sujeito cuja importância é crucial para resistir a 

tempos sombrios. Depois do advento do totalitarismo e do rompimento com os 

conceitos tradicionais, dedicar-se à compreensão dos fenômenos só é possível 

tornando-se um contador de histórias. Com efeito, em meio às ideologias, ao terror e 

à mentira como moedas correntes da política, a reflexão encontra na narrativa um 

escape para vincular os indivíduos à compreensão do mundo e à significação dos 

eventos. 

 

Em face da falência geral dos fios que viabilizavam a compreensão dos 
acontecimentos [...], a única saída para quem persiste no exercício da 
compreensão do mundo, na sua caótica contingência, é tornar-se 
storytelling. Quando o pensamento e a realidade se apartam, contar 
“estórias” (stories) é o meio mais apropriado de remeter-nos à 
realidade que os nossos conceitos abstratos não são mais adequados 
para penetrar e iluminar [...]. O filósofo tem que se tornar um 
storytelling, pois não adianta mais partir de uma universalidade dada 
aprioristicamente, uma vez que o sentido só emergirá na medida em 
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que o pensamento se debruçar sobre os acontecimentos. Reconstituir, 
na imaginação, os acontecimentos passa a ser a condição para o 
pensamento apreender o sentido neles presentes (ARENDT, 2001, p. 
202-203).  

 

O storyteller compreende que os sentidos escondidos nos acontecimentos não 

podem ser encontrados aprioristicamente, mas a partir da observação crítica particular. 

Por não fundar parâmetros essenciais, o contador de estórias não pretende absolutizar 

a realidade, mas identificar os elementos que subjazem à contingência deliberativa dos 

assuntos humanos. Ele compreende que o pensamento narracional é o único modo de 

se debruçar sobre a compreensão dos fatos em épocas de obscuridade pública, 

quando os parâmetros anteriores não são capazes de guiar os homens; nesse modus 

philosophandi, o filósofo não é amigo apenas dos deuses, mas sobretudo dos 

historiadores, dos poetas, dos narradores, e de todos os outros apaixonados pelo 

grande jogo do mundo (ARENDT, 2001).  

Ao não se enamorar da tirania, mas por se comprometer com a deliberação e 

com a contingência própria das relações humanas, o contador de estórias convida seus 

ouvintes e leitores a se posicionar diante de cada acontecimento, de modo que todos 

possam recontar as estórias e buscar as verdades por trás dos fenômenos; portanto, “a 

storytelling estimula não uma conduta, mas um pensamento autônomo, o exercício do 

juízo crítico” (ARENDT, 2001, p. 211). Para Aguiar, é na figura do storyteller que se faz 

possível a superação do abismo entre filosofia e política: se o contador de estórias é 

um “homem como você e eu” (ARENDT, 2014, p. 28), dele não se espera a apolitia, mas 

a observação criteriosa dos conflitos. Herdeiro de Sócrates, ele é tocado pelo pathos 

do espanto originado no mundo, e permanece ligado a ele, retirando-se apenas para 

se dedicar ao diálogo interior. O contador de histórias arendtiano deve assumir uma 

postura crítica e uma imparcialidade situada, mas, para isso, é indispensável “saia em 

visita” para alcançar o máximo de perspectivas possíveis e alcance o maior grau 

possível de abrangência dos fenômenos que pretende investigar. 

De acordo com Benhabib, a storytelling arendtiana remonta ao próprio modo 

de escrever da autora: mais importante do que o narrador emitir juízos sobre o objeto 

narrado é descrevê-lo ao ponto de que os leitores per si consigam fazê-lo. Este é o 

intuito de Arendt ao oferecer o suporte histórico-filosófico para iluminar o fenômeno 

totalitário, as revoluções setecentistas ou mesmo o colapso moral que solapou o 

mundo no século XX (BENHABIB, 2003).  
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Por outro lado, a vocação do filósofo, como contador de histórias, é desafiada 

com a quebra do laço com a tradição. Por sua vez, os eventos dos séculos XIX e XX 

alargaram a lacuna entre o passado e o futuro de modo tão abissal que os homens 

precisam lidar com fragmentos de eventos. No entanto, mesmo reconhecendo que o 

passado não é mais capaz de iluminar o presente, não podemos renunciar a ele13. É 

tarefa do storyteller recolher entre os eventos aquilo que deve permanecer na memória 

dos homens.  

 

Esse pensar trabalha com os fragmentos [...] que consegue extorquir 
do passado e reunir sobre si. Como um pescador de pérolas que desce 
ao fundo do mar, não para escavá-lo e trazê-lo à luz, mas para extrair 
o rico e o estranho, as pérolas e o coral das profundezas, e trazê-los à 
superfície, esse pensar sonda as profundezas do passado – mas não 
para ressuscitá-lo tal como era e contribuir para a renovação de eras 
extintas. O que guia esse pensar é a convicção de que, embora o vivo 
esteja sujeito à ruína do tempo, o processo de decadência é ao mesmo 
tempo um processo de cristalização, que nas profundezas do mar, 
onde afunda e se dissolve aquilo que outrora era vivo, algumas coisas 
sofrem uma ‘transformação marinha’ e sobrevivem em novas formas e 
contornos cristalizados que se mantêm imunes aos elementos, como 
se apenas esperassem o pescador de pérolas que um dia descerá até 
elas e as trará ao mundo dos vivos – como ‘fragmentos do 
pensamento’, como algo ‘rico e estranho’ (ARENDT, 2008b, p. 222).  

 

A posição do storyteller lhe permite deslocar-se entre os escombros dos tempos 

sombrios para compor a sua narrativa. Segundo D’Entrevès, devido ao reconhecimento 

público, a ação, além de adquirir realidade mundana é dotada de uma medida de 

permanência a partir da qual é possível que ela se transforme em histórias que podem 

ser preservadas para a posteridade. “Nesses termos, a pluralidade é, portanto, uma das 

condições essenciais da ação - confirma a realidade do ator e seus atos - e cria a 

_______________ 
13 “Ficar sem o sentido do passado é perder a si mesmo, a identidade de alguém, por quem somos é 

revelado nas narrativas que contamos de nós mesmos e de nosso mundo compartilhado com os 
outros. A narratividade é constitutiva da identidade [...]. As ações, ao contrário das coisas e dos objetos 
naturais, só vivem na narrativa daqueles que as realizam e na narrativa daqueles que as compreendem, 
interpretam e recordam. Essa estrutura narrativa da ação também determina a identidade do self. O 
eu humano, ao contrário de coisas e objetos, não pode ser identificado em termos do que é, mas 
somente por quem é [...]. A estrutura narrativa da ação e da identidade humana significa que a contínua 
recontagem do passado, sua reintegração continuada na história do presente, sua contínua reavaliação 
e reconfiguração, são condições ontológicas dos seres que somos [...]. Mesmo quando o fio da tradição 
é rompido, mesmo quando o passado deixa de ter autoridade simplesmente por ter sido, ele vive 
dentro de nós e não podemos evitar nos colocar em relação a ele. Quem somos a qualquer momento 
é definido pela narrativa unindo passado e presente. A narrativa, ou, para usar o termo de Arendt, 
contar histórias, é uma atividade humana fundamental” (BENHABIB, 2003, p. 92). 
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condição para a lembrança - já que através da narração de narrativas plurais, os atos 

podem ser feitos para durar além da vida do autor” (D’ENTREVÈS, 2001, p. 70). 

O storyteller é o espectador que, tal como o amante, não deseja tomar posse 

do amado; antes, o deixa livre, permitindo que ele simplesmente seja (Cf. AGUIAR, 

2001). Nessa franja argumentativa, para incitar os outros à reflexão crítica e ao juízo, o 

contador de estórias não pode perder de vista que narrar os eventos é o único modo 

para que os feitos e as palavras não caiam no esquecimento. Seja sob o olhar da ciência 

histórica, seja através da perspectiva filosófica, a memória é o modo humano de deitar 

raízes num mundo preexistente, empreendendo, através do pensamento, um diálogo 

tanto com o passado quanto com o futuro. Com efeito, apresentando os 

acontecimentos aos homens, instigando-os a se posicionarem diante da cena pública, 

o filósofo storyteller renova reiteradamente a sua responsabilidade pelo mundo; se a 

gênese do compromisso com a permanência do espaço entre reside no exercício de 

cada reflexão, o contador de estórias compromete-se permanentemente com o ego 

pensante, mantendo vivo o empenho em prevenir maximamente as catástrofes, todas 

as vezes em que as cartas estiverem sobre a mesa.  

 

O filósofo [storyteller] não conceitua o universal e a partir dele define 
o particular, mas ambiciona encontrar o nome próprio do diferente, na 
sua especificidade e, na contra-corrente da tradição ocidental que 
relacionou dizibilidade a universalidade, esforça-se por dizer o 
indizível, a significação peculiar à fenomenalidade do fenômeno. Num 
mundo onde tudo está arrumado, definido e enquadrado, relacionado 
às pertenças e interesses, a pergunta pelo sentido, pária por natureza 
[...], por ela mesma possui teor crítico (ARENDT, 2001, p. 216).  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Os acontecimentos que se cristalizaram possibilitando que os tempos sombrios 

alcançassem os extremos vistos no século XX desafiaram não apenas a prática do 

exercício governamental, ou as nuances concernentes à relação entre as nações, mas 

principalmente à manutenção do livre exercício das atividades espirituais. Se não é 

novidade que em períodos de obscuridade pública e de predomínio da violência as 

faculdades espirituais tendem a ser inviabilizadas, o horror como procedimento de 

rotina e a revelação de um mal banal e burocratizado desvelaram o real ineditismo do 

fenômeno totalitário.  
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Diante deste contexto, é indispensável nos perguntarmos qual o lugar da 

filosofia frente à desvalorização do pensamento; afinal, se pensar é sempre perigoso, 

filosofar também o é. Porquanto o fio que nos ligava a tradição foi rompido, sem o 

auxílio desses critérios é na vida interior que os indivíduos podem encontrar a bússola 

capaz de manter intacta a sua percepção do que não deve ser feito. Assim, enquanto 

a valorização do pensamento independente se direciona na contramão das ideologias, 

ao lidar com fragmentos do presente e do passado, o modo pária de filosofar se 

desvela como um dos modos possíveis da reflexão filosófica permanecer crítica, 

engajada e, sobretudo, comprometida com a permanência do mundo. 

Sendo a possibilidade do instante fugaz das ações se perpetuar através do 

tempo, contar estórias é a forma da filosofia se manter vinculada ao seu nascedouro: 

o espanto frente ao que é. Por isso o storyteller não se aparta das relações humanas; 

sem ambicionar impor parâmetros para reduzir a imprevisibilidade das ações e, por 

conseguinte, da política, só resta àqueles que se dedicam ao pensamento dividir o seu 

espanto com os demais. 

Mesmo sem propor um sistema filosófico próprio, bem como também se 

esquivando de ser ela mesma rotulada como filósofa, Arendt destacou que a reflexão 

é a atividade espiritual comprometida com a permanência do mundo, com o potencial 

para evitar catástrofes. Desse modo, na contramão do anúncio da morte da filosofia, a 

storytelling traz em si a promessa inerente ao próprio pensamento: a dualidade interior 

relembra aos homens constantemente o seu compromisso consigo mesmo e com os 

demais. Ao deixar entrever a pluralidade enquanto lei da Terra a partir da dualidade 

do ego pensante, a verdadeira filosofia se funda nos homens e em suas relações. Nessa 

franja argumentativa, todo filosofar comprometido com o mundo é também político. 
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RESUMO: No Brasil os sobrenomes das mulheres vêm do pai, do avô, do marido, do 
irmão, do dono, e os nomes advêm da tradição religiosa, evidenciando os modelos 
simbólicos que historicamente constroem e instituem as identidades femininas. O 
nosso ponto especifico nesse estudo é olhar para instituição e constituição dos nomes 
e sobrenomes das mulheres no Brasil. Vamos observar que assim como o rebanho de 
gado que recebia, a ferro e a fogo, o nome do dono cravado no corpo, para não ser 
confundido, e se diferenciar no pasto, a mulher também precisou ser marcada e 
“ferrada” com um nome de santa e um sobrenome advindo do masculino, do macho, 
isso garantiria e certificaria uma identidade sua, demarcaria seu corpo e delimitaria seu 
lugar. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Nome; Sobrenome; Mulheres; Invisibilidade. 
 

INTRODUÇÃO 
 

m nosso país os sobrenomes das mulheres vêm do pai, do avô, do 

marido, do irmão, do dono, e os nomes advêm da tradição religiosa, 

evidenciando os modelos simbólicos que historicamente constroem e 

instituem as identidades femininas. Quando criança, até a adolescência, um tipo de 

interrogação me era comum: qual o seu nome? De quem você é filha? Quem é seu o 

pai? Tal questionamento me conduzia diretamente ao nome do meu pai e também à 

figura dos meus dois avós.  

Meu nome não me identificava de imediato, não era suficientemente forte para 

me apresentar como pessoa, minha personalidade não me pertencia, eu era um 

Externo grandioso que minha meninice não conseguiria dimensionar; era a filha do 

Seu Diomar, neta do Seu Manoel Raimundo e do Senhor Zé Paulo, este último recebia 

E
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o título de Senhor porque possuía mais terras e tinha criação de bovinos e caprinos, 

isso diferencia em demasia a forma de se referir a uma pessoa em nosso país, 

mudando, inclusive, a gradação tônica de pronunciar seu nome. 

Na região onde nasci, o nordeste brasileiro, ainda hoje os empregados chamam 

o patrão de doutor, desconsiderando sua formação acadêmica, por aqui há muitos 

doutores analfabetos, seus títulos estão relacionados diretamente à suas posses e 

bens. Nosso proposito aqui é apresentar um estudo que tem debruçado o olhar para 

instituição e construção social dos nomes e sobrenomes das mulheres no Brasil. Assim 

como o gado que recebia, a ferro e a fogo, o nome do dono cravado no corpo, para 

não ser confundido no pasto, a mulher também precisou ser marcada e “ferrada” com 

um nome de santa e um sobrenome advindo do masculino, isso garantiria e certificaria 

uma pseudo-identidade sua. 

Apresentaremos nossa questão em dois passos, um primeiro, que demonstra a 

instituição dos nomes das mulheres, e o segundo, que faz aparecer de onde vêm os 

sobrenomes femininos no Brasil. Os dois momentos se põem no horizonte da 

problemática de gênero e das questões do feminismo contemporâneo. 

 

UMA COISA É O NOME! 
 

Um aspecto relevante do regime histórico de identificação, controle e 

demarcação do ser mulher no Brasil se evidencia no nome, que é determinado, 

densamente, pela tradição judaico-cristã que nos atravessa. Como ilustração dos 

modelos simbólicos religiosos que sustentam a reprodução do poder masculino em 

boa parte do planeta, os nomes dados às mulheres em nosso país são aqueles que 

aparecem nas narrativas bíblicas e chegam na américa latina como um imperativo, 

trazido pelos ibéricos. Alguns autores já se referiram a esse padrão normativo, cultural 

e de natureza religiosa, como Marianismo14, como outra face do machismo; creio poder 

me referir ao Marianismo como um tipo de machismo light, o que deflacionaria ainda 

mais o machismo, grande chaga de nossa história.  

O importante para nós é demarcarmos que o colonizador transporta livremente, 

para onde quer que vá, uma Maria fabricada para ser apresentada e prescrita, como 

modelo e receita do ser mulher; moralmente superior, capaz de todos os sacrifícios e 

_______________ 
14 Evelyn STEVENS, México, 1977; Zaira Ary, 1990, 1992, 2020; Charles Boxer, 1977.  
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abnegação divina. Esses traços de sua fortaleza ocultam capacidades intelectuais e 

físicas. Maria é boa e virtuosa, porque é delicada, e disse sim. 

Na Europa renascentista Maria humaniza o cristianismo, torna-lhe mais 

palatável, é Notredame. Essa ideia desembarca na América Latina, na mala dos 

membros da companhia de Jesus. Para os mexicanos é Nossa Senhora de Guadalupe, 

para os argentinos Nossa senhora de Luján, para os Chilenos Nossa Senhora do Carmo, 

e aqui é a mãe do céu morena, Nossa Senhora Aparecida. Contudo, havia a 

necessidade de enfatizar e propagar uma Maria mais divinizada, que por fé e ataraxia 

praticou o ascetismo, sublimou todos os desejos e vontades do corpo, porque este 

serviria como modelo à diferentes etnias e tradições já existentes na região; era preciso 

emoldurar, tornar a mãe de Jesus a grande referência de mulher, e catequizar as Outras 

para alcançarem seu padrão moral e religioso. Mudou-se seu nome e sua cor, mas o 

exemplo de virtuosidade ligado à virgindade e à santidade católica é o que mais se 

sobressai. 

Em texto publicado no Portal A12, em 2020, a missionária mariana, Kahleen 

Coyle afirmou que Maria “é exaltada precisamente em sua insignificância e 

simplicidade e é por intermédio dos insignificantes, dos pobres – como Maria e os que 

ela declara libertados – que o Reino (de Deus) se torna realidade entre nós. Na bíblia 

Maria é mãe, e na igreja é, antes de tudo, pura e virgem; a mãe de Jesus foi denominada 

virgem Maria e transformada em Santa Maria, hoje Mãe de Deus e nossa. Os vários 

dogmas criados pela igreja católica em torno de Maria, em momentos históricos 

distintos, por diferentes papas, e em documentos específicos da igreja, atestam a 

sobre-elevação do modelo mariano para as outras culturas, para todas as mulheres. 

Por tudo isso e por suas implicações na concretude da sociedade brasileira, 

Marias precisam ser replicadas e este se torna o nome que mais se repete nos registros 

de nascimento do Brasil, seguido por Ana, que ocupa o segundo lugar. Ao dar o nome 

Maria para suas filhas, as famílias desejam e supõem garantir um modelo de pureza, 

virgindade e moralidade, por isso sua reprodução nas tradicionais cerimônias de 

batismo, e nas certidões de nascimento, dos registros civis. Transitamos do passado 

para o presente, sem poder fixar o tempo verbal no passado. Desde 1930, quando se 

começa a mapear esse fenômeno, o nome Maria aparece em primeiro lugar na lista 

dos nomes de mulheres. 100 anos depois, os dados do IBGE/2010, nosso último Censo, 



79 

 

ainda trazem Maria como o nome mais registrado na década anterior: 11 milhões, 734 

mil e 29 pessoas, Ana (nome dado a mãe de Maria) permanece em segundo: 309. 089. 

A curva de dados sobre os nomes de mulheres do IBGE não mostra muita 

criatividade, segue-se ainda, a mesma tradição; percebemos que o número de 

mulheres chamadas de Eva tem aumentado igualmente, elas já somam 160 mil 617 

pessoas, mas, entendemos que o nome Eva reverbera, igualmente, a doutrina do 

Cristianismo, e desvela, do mesmo modo, sua pujança no início do século XXI. 

A ANOREG- Associação dos Notários e registradores do Brasil (uma espécie de 

confederação dos cartórios) no site próprio anoreg.br, publicou em 2019 dados que 

apresentam como uma “nova realidade” sobre a composição dos nomes em nosso 

país, eles agora são compostos, tanto os femininos quanto os masculinos (as pessoas 

passaram a ser chamadas por dois nomes próprios), e os três nomes de mulher mais 

anotados naquele ano foram: Maria Eduarda, Maria Clara e Maria Cecília, o que ao 

nosso ver mantêm uma linha de permanência e continuidade com o paradigma cristão 

dominante no Brasil. Continuam nos chamando Maria! 

Chama nossa atenção que a referência à Maria em nossa terra não põe em 

relevo seu empoderamento, aquele que a fez pisar na cabeça do dragão apocalíptico; 

o que avulta entre nós é a mulher que diz sim, amém, que é virgem e pura, e que não 

peca. Antes entendíamos Maria como: esposa, mãe, submissa e sacrificada, e com o 

passar dos dias fomos demudando para mulher-esposa-mãe, o que nutre e conserva, 

do mesmo modo, a magia entorno de sua imagem sagrada, que lhe fez incorpórea e 

pôs num lugar bendito, negando e confrontando sua humanidade e mortificando seu 

corpo feminino.  

À Maria nunca se vinculam: atividades sexuais, de governança e liderança, 

intelectuais, de esforço, de destaque entre os homens. Maria é silenciosa, humilde, 

bondosa, só sente prazer ao servir; ela engravida, pari e cria sem gozar. Esse rol de 

atributos constituem o arrazoado que justifica tamanha devoção, referência, e a grande 

lista de nomes que nos faz permanecer chamadas de Maria. Em nossa análise não 

questionamos a reverência e o respeito à sua figura, nem a fé que lhes destinam os 

muitos católicos; a questão dos nomes é apenas o mote do qual partimos para glosar. 

O que nos inquieta e instiga é como Maria serve ao universo machista e patriarcal, ao 

modelo de macho que prevalece entre nós. Assim, a problematização primordial da 

análise é a exigência de que as mulheres, ao serem batizadas Marias, respondam a um 
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padrão mariano aqui implantado, porque ele foi instituído pelo patriarcalismo e tem 

alcançado resultados catastróficos - o assassinato de mulheres é um fato rotineiro em 

nossos canais de notícias, e os dados revelam que sua causa mortis está implicada ao 

infortúnio de ser mulher. 

 

OUTRA COISA É O SOBRENOME! 
 

Meu pai: Diomar Ferreira dos Santos, casou-se com minha mãe: Adelina 

Rodrigues de Sousa, em 1963. Ele permaneceu com o mesmo nome que herdou do 

pai, que constava no seu registro de nascimento e no batistério (documento da Igreja 

católica que atesta o batismo como cristão), sua identificação não se alterou; minha 

mãe, diferentemente, passou a ser Adelina Rodrigues dos Santos, mesmo tendo 

efetuado o casamento depois de ter sido sancionado o Estatuto da mulher casada (a 

lei 4.121/62) que tornava optativo o que antes era imposição, a partir dessa normativa 

não havia obrigação legal de alteração do nome da mulher; minha mãe não conhecia 

tal lei, e desconfio que o seu conhecimento não lhe influenciaria para uma ação 

contrária – ter o sobrenome do marido era (é) uma questão moral, de honra e orgulho.  

A história do sobrenome de minha mãe se confunde com a de milhares de 

mulheres latino-americanas, brancas, negras, pobres, ricas. Talvez este tenha sido um 

destino comum, incorporado à vida de todas as mulheres no Brasil. A partir de 1962 o 

acréscimo do sobrenome do marido foi facultado, todavia, a lei não se popularizou e 

ou foi assimilada pela sociedade; era válida, mas não era moralmente adequada. A 

adoção de um sobrenome masculino pela mulher sempre foi (e continua sendo) uma 

tradição comum e habitual entre nós, assim como ainda é recebermos apenas o 

sobrenome do pai. Quando fui registrada recebi somente o sobrenome Santos que 

minha mãe JÁ tinha herdado do meu pai, o Rodrigues de Sousa que constava em sua 

certidão de nascimento e batistério fora totalmente esquecido e invisibilizado.  

A mulher casada é uma outra, que rompe com sua história de outrora e começa 

vida nova, porque pertence a alguém e à sua família. Não deve haver linha de 

contiguidade entre a moça solteira e a mulher casada, assim sendo, dá-se um 

esfacelamento de identidade no ato de casar-se. Ainda que se tenham casado por 

amor, ou seja, que no casamento dos meus pais tenha ocorrido um “encontro de 

almas” (expressão que justificou culturalmente a substituição do sobrenome da esposa 
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pelo do marido), o apagamento do sobrenome de minha mãe e a posterior 

substituição, foram arbitrários. Entretanto, é pertinente que se sublinhe, essa conduta 

era totalmente aquiescida e incentivada no Brasil, ninguém a questionava, havia até 

certa pompa envolvida nesses rituais.  

Mais uma vez apresentamos a dificuldade de manter a construção dessa 

narrativa prefixando uma temporalidade, ela está atravessada de passado e de 

presente, esta indecisão é inerente aos cenários sociais que ainda são observados hoje; 

aqui e acolá, estes processos de sujeição e invisibilidade se repetem, numa proporção 

maior do que se imagina. Muitas mulheres não sabem que estão desobrigadas de fazê-

lo ou o fazem em nome do amor e de uma suposta honradez que pensa alcançar pelo 

casamento.  

No cotidiano das relações entre casais heteronormativos, nas diferentes 

estruturas familiares, nas relações de trabalho e de estudo, nas universidades, nas 

igrejas, no parlamento, em todos os lugares de nossa nação, nosso presente ainda 

repercute rituais sagrados e seculares do patriarcado; continuamos testemunhando o 

controle de corpos, o silenciamento, a violência, a dor, a morte das mulheres, sejam 

ela cis ou trans, o que manifesta um cotidiano cruel, machista, sexista, racista, 

homofóbico, isso me impede de olhar apenas para o passado.  

Contudo, o mesmo poder que aprisiona, limita, tolhe, humilha, estranhamente 

tece liberdades. Nas questões relacionadas ao poder e ao corpo, há um imbróglio 

quase ininteligível que liga os regimes de subordinação ao poder, parecendo haver 

duas faces na mesma moeda; ao mesmo tempo em que existem forças que aprisionam 

e ferem os corpos e mentes, liberdades são forjadas. Na problemática do gênero e da 

mulher esse é um ponto do debate que nos desafia e instiga. Talvez sejamos movidos 

pelo que nos indigna e afeta. Judith Butler discute esse problema em A vida psíquica 

do poder, no capítulo III intitulado “Sujeição, resistência, ressignificação: entre Freud e 

Foucault”. Sua abordagem traz elementos do pensamento foucaultiano, mais 

especificamente aqueles contidos em Vigiar e punir, articulados a alguns dos 

fundamentos da psicanálise de Freud, ali a autora vai costurando e construindo a ideia 

de que “a sujeição é paradoxal”, e que, de algum modo, o poder é opressor e externo 

a nós e, de outro modo, o próprio sujeito depende, para sua formação, do poder ao 

qual se subordina.  
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Logo, para Butler, sujeição é dominação, mas é, também, um tornar-se sujeito; 

a liberdade é, nesse sentido, um tipo de efeito do poder dominante, capaz de iniciar 

pequenos desmantelamentos no ciclo automático da história e gerar começos 

milagrosos, o que, em palavras arendtianas, corresponde a: poder iniciar algo novo 

no mundo; Arendt entende que pela liberdade podemos agir em concerto no mundo, 

e assim, podemos ir transformando, à conta gotas, num movimento autopoiético, os 

regimes de verdades que se impuseram sobre nós e que supúnhamos serem eternos.  

Um signo da liberdade e desses desmantelamentos dos poderes instituídos 

entre, e sobre nós, é a existência e a resistência de coletivos, associações, cooperativas, 

núcleos, sindicados que efetivam um combate a toda sujeição, invisibilidade e violência 

contra as mulheres; desses corpos em movimento e aliança vão advindo pequenas 

mudanças nas esferas privada e pública, nos ambientes socais, no trabalho, na política, 

no espaço público. Quando ao problema que estamos dando visibilidade, os nomes e 

sobrenomes, notamos que houve modificações na esfera normativo jurídica; a lei e os 

processos se atualizaram na matéria da personalidade e das identidades da cidadã 

brasileira, não acompanhando uma corrida natural do tempo, deliberadamente, ao 

contrário, a lei vai cedendo à luta ininterrupta das mulheres que se concretiza 

notadamente, após meados do século XX.  

O Código Civil vigente no Brasil desde 2002, no Capítulo II, que trata dos direitos 

da personalidade, em seu artigo 16 prescreve: “toda pessoa tem direito ao nome, nele 

compreendido o prenome e o sobrenome”, e que pseudônimos podem ser adotados 

para realização de atividades lícitas (art. 19); notamos que o conteúdo do novo Código 

outorga aos nubentes (aqueles que se casam ou estabelecem união estável) e à sua 

vontade, o que fazer quanto aos seus nomes: se permanecem tal qual já eram, se 

acrescentam o do cônjuge; acrescente-se que hoje o homem também pode adicionar 

o sobrenome da esposa ao seu nome, e que modos novos de se construir e constituir 

e os nomes próprios, de afirmar a personalidade e garantir as identidades, vão se 

delineando. 

A revista CONJUR, criada em 1997, publicou em 30 de julho de 2021 a seguinte 

notícia:  

 

Pela terceira vez no país, uma pessoa conseguiu a retificação de 
prenome e alteração do marcador de gênero no registro civil para não 
binário. Sem se entender como homem ou mulher, ela consolidou sua 
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identidade legalmente por meio de decisão proferida na Comarca de 
Corrente (PI) — é a primeira vez que um caso como esse ocorre na 
região Nordeste, de acordo com a Defensoria Pública do Estado do 
Piauí. A pessoa relata que, desde a pré-adolescência, sabia que não se 
identificava com o gênero que lhe fora atribuído, o feminino. Com o 
tempo, compreendeu que se adequava ao espectro do gênero não 
binário, conjunto de identidades que escapam dos papéis 
caracterizadores das identidades exclusivamente masculinas ou 
femininas. Em entrevista ao Instituto Brasileiro de Direito de Família, 
disse que o registro prévio de gênero e nome femininos eram motivo 
de transtornos, por não condizer com sua expressão ou com seu ser. 
Também afirmou que almeja passar por mastectomia masculinizadora 
e, para tanto, precisa dos documentos retificados. "Espero que a 
decisão consiga ajudar mais pessoas não binárias a retificar tanto o 
prenome quanto o gênero", disse. O juiz que analisou o caso, I. R. 
Carvalho, reforçou a perspectiva contemporânea de gênero, que não 
deve considerar a genitália como pilar da identidade e "relaciona-se 
mais estritamente à persona que o indivíduo adota no seu contexto 
social e na cultura". E frisou que a alteração de registro não objetiva o 
descumprimento de obrigações, mas sim o conforto e respeito que são 
direitos de todos: "O Direito não pode permitir que a dignidade da 
pessoa humana seja violada sempre que ostentar documentos que não 
condizem com sua realidade física e psíquica." 

 

Essa decisão é particular, mas é sensível à diversidade como traço do humano, 

e faz aparecer, pelos princípios da hermenêutica jurídica, uma nova possibilidade de 

entendimento e tratamento da pessoa. E, quando se converte em jurisprudência, altera, 

no conteúdo e na forma, o procedimento de dar nomes às pessoas no Brasil; 

singularizando os sujeitos, e reafirmando, no âmago, a unicidade dos seres humanos, 

mas também, e ao mesmo tempo, afirmando a pluralidade como lei da terra. Este 

estudo quis pôr em relevo apenas um aspecto do poder tradicional, patriarcal que 

repercute em nossos hábitos e costumes e está implicado à invisibilidade das 

mulheres, a sua singularidade, identidade, personalidade, independentemente de sua 

condição social, econômica, étnica, e dos modos e processos que lhes tornaram 

mulheres. 
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RESUMO: Hannah Arendt afirma que a autoridade desapareceu no mundo moderno, 
uma vez que não podemos mais recorrer à experiências autênticas e incontestes de 
autoridade comuns a todos. Para isso, evoca a noção romana de auctoritas, como 
contexto e origem da palavra autoridade, delimitando sua esfera entre algo que exige 
obediência, porém, não pode ser confundida com poder ou violência, já que 
autoridade excluiria, necessariamente, a utilização de meios externos de coerção ou 
persuasão. Para Arendt, a autoridade é sempre hierárquica e faz referência a direito e 
legitimidade previamente reconhecidos, e só pode surgir por intermédio de uma 
relação, algo que ocorre em um espaço entre-os-homens, e sempre mediada por 
instituições. A autoridade não poderia ser imposta, portanto, já que ela emerge da 
relação de confiança fundada na credibilidade e na crença. Com um legado bem 
menos estudado no Brasil quando comparada à Hannah Arendt, Myriam Revault 
D’Allones é especialista em filosofia ética e política, e considerada uma das mais 
conceituadas pensadoras francesas da atualidade. Ela realiza uma análise 
fenomenológica da autoridade focada nas instituições e na relação dessas com a 
durabilidade do mundo público. A partir da trilha de reflexões conceituais sugeridas 
por Arendt, a filósofa francesa amplia e agrega uma abordagem formalista do conceito 
- tal como propôs Alexandre Kojève – lapidando, assim, uma análise tanto conceitual 
quanto formal. Revault d’Allones discorda parcialmente de Arendt ao afirmar que a 
autoridade não desapareceu do mundo moderno, mas sim, o que teria desaparecido 
foi um certo conceito de autoridade, aquele que tem a sua instituição na tradição, 
sendo essa vista como força de um passado inaugural cujo eco confirma e legitima o 
presente. Desta forma, Revault d’Allones propõe uma perspectiva distinta no trato do 
tema: a inscrição do conceito de autoridade na estrutura da generatividade que 
sustenta a duração pública. Hannah Arendt e Myriam Revault d’Allones possuem em 
comum uma atenção especial à problemática da capacidade humana de assegurar um 
mundo comum e o viver juntos, contudo, enquanto Arendt tem como foco a origem 
do conceito que se consolidou chamar de autoridade no ocidente, Revault d’Allones 
propõe uma abordagem mais ampla do fenômeno. Pautada na temporalidade 
compartilhada, Revault d’Allones denomina sua abordagem como autoridade do 
tempo, que orientaria as ações, conferindo-lhes sentidos, porém sem fazer da sua 
finalidade um enigma resolvido. Operando a partir dessa dupla precedência pela qual 
a autoridade se autoriza, a autoridade do tempo não se fincaria nem na submissão 
repetitiva do passado (autoridade da tradição), nem em um futuro condenado à 
previsibilidade realizadora (autoridade do futuro), e sim, uma autoridade que se 
aumenta com potencialidades inacabadas devidas a uma ligação com um passado 
vivente e com um futuro imprevisível e de caráter irrealizado. Apesar de apresentarem 
diferenças conceituais, a proposta de Revault d’Allones não nega as análises de Arendt, 
mas sim, agrega uma outra possibilidade de tratamento ao tema que permite, 
juntamente com as importantes considerações da filósofa alemã, ampliar a reflexão e 
a compreensão do fenômeno da autoridade no mundo contemporâneo.  
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PALAVRAS-CHAVE: Autoridade; Tempo; Tradição; Mundo comum. 
 

AUTORIDADE EM HANNAH ARENDT 
 

annah Arendt se destaca entre os pensadores e pensadoras mais 

respeitados da contemporaneidade, ocupando um tipo de 

protagonismo na história da filosofia frequentemente negado às 

mulheres. Com um legado bem menos estudado no Brasil quando comparada à 

Hannah Arendt, Myriam Revault D’Allones é especialista em filosofia ética e política, e 

considerada uma das mais conceituadas pensadoras francesas da atualidade. As obras 

de Arendt e Revault D’Allones convergem em muitos aspectos, sobretudo nas 

preocupações que ambas expõem em relação à capacidade humana de assegurar um 

mundo comum e o viver juntos. Neste texto, abordaremos um ponto específico para 

propor uma relação entre as duas filósofas: a questão da autoridade. 

Autoridade é um fenômeno complexo e repleto de confusões quanto à real 

significação de seu conceito, e a diversidade de sentidos atribuídos aos usos da palavra 

testemunham essa condição. Não é possível vislumbrar um senso comum acerca do 

significado de uma relação de autoridade, e de acordo com o indivíduo que profere o 

discurso, os sentidos que a ideia de autoridade adquire podem se assemelhar ou variar 

por completo, chegando até mesmo a equiparar autoridade a outros conceitos que 

nada dizem respeito à sua verdadeira natureza.  

Teórica empenhada em evitar mal-entendidos, Hannah Arendt faz questão de 

distinguir a autoridade de experiências políticas distintas. Em sua análise, o uso correto 

das palavras autoridade, força, poder e violência não é uma mera questão de 

gramática, mas de perspectiva histórica, uma vez que usá-las como sinônimos 

resultaria em cegueira para as realidades a que correspondem. No célebre ensaio “Que 

é Autoridade” (2014), Hannah Arendt afirma que tais confusões derivariam, sobretudo, 

do fato de que a autoridade teria desaparecido no mundo moderno, uma vez que não 

podemos mais recorrer a experiências autênticas e incontestes de autoridade comuns 

a todos. Assim, o entendimento do termo em si estaria enublado, e “tanto prática como 

teoricamente, não estamos mais em posição de saber o que a autoridade realmente é” 

(ARENDT, 2014, p. 128), dando abertura a usos da palavra com os mais distintos 

sentidos e significados. 

H
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Em seu ensaio, Arendt pauta uma reflexão não objetivando encontrar uma 

definição para a “autoridade em geral”, mas sim, traçar linhas distintivas e não 

arbitrárias a partir do que a autoridade foi durante um longo período no mundo 

ocidental, como forma de reconsiderar as fontes de sua força e significação. Dessa 

forma, retoma a noção romana de auctoritas, posto que foram os romanos a incorporar 

a autoridade na tradição política do ocidente. Logo, o conceito de autoridade teria se 

estruturado, para nós ocidentais, sobre uma experiência política real exclusivamente 

romana (ARENDT, 2014). 

Tanto Platão quanto Aristóteles tentaram encontrar um fundamento para a vida 

política que não estivesse limitado à força ou à persuasão, mas sim, que conferisse 

uma espécie de legitimidade prévia geradora de consentimento e obediência sem 

coerção. Contudo, no ocidente, do ponto de vista histórico, foi a experiência romana 

que incorporou a um sistema de governo à ideia de que alguns privilegiados teriam 

acesso à verdade (TELES, 2019), conferindo um sentido muito definido às ações 

políticas; no caso romano, preservar e ampliar a fundação de Roma. Autoridade - em 

latim auctoritas – deriva do verbo augere, que significa aumentar, e no caso dos 

romanos o objeto a ser aumentado era a fundação da cidade. Logo, os dotados de 

autoridade eram os anciãos, o Senado, descendentes dos fundadores da cidade e 

responsáveis por transmitir, geração após geração, o legado dos antepassados, ou seja, 

a tradição: “A autoridade, em contraposição ao poder (potestas), tinha suas raízes no 

passado, mas esse passado não era menos presente na vida real da cidade que o poder 

e a força dos vivos” (ARENDT, 2014, p. 164). No contexto romano, portanto, usufruir de 

autoridade era justamente não possuir poder, mas sim, o respeito e a legitimidade 

capazes de gerar confiança nos rumos da ação política, conferindo a ela um acréscimo 

de credibilidade que não se podia ignorar: o agir necessitava da autoridade para 

aumentar e sustentar no tempo o poder de tais ações.  

A partir da noção de auctoritas, Arendt identifica uma característica 

fundamental da autoridade: ela se relaciona ao momento em que se principiou o agir 

em consenso, à sua fundação, pois é o início da ação conjunta que confere autoridade 

ao poder. E para que o poder resultante desse agir em conjunto possa ter estabilidade, 

é preciso um fator legitimador localizado no momento do ato fundador, mas que 

transcenda esse momento no tempo e continue a orientar e dar sentido às ações 

futuras, sobretudo, para as gerações vindouras. Assim, a obediência gerada por uma 
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relação de autoridade possui uma natureza muito distinta da obediência gerada por 

meio da força ou da violência, já que autoridade se relacionada à capacidade de 

atribuir um significado para ação humana, inserindo os feitos e acontecimentos 

resultantes desta em um contexto cujo sentido nos é fornecido pelo conceito de 

autoridade (LAFER, 2003). O fenômeno da autoridade, portanto, está intrinsecamente 

ligado à permanência e durabilidade do mundo, e sua perda seria equivalente a 

perda do fundamento deste mundo, pois, a autoridade “[...] assentando-se sobre um 

alicerce no passado como sua inabalada pedra angular, deu ao mundo a permanência 

e a durabilidade de que os seres humanos necessitam precisamente por serem mortais 

[...]” (ARENDT, 2014, p. 131).  

A perspectiva arendtiana vai na contramão de muitos discursos acerca da 

autoridade presentes nas ciências humanas - sobretudo nas ciências sociais e políticas 

- ao não localizar o principal fundamento da autoridade na geração de obediência. 

Ainda que a obediência faça parte de uma relação de autoridade, nesse caso, aquele 

que obedece o faz por escolha, e não por imposição. Como nos lembra Alexander 

Kojève (2006): uma renúncia consciente e voluntária à realização de uma oposição 

possível de ser feita.  

Para Arendt, o uso do termo autoridade pode estar aplicado a pessoas - como 

é o caso das relações entre pais e filhos e entre professores e alunos – e a cargos; 

contudo, o principal aspecto que a diferencia é o fato dela repousar na confiança e 

no respeito, e exigir reconhecimento instantâneo e incondicional, se localizando 

sempre no campo da hierarquia e implicando uma “obediência na qual os homens 

retêm a sua liberdade” (ARENDT, 2014, p. 144). A autoridade, portanto, não poderia 

surgir como fruto de meios externos de coerção, mas somente por intermédio de uma 

relação, algo que ocorre em um espaço entre-os-homens, e sempre mediada por 

instituições, implicando, necessariamente, em direito e legitimidade previamente 

reconhecidos.  

Na perspectiva de Arendt o acréscimo de autoridade não seria um acréscimo de 

poder, e sim, um passado santificado através da tradição, uma fundação engrandecida 

e aumentada. Contudo, apesar dos exemplos típicos de autoridade terem sido 

preservados, se tornaram vazios com o passar do tempo mediante o esquecimento da 

experiência romana da fundação. E isso teria dificultado a desvinculação de autoridade 

com poder, força e violência, e a compreensão de seu papel na estabilização do mundo 
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e na atribuição de sentido aos feitos humanos. Esse aspecto é crucial no entendimento 

do que Arendt chama de crise da autoridade, que seria, na verdade, uma crise de 

estabilidade e perduração do mundo comum. 

Arendt afirma que o mundo que conhecemos chegou ao fim, e nesse ponto se 

refere especificamente ao mundo ocidental-europeu sustentado pela tríade tradição-

religião- autoridade, o que a autora denomina em seus escritos como o rompimento 

do fio da tradição. Importante pontuar que sua concepção acerca da crise da 

autoridade não pode ser confundida com uma postura conservadora - que percebe a 

crise como decadência do mundo ocidental e clama, em resposta, pela instauração de 

antigos valores e soluções para questões do mundo humano comum; e nem com um 

alinhamento à posição liberal que reafirma o progresso e rejeita qualquer influência 

do passado, equalizando autoridade com restrição indevida da liberdade. A resposta 

de Arendt à crise é um convite ao pensar: “É a oportunidade, proporcionada pelo 

próprio fato da crise [...] de explorar e investigar a essência da questão em tudo aquilo 

que foi posto a nu [...]” (ARENDT, 2014, p. 223). Pensar a crise nem como decadência, 

nem como sintoma inequívoco de progresso, diz respeito a assumir que “perdemos as 

respostas em que nos apoiávamos de ordinário” (ARENDT, 2014, p. 223) para questões 

que continuam existindo. A saída, portanto, seria “voltar às questões mesmas”, uma 

vez que a crise vai exigir respostas, e para isso, serão necessários julgamentos diretos 

ou, nas palavras de Arendt, um pensar sem corrimãos, na medida em que não mais 

podemos recorrer às respostas sacramentadas pela tradição.  

 

AUTORIDADE DO TEMPO 
 

Myriam Revault d’Allones realiza em El poder de los comienzos: ensayo sobre la 

autoridade (2008) uma análise fenomenológica da autoridade focada nas instituições 

e na relação dessas com a durabilidade do mundo público. A partir da trilha de 

reflexões conceituais sugeridas por Hannah Arendt, Revault d’Allones amplia e agrega 

uma abordagem formalista do conceito - tal como propôs Alexandre Kojève (2006) – 

lapidando, assim, uma análise tanto conceitual quanto formal. Myriam Revault 

d’Allones e Hannah Arendt compartilham premissas básicas acerca da compreensão 

do fenômeno da autoridade, sobretudo a ideia de que autoridade não é sinônimo de 

poder e nem se reduz a um instrumento de poder. Além disso, Revault d’Allones 
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concorda que a crise da autoridade atinge não somente a esfera pública, mas sim, 

todas as esferas da vida, incluindo a família e a escola, reconhecendo que uma certa 

concepção de autoridade de fato foi minada desde o advento da modernidade.  

Myriam Revault d’Allones, contudo, não concorda que a autoridade só tira a sua 

força da tradição, e suas indagações começam em um questionamento acerca das 

reflexões de Arendt: “O que faltou na reflexão sobre autoridade para que, em 1959, 

Hanna Arendt julgasse necessário perguntar-se ‘Que é autoridade’?” (REVAULT 

D’ALLONES, 2008, p. 21). A pensadora francesa conclui que, ao qualificar de impalpável 

o fenômeno da autoridade, Arendt assinalava algo mais do que uma mera polissemia 

de sentidos desconcertantes, e sim “um nó muito singular de obscuridades e aporias” 

(REVAULT D’ALLONES, 2008, p. 21). Se valendo de reflexões de Max Weber, Paul 

Ricoeur, Husserl e, sobretudo, Merleau-Ponty, Myriam Revault d’Allones reconfigura as 

principais características da autoridade, geralmente localizadas sob a égide da 

tradição, para concebê-la como um ato criador enraizado no tempo (pessoal e 

histórico) e na faculdade dos começos, tomando a autoridade como um fenômeno 

tanto social quanto histórico, “universal quanto a seu conceito e polimorfa em relação 

a suas figuras” (REVAULT-D’ALLONES, 2008, p.26).  

Revault d’Allones aponta a dupla tendência contemporânea no trato com o 

tema: ou proclamam o fim da autoridade, acusando-a de estar morta ou desaparecida; 

ou lançam a contraditória demanda de seu resgate como solução para a crise que se 

instala na modernidade. A autora não vê saída para esse atoleiro senão por meio de 

uma perspectiva completamente distinta: “a autoridade deveria sua preeminência e 

efetividade na inscrição temporal que realiza” (REVAULT D’ALLONES, 2008, p. 34). 

Apesar de iniciar sua reflexão da mesma forma que Hannah Arendt - recuperando a 

ideia de auctoritas romana - formula uma hipótese que caminha para um rumo um 

pouco distinto: a de que os romanos, apesar de não encerrarem o conceito de 

autoridade em uma só visão, construíram ao menos uma orientação comum, ligada a 

inquietude pela duração. “O coração e o foco do sentido da noção residiria na estrutura 

temporal da auctoritas: a autoridade deveria sua preeminência e efetividade na 

inscrição temporal que realiza” (REVAULT-D’ALLONES, 2008, p. 34). Isso significa que 

a auctoritas inscreveria no político o interesse pela duração e o arraigaria no tempo, 

posto que somente o aumento temporal gera legitimidade. “O tempo tem força de 

autoridade” (REVAULT-D’ALLONES, 2008, p. 35), e se a autoridade produz um 
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suplemento de legitimidade, tal produção se faz intrinsecamente à dimensão 

temporal. 

Desta forma, na visão de Revault d’Allones, o outro nome desta autoridade seria 

a instituição: estrutura política de um mundo comum tanto espacial (edificação do 

espaço público) quanto temporal (constituição de uma duração pública), uma vez que 

a força de ligação da autoridade estaria intimamente vinculada ao interesse na 

durabilidade por intermédio da instituição. A tese de Revault d’Allones se baseia, 

sobretudo, na estrutura da generatividade - capacidade de ser transmitido ou sua 

transmissibilidade - que sustentaria a duração pública. 

A filósofa francesa, portanto, reafirma a posição arendtiana acerca da diferença 

existente entre poder e autoridade, mas complementa afirmando que somente a 

dimensão temporal possibilitaria sustentar essa distinção, visto que a temporalidade é 

o que permite abordar adequadamente a natureza tão peculiar dessa dissimetria que 

não se reduz a uma relação de dominação. Diferente da dominação, a autoridade não 

assegura tanto a solidificação do mundo, mas sim a transmissão de suas 

experiências, pois, segundo Revault d’Allones, o que confere perenidade ao mundo 

comum não é tanto a sua estabilidade ou inalterabilidade, mas sim, a sua 

generatividade.  

Dessa forma, Revault d’Allones discorda parcialmente de Arendt ao afirmar que 

a autoridade não desapareceu do mundo enquanto tal, mas sim, o que teria 

desaparecido foi um certo conceito de autoridade, aquele que tem a sua força 

instituinte na tradição. À sua própria forma de pensar a autoridade, Revault d’Allones 

chama de autoridade do tempo, que “orienta a ação, lhe dá um ‘sentido’, porém não 

faz da sua ‘finalidade’ um enigma resolvido” (REVAULT D’ALLONES, 2008, p. 148).  

Autorizar os que vêm depois a realizar algo novo significaria, portanto, 

estabelecer uma relação com o passado que não o trata como bloco inerte e 

sedimentado – como resíduo e depósito reduzido à tradição –, mas como algo que 

tem raízes em uma experiência profunda da vida: o passado visto como um 

reservatório inesgotável de sentidos que podem orientar a ação das gerações 

seguintes, autorizando a criação de algo novo e mantendo o futuro como incerto e 

aberto ao recomeço. Revault d’Allones opera o seu conceito de autoridade a partir 

dessa dupla precedência pela qual a autoridade se autoriza, que não se finca nem na 

submissão repetitiva do passado (autoridade da tradição) nem em um futuro 
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condenado à previsibilidade realizadora (autoridade do futuro), mas sim, em uma 

autoridade que se aumenta com potencialidades inacabadas devidas a uma ligação 

com um passado vivente e com um futuro imprevisível e de caráter irrealizado. 

 

“Começar é começar a continuar”15. Esta bela frase de Edward Said 
enriquece a ideia de começo: não somente faz dele um ponto de 
partida, mas também um ponto de chegada e de retorno. Certamente, 
todo começo é único em seu gênero – é “milagroso” -, porém, 
entrelaça a evidência herdada e a novidade. O começo, sintetiza 
Edward Said, é um jogo recíproco entre o conhecido e o inédito. 
Contudo, a fórmula é reversível: continuar é continuar começando. E 
desta reversibilidade procede uma dissimetria que nos permite entrar 
no mundo, inscrevemo-nos nele e começar algo (REVAULT-
D’ALLONES, 2008, p. 148-149). 

 

O PESCADOR DE PÉROLAS 
 

Apesar de apresentarem diferenças conceituais, a abordagem de Revault 

d’Allones não nega as análises de Arendt, mas sim, agrega uma outra possibilidade de 

tratamento ao tema que permite, juntamente com as importantes considerações de 

Hannah Arendt, ampliar a reflexão e a compreensão do fenômeno da autoridade no 

mundo contemporâneo. Ambas concordam que a perda da tradição não coincide com 

o esquecimento do passado, e para Revault d’Allones (2009) a romanidade de Arendt 

não significa um apelo nostálgico a este, mas sim, versa sobre o modo político romano 

como um testemunho do que seria um verdadeiro status de autoridade. Logo, para 

Revault d’Allones, a experiência romana deveria ser estudada pela sua validez 

exemplar, mas lembra que o valor do exemplo não reside em seu caráter de 

universalidade, mas se trata de uma particularidade aberta em um campo de 

imaginação passível de servir como fonte de inspiração para inventar princípios e 

caminhos. Desta forma, a posição da Revault d’Allones é que a experiência política 

romana pode ter desaparecido na modernidade, mas não a reciprocidade assimétrica 

- ou dissimetria não hierárquica - própria da noção de autoridade. Assim, para a 

filósofa francesa, o verdadeiro problema hoje em dia consistiria não na perda da 

autoridade, mas na pluralização de suas formas, posto que o desaparecimento de 

_______________ 
15 SAID, Edward. Véase Beginnings: intention and method. Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 

1978. 
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uma forma de autoridade – a fundada na transcendência do passado e da tradição - 

não faz desaparecer a relação de autoridade enquanto tal. 

A perda de todas as referências não anula a capacidade de começar de novo, 

como bem nos lembra Arendt, que também atenta para uma outra necessidade diante 

da crise que se instaura: a capacidade de julgar sem referências. Se a perda da tradição 

não coincide com o esquecimento do passado, tanto Arendt quanto Revault D’Allone 

recorrem à capacidade humana de reabrir o passado com “frescor”, e ouvir o que 

ninguém ainda teve ouvidos para ouvir, escutando os sentidos em aberto que 

demandam por iniciativa humana e pela invenção do inédito. Revault D’Allone (2009) 

acredita que foi essa intuição que fez Arendt afirmar, ao mesmo tempo em que 

denunciava o irreversível fim de um certo tipo de autoridade, que o pescador de 

pérolas vai ao fundo do mar para extrair pérolas e corais; e não mergulha no passado 

para o reviver como era e nem para tentar renovar eras mortas, mas sim, para resgatar 

o que sobreviveu em “novas formas e contornos cristalizados”, como “fragmentos do 

pensamento”, trazendo o “rico e singular” à superfície. 
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RESUMO: Por meio do método empírico qualitativo, com espeque na filosofia política 
de Hannah Arendt, o presente resumo busca discutir as questões subliminares que 
decorrem da sobreposição da esfera pública sob a privada visto o caso concreto que 
se encontra o Afeganistão com a retorno do Talibã ao governo, após vinte anos e em 
plena crise sanitária mundial. O grupo extremista se utiliza de argumentos religiosos, 
os mesmos do passado, para superpor seus interesses em total desprezo ao interesse 
público. Por intermédio do terror absoluto, exerce um violento controle das esferas 
pública e privada, dissipando a espontaneidade, consequentemente o agir, e 
ameaçando a vida de todos que são obrigados a permanecer sob seu jugo. Instalado 
no governo, o Talibã, em apenas uma semana após a retirada de tropas americanas – 
o último país a deixar o território afegão – dirimiu a liberdade e os direitos de todos, 
principalmente das mulheres, embora, por vezes, afirmem o contrário. Este cruel 
retrocesso das condições humanas causou, sobretudo para as mulheres, perdas 
inestimáveis. Perderam o trabalho como professoras, funcionárias públicas, 
profissionais liberais e um quarto de participação no parlamento afegão, assim como 
tudo o mais que representava a libertação, a igualdade, a felicidade, o que mostra, 
portanto, a perda de qualquer possibilidade de participação no espaço da aparência. 
Perderam a possibilidade de verem suas conquistas, provenientes dos últimos vinte 
anos, respeitadas e temem pela própria vida e das demais, assim como de seus filhos 
e filhas, maridos ou esposas, pais e mães, sobrinhos e sobrinhas, irmãos e irmãs. Com 
o fim da dominação talvez elas possam retomar seus lugares na sociedade afegã, 
recomeçando do zero como se nunca tivessem conquistado liberdade, espaços e 
direitos, como se nunca tivessem pensado, como se nunca tivessem sido felizes. Muitos 
estão perdendo as referências. Outro tanto, a própria vida. Para as mulheres que 
simplesmente perderam seus direitos de forma imediata, cada passo de retrocesso 
imposto ao país, representa o afastamento dos preceitos mais básicos de 
sobrevivência, afastando-se da possibilidade de escolhas e da felicidade. Para Hannah 
Arendt que vivenciou de perto o início do holocausto e viu-se obrigada a emigrar, é 
importante pensar e resistir. Desde a infância, a despeito dos revezes sofridos, 
acreditava que a tristeza não deve dominar o pensamento de forma permanente. Tem 
importante e robusta discussão sobre a perda de direitos e a importância de registrar 
os acontecimentos para compreender, suportar, resistir e seguir em frente sem perder 
de foco as próprias origens. Guardadas as proporções, o alcance e a reação do povo, 
o cenário imposto ao Afeganistão lembra a crueldade do nazismo com os judeus e 
minorias. O pensamento, portanto, talvez seja a única possibilidade que permita a 
mulher, esperar, seja o tempo que for, para voltar a experimentar o sentimento de 
felicidade. 
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PALAVRAS-CHAVE: Espaço da aparência; Mundo comum; Mulheres; Violência. 
 

ara os muçulmanos, Ála (Deus para os cristãos), a fim de transmitir seus 

ensinamentos, enviou o Arcanjo Yibrail para dizê-las à Maomé; a partir 

da escuta, o profeta passou a recitar os ensinamentos que recebeu, pois 

não sabia escrever. Tão importante é a figura do líder religioso que seus 

comportamentos, chamados de Sunnah, são tidos como exemplo a ser seguido até 

hodiernamente pelos islâmicos. Após sua morte, os seus ouvintes compilaram as 

anotações que possuíam dos dizeres com a finalidade de formar um livro póstumo, o 

Alcorão. À vista disso, o texto religioso, a Sunnah e as leis islâmicas (Sharia) formam a 

base dogmática da religião Islã, contudo, por serem fontes seculares, os muçulmanos 

se dividiram em duas correntes majoritárias ideológicas, são elas xiitas e sunitas, estes 

têm uma interpretação tradicional dos ensinamentos deixados e aqueles têm uma 

leitura reformadora, cada qual crê ser detentor da verdade sobre o passado, ter certeza 

sobre o presente e prever o futuro, não questionando muitas vezes as ideias que têm. 

 

Uma ideologia é bem literalmente o que seu nome indica: é a lógica 
de uma ideia. O seu objeto de estudo é a história à qual a ideia é 
aplicada; o resultado dessa aplicação não é um conjunto de postulados 
acerca de algo que é, mas a revelação de um processo que está em 
constante mudança. A ideologia trata do curso dos acontecimentos 
como se seguisse a mesma “lei” adotada na posição lógica da sua 
“ideia”. As ideologias pretendem conhecer os mistérios de todo o 
processo histórico [...] em virtude da lógica inerente de suas respectivas 
ideias (ARENDT, 1951, apud MÜLLER, 2012). 

 

Sob o viés da realidade Afegã, pode-se resumir a trajetória moderna-

contemporânea do país em uma disputa entre os intérpretes das lições islâmicas. Sabe-

se que entre os anos de 1919 a 1929 o reinado de Amanulá Khan buscou modernizar 

o Afeganistão, tomou-se a medida de adaptação do islamismo à contemporaneidade, 

elaborou-se uma nova Constituição que garantisse mais direitos. Quanto às mulheres, 

houve conquistas relevantes como: aumento da idade mínima para casar-se, proibição 

do casamento forçado, instauração de escolas para meninos e meninas, abolição de 

regras rígidas de vestimentas, entre outros. Contudo Amanulá Khan não ficou muito 

tempo governando, pois houve um golpe organizado pelos conservadores, após isso 

retrocedeu-se os direitos femininos. Mais tarde, após o ataque de governo, houve um 

P
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último reinado, que foi de 1933 a 1973, neste período os direitos das mulheres foram 

retomados aos poucos. Com a Proclamação da República em 1973 elas viram seus 

direitos aumentarem significativamente, ganharam maior visibilidade no mundo 

público, chegaram a compor 45% dos magistérios em escolas e a ter uma maior 

representatividade parlamentar quando comparadas as iguais no Brasil, 

consequentemente, estavam conquistando atuação e visibilidade no mundo da 

aparência. Esse acontecimento histórico marcou a libertação da forma de governo 

monárquica, contudo, não garantiu a genuína liberdade aos cidadãos. Para Müller 

(2015), é falsa a dedução de que a libertação leva automaticamente a liberdade; 

porquanto, como efeito a um acesso restrito ao mundo da aparência e dos conflitos 

prolongados, a fragilidade da República foi propícia para que em 1996 a Capital fosse 

tomada pelo Talibã, que se pendurou no governo até 2001, ano em que foram 

afastados de Kabul, a capital, pela coalizão militar organizada pelos Estados Unidos da 

América. O Afeganistão tentou se reestruturar como república e algumas passagens 

simbólicas foram: 2003, quando ratificaram a Convenção de Eliminação de Todas as 

Formas de Violência Contra a Mulher, assinada desde 1980. Nomearam, também em 

2001, as primeiras cinquenta juízas do país e em 2004, elaboraram a Constituição que 

contou com a participação de 64 mulheres, número este quase três vezes maior do 

que a presença de brasileiras na elaboração da Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988. Resultado disso foi que a carta constitucional afegã proibia a 

discriminação com base no gênero, verdadeira inovação para um país como o 

Afeganistão; ainda em 2004, a Organização Internacional para o Desenvolvimento 

pediu que o Código Penal do Afeganistão fosse aperfeiçoado de modo a se aproximar 

das garantias humanas, proibindo-os a condenação de pessoas que praticassem atos 

não previstos anteriormente em lei, logo, as mulheres não poderiam ser presas por 

fugirem de casa devido não aceitarem casar-se com pares arranjados (ORGANIZAÇÃO 

CANADIAN WOMEN FOR WOMEN IN AFGHNISTAN, 2021).  

Aos poucos, de 2001 à 2020, as mulheres foram conquistando seu espaço no 

mundo da aparência, passaram a frequentar em maior número as escolas e 

universidades, a estarem presentes nos três poderes do Estado. As juízas do 

Afeganistão até se associaram em prol da criação de um treinamento jurídico às 

membras do judiciário a fim de promoverem uma melhor proteção e conscientização 

dos direitos das mulheres em suas sentenças, ou seja, suas vozes estavam ganhando 
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escuta dos demais membros da sociedade, condição esta mínima para um indivíduo 

conseguir participar do mundo público (ARENDT, 1958, apud, MÜLLER, 2018). Porém, 

as adversidades continuavam, embora tenham conquistado direitos, havia a 

disparidade entre a área rural e urbana do país. No interior, meninas ainda eram 

oprimidas pelos homens, enquanto em na capital gozavam de mais oportunidades e 

direitos; as mulheres estavam conseguindo oportunidades para deixarem de atuar 

exclusivamente no cuidado com o mundo privado, no entanto os paradigmas culturais 

se mantinham em muitos lugares, principalmente nos que o Talibã se encontrava. Em 

sua publicação, a Organização Canadian Women For Women In Afghnistan expõe: 

“apesar desse progresso, o sistema de justiça e a aplicação da lei ainda sofrem com a 

baixa capacidade de recursos humanos e infraestrutura física” (ORGANIZAÇÃO 

CANADIAN WOMEN FOR WOMEN IN AFGHNISTAN, 2021, tradução nossa), em 

paridade de pensamento, o US Institute for Peace Special Report 117 adendou que “a 

descontinuidade dos regimes no último quarto de século deixou uma colcha de 

retalhos de leis divergentes e sobrepostas e uma coleção incoerente de estruturas de 

segurança” (US INSTITUTE FOR PEACE SPECIAL REPORT 117, 2004, apud CANADIAN 

WOMEN FOR WOMEN IN AFGHNISTAN, 2021, tradução nossa), desse modo, mesmo 

com os avanços, o Afeganistão ainda era campo propício para a volta do terror 

pregado pelo Talibã. A não existência de uma teia de relacionamentos intersubjetivos 

por causa da discordância religiosa extrema prejudicou diretamente a faculdade 

política dos afegãos, visto que a capacidade deles de julgar não tinha amparo em um 

ponto de vista comum, o que interfere negativamente na construção da subjetividade 

do sujeito. Nas palavras da filosofa política Hannah Arendt a “[...] autoridade é 

substituída em toda parte mediante o terror, e o senso comum, quando falha, sempre 

pode se refugiar em uma ideologia […] (ARENDT, 1954, apud CORREIA, 2011). Sem a 

construção do senso comum não existe poder, os indivíduos ficam à mercê das 

relações de mando e obediência dos mais fortes e estes não estão preocupados com 

a confiança mutua e promessas comuns (MÜLLER, 2012); por sua vez, a massa de 

pessoas também foi fator que contribuiu com a facilitação do golpe, já que este 

conglomerado não tem como característica a junção devido interesses comuns, pelo 

contrário, não há qualquer interesse em pauta que os uma, formando assim a massa 

amorfa, desprovida de pluralidade e pensamento crítico (MÜLLER, 2012). Esse 

fenômeno acontece no Afeganistão em detrimento da condição de extrema 
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vulnerabilidade da maioria da população, preocupados em sobreviver, condição 

elementar para todos os seres, a população deixou de apresentar-se no mundo da 

aparência. 

Em 2020 foi estabelecido o Acordo de Doha entre o Talibã e os EUA, o qual 

previa a retirada progressiva das tropas norte americanas (e aliados a estes) do 

território afegão, bem como a libertação de 5 mil prisioneiros talibãs e mil funcionários 

do governo afegão, isso em troca do compromisso do grupo supra em não se utilizar 

do Afeganistão para planejar e executar atividades ameaçadoras à segurança dos EUA. 

Quando foi firmado o acordo, o Estado norte americano visava questões 

preponderantemente econômicas, e assim como outros países que mantiveram tropas 

militares no país e o deixaram antes mesmo do Estado americano, também sem 

qualquer interesse de zelar pelos direitos humanos daquela população, optaram pelo 

interesse do Estado deles e, consequentemente, em 2021, quando as tropas 

americanas estavam em um número pequeno, o Talibã dá um novo golpe de Estado e 

volta a suprimir direitos da população.  

À guisa do que foi dito, é de ressaltar que os talibãs, por serem de uma etnia de 

tradição milenar, interpretam e aplicam de modo extremamente conservador as leis 

islâmicas (sharia), eles sobrepõem suas ideologias aos demais exercendo a dominação 

total, não importando as ideias e necessidades humanas dos demais. Torna-se difícil 

pensar em um sentimento público em sociedades como a afegã onde há extremistas 

que usam da violência para governar e suprimir tudo da condição humana que tenta 

agir contrariamente ao pensamento do Talibã. O Alcorão e a Sunnah pregam, 

essencialmente, a liberdade e o respeito para ambos os gêneros e não se refere sobre 

as mulheres como seres inferiores ou apartadas de direitos. Pelo contrário, asseveram 

que a mulher deve ser amada. Uma passagem do texto religioso relata que uma das 

mulheres de Maomé testou o ciúmes do marido e mesmo assim ele não foi agressivo 

com ela, mas sim paciente, mostrando assim que a interpretação de cada indivíduo 

pode ser muito dispare, visto que os escritos são feitos a partir de ouvintes do profeta 

e não dele mesmo (BARBOSA, 2020).  

Dessarte, nos últimos tempos, por causa da tomada violenta do governo, as 

afegãs estão apartadas de direitos, vontades e espontaneidade, ficando totalmente 

subordinadas aos homens, estes também estão sujeitos a restrições, porém menos 

aterrorizantes, isto porque o terror absoluto controla não só a vida pública como a 
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privada de todos. Com espeque em Arendt, desamparadas, as mulheres se veem 

desesperançadas, perdendo a fé no mundo público haja vista que não há, como no 

Brasil, uma instituição nacional a aclamar, muito menos existem boas práticas na 

informação da mulher por iniciativa estatal, o mundo da aparência para elas está 

iminentemente perdendo o sentido, portanto não há espaço para a felicidade pública. 

Algumas tentativas internacionais vêm sendo propostas, porém o acesso a 

informações sobre o país não é facilmente encontrado, repórteres sequer podem 

gravar mulheres, portanto, não há soluções rápidas para o que está ocorrendo no 

Afeganistão. Um ponto basilar é a atenção a supervalorização da visão ocidental sobre 

os costumes, cultura e leis do oriente. Muitas vezes o que para alguns pode ser uma 

opressão para as afegãs pode ser algo culturalmente aceito e que lhes gera felicidade; 

as realidades são muito diferentes. No Afeganistão os indivíduos sequer têm a 

possibilidade do agir, o que é intrínseco aos seres humanos conforme afirma Arendt. 

 

Uma vida sem pensamento é totalmente possível, mas ela fracassa em 
fazer desabrochar sua própria essência, ela não é apenas sem sentido; 
ela não é totalmente viva. Homens que não pensam são como 
sonâmbulos” (ARENDT, 1963, apud NOVAES). 

 

No momento, a única coisa que muitos afegãos podem fazer é compreender, 

suportar, resistir e seguir em frente sem perder de foco as próprias origens, podendo 

a resistência amparar-se na máxima de que o homem não é violento em si mesmo, 

sendo inerente a liberdade (ARENDT, 1973, apud XAVIER, 2008). 
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RESUMO: Hannah Arendt diferencia isolamento de solidão em Origens do 
Totalitarismo (2012) e retoma esse tema em algumas outras obras. Por este motivo, 
busca-se compreender a solidão como perda do Eu e a possibilidade de reconstrução 
desse Eu por meio do diálogo consigo mesmo. Segundo a autora, o isolamento se 
fundamenta na impotência, que pode ser resumida na incapacidade de agir em 
conjunto, destruindo assim a esfera pública, que é o lugar entre os homens, onde os 
indivíduos podem agir e aparecer, estabelecendo seu lugar no mundo. Outra forma de 
pensar o isolamento, segundo a autora, é pensá-lo por meio do afastamento de um 
indivíduo dos demais para trazer algo de novo no mundo, isso acontece por meio do 
trabalho enquanto criação de uma obra. Por outro lado, quando tudo o que resta é 
trabalho, o isolamento se torna insuportável, é nesse momento que o Homo Faber é 
reduzido a Animals Laborans, assim o isolamento destrói as relações com o mundo e 
tudo o que resta é o esforço para sobrevivência. O isolamento se torna solidão quando 
não há mais Eu, não existe mais um diálogo interno e o ser perde sua identidade, 
perde-se de si. A solidão é a sensação de abandono total, neste momento todas as 
esferas (pública e privada) e os contatos humanos são destruídos, perde-se a sensação 
de pertencimento ao mundo. A capacidade de pensar e de sentir são fortemente 
prejudicadas e a solidão instaura uma contradição em relação à condição humana. O 
ser humano precisa do mundo e desse contato com os demais, que é destruído pela 
solidão, paradoxalmente esse contato é essencial para se fundamentar uma referência 
segura com o mundo, por meio daqueles que atestam a existência do Eu e que afirmam 
a singularidade de um em meio aos demais. Assim se constrói uma referência segura 
que pode ser acessada entre iguais enquanto seres humanos pertencentes ao mundo, 
em sua diferença, ou seja, por meio da capacidade de compreender a distinção entre 
indivíduos plurais e ao mesmo tempo únicos. Quando se perde de seu Eu, toda 
referência segura de mundo real se perde simultaneamente e o que sobra é o 
raciocínio lógico. A experiência da morte, por outro lado, que é a única certeza que 
pode ser concedida ao ser humano, também abandona o ser para a solidão. Essa perda 
do seu próprio Eu frente ao mundo que permanecerá após sua partida, e, a 
impossibilidade de continuar sendo e agindo sobre o mundo, faz parte da experiência 
humana, ao passo que também a confronta. A solidão é ao mesmo tempo contrária a 
condição humana e comum a todos os seres mortais que podem pensar sobre sua 
própria morte. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica que prioriza a discussão sobre 
solidão levantada pela filósofa Hannah Arendt e a diferencia do isolamento, buscando 
construir uma linha tênue entre solidão como perda do eu e pensamento, enquanto 
diálogo consigo mesmo.  

 

PALAVRAS -CHAVE: Solidão; Isolamento; Estar a sós; Pensamento; Política. 
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RESUMO: A história da sociedade foi contada e escrita majoritariamente por homens 
até o século XX. Algumas mulheres filósofas e pensadoras dedicaram seus estudos 
para entender esse apagamento, como Simone de Beauvoir com os dois volumes do 
Segundo Sexo e a historiadora feminista Gerda Lerner com seu livro a Origem do 
Patriarcado. Aproximadamente há 3.500 anos as mulheres foram destituídas de contar 
sua própria história, sendo assim, a história da metade da humanidade. O apagamento 
das reflexões femininas perante a filosofia, sociologia, história e as ciências em geral 
foram tratadas de forma secundária, como se somente o homem fosse o verdadeiro 
humano capaz de produzir e reproduzir a sociedade. As perguntas e as respostas para 
essa realidade feminina são inúmeras por causa da complexidade da vida concreta das 
mulheres que esbarra na questão material de classe, sexo e raça e entrelaçada a isso a 
colonização do corpo e da mente feminina na vida privada e pública. Para podermos 
iniciar a discussão da invisibilidade das mulheres na filosofia temos que fazer 
perguntas concretas sobre a realidade feminina como um todo. Onde estiveram as 
mulheres desde o início da civilização e seu local dentro das instituições privadas e 
públicas, como a instituição casamento privou e aprisionou as mulheres, qual papel 
fundamental que a mulher cumpre hoje na filosofia e porque a limitação de adentrar 
esses espaços majoritariamente composta por homens, como podemos alavancar a 
consciência feminina sobre sua existência e seu poder de criar, inventar e reinventar 
dentro da intelectualidade. O papel do feminismo para resgatar essa visibilidade é 
primordial, porque foram elas que desenvolveram questões como o sexo é um fator 
que mede o acesso da mulher não somente na filosofia mas em todas as atividades na 
qual homens são os detentores de tal poder, além de apontar saídas para essa 
opressão e assim podermos viver em uma sociedade onde homens e mulheres possam 
desfrutar de toda criação humana sendo ela intelectual ou manual. O presente projeto 
busca responder e/ou estimular perguntas que apontem saídas para tal realidade e 
provocar a atuação dos cursos de filosofia e Ciências Sociais para esse agravamento 
de invisibilidade teórica feminina.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Mulher; Filosofia; História; Feminismo; Propriedade privada. 
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RESUMO: Em 1976, Ângela Diniz é assassinada por seu então namorado da época, 
Doca Street. Na época, a defesa do acusado faz uso de uma argumentação que já havia 
sido bastante comum em contextos jurídicos, embora não constituísse lei – a da 
legítima defesa da honra. Ângela Diniz era uma mulher livre e, segundo seus 
conhecidos da época, muito provocante, conduta que teria desencadeado em Doca 
uma reação extrema. A legítima defesa da honra costumava ser útil em especial para 
casos em que o marido assassinava a esposa infiel. Se o ato fosse então pego em 
flagrante, a aplicabilidade da legítima defesa da honra se tornava mais garantida. 
Ângela Diniz, diferente disso, apenas manifestou a decisão de que o relacionamento 
entre Doca Street e ela chegasse ao fim. O homicídio perpetrado por Doca Street é, 
portanto, um impedimento à liberdade de Ângela Diniz no que diz respeito à liberdade 
de condução da própria vida. A hipótese de que agora se lança mão é a de pensar o 
assassinato de Ângela Diniz, representante de tantos outros feminicídios, como uma 
espécie de destruição paulatina da condição humana da pluralidade. O mal, um dos 
principais temas de investigação de Hannah Arendt, assumiria sempre um aspecto 
demoníaco, em geral contrastante em relação ao que seria um destino comum? Ou, 
ao contrário disso, poderia ser percebido enquanto banal, no sentido de ser levado à 
cabo por sujeitos comuns, que jamais sequer se pretenderam enquanto maus, e, 
portanto, personificado na cotidianidade? É possível que a ideia de uma “legítima 
defesa da honra” seja pensada como a manifestação da cotidianidade do mal 
argumentada por Arendt? De que modo passamos a admitir o mal, a justificá-lo, a 
ceder lugar a ele no cotidiano, resultando em que ele não mais aparente apresentar 
um aspecto de monstruosidade, mas apenas daquilo que é o que é. Em “Eichmann em 
Jerusalém”, Hannah Arendt conclui que o acusado Eichmann age contra a pluralidade 
humana, tendo em vista extingui-la. O que fazem os homens que assassinam suas 
companheiras não tem o mesmo princípio? Não estão, também eles, reprimindo, e não 
apenas, mas extinguindo a pluralidade da ação humana? Da liberdade, espaço de 
privilégio da ação? Não se colocariam eles, de certo modo, também enquanto inimigos 
do gênero humano? O que a hipótese de uma legítima defesa da honra aparentava 
fazer é justamente negar o reconhecimento de que se agiu mal, fazendo com que o 
ato se torne um dado comum e, por conseguinte, palatável. Em realidade, ela foi 
articulada enquanto um excesso de uma ação que, em geral, se consideraria boa – a 
de uma defesa legítima.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Feminicídio; Pluralidade; Banalidade; Mal. 
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RESUMO: A utilização dos jogos como recursos didáticos para o contexto da sala de 
aula é uma forma dinâmica, divertida e inovadora de fornecer materiais para que 
professoras e professores possam promover a apresentação da vasta quantidade de 
produção intelectual elaborada pelas mulheres ao longo da história. Esta pesquisa 
busca dar visibilidade ao trabalho intelectual das mulheres que foram silenciadas no 
percurso histórico do pensamento, sobretudo na filosofia, ao mesmo tempo elabora-
se outra forma de ensinar filosofia e trabalhar com conceitos filosóficos, qual seja, por 
meio do uso dos jogos analógicos como recursos didáticos. Neste trabalho se 
apresenta a elaboração e construção de um jogo sobre a Cidade das Damas de 
Christine de Pizan. A obra Cidade das Damas é publicada em 1405, questionando a 
condição social imposta às mulheres e as injúrias cometidas contra elas naquele 
período, sua autora é considerada a primeira mulher do mundo ocidental que se tem 
notícias a viver do ofício de escritora. Com o referido jogo é possível oferecer outra 
forma de acessar o trabalho de Pizan, contribuindo para a divulgação de seus escritos, 
tornando-os acessíveis para um público mais vasto e demonstrando como discussões 
feitas no período medieval pelas mulheres, ainda são demandas nos dias de hoje. O 
jogo é elaborado a partir do percurso feito por Christine de Pizan na Cidade das Damas, 
e por vezes amplia seu conteúdo para apresentar intelectuais de outros períodos 
históricos. A construção do jogo é pensada como forma de despertar um maior 
interesse dos estudantes em sala de aula e fazer pensar em outras formas e métodos 
para o processo de ensino e aprendizagem, assim como democratizar o acesso ao 
trabalho intelectual das mulheres em diversos âmbitos do saber e das artes. A 
metodologia aplicada neste trabalho reúne a pesquisa bibliográfica e a produção de 
materiais didáticos.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Mulheres; Filosofia; Ensino; Jogo. 
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RESUMO: No início do seu texto sobre Desobediência Civil, Hannah Arendt faz 
referência ao Simpósio da Associação do Foro da Cidade de Nova Iorque (1970), que 
celebrou o seu centenário com a seguinte questão: “A lei estará morta? ”. Arendt 
percebe que a escolha do tema é apresentada como um certo grito de desespero. Ao 
qual ela diz não saber se é atribuído ao aumento da criminalidade nas ruas ou a 
percepção de que as tiranias modernas haviam minado toda a fé sincera na 
importância a fidelidade e obediência das leis, ainda destacando o que chamou de 
“ampla evidência de que campanhas habilmente organizadas de desobediência civil 
podem ser muito eficazes na obtenção de mudanças desejadas na lei”. É preciso 
salientar que Hannah Arendt escreve seu texto sobre a Desobediência Civil fazendo 
uma análise exclusivamente do contexto norte-americano no qual ela estava inserida 
naquele momento. A própria autora afasta a possibilidade de análise de fenômenos 
importantes para o conceito de desobediência civil como o famigerado maio de 1968 
na França, organizado por movimentos estudantis e que visava inicialmente reformas 
educacionais e que acabou ganhando uma forte adesão por parte dos trabalhadores 
franceses que iniciaram uma onda de greves, que abalou o governo do presidente 
Charles De Gaule. Diferente de Arendt, nesse texto nós não iremos nos deter no 
contexto dos Estados Unidos da década de 1960, mas sim utilizar o texto arendtiano 
para analisar o atual contexto político do Brasil e demonstrar o porquê a desobediência 
civil é o artifício político mais democrático que nós possuímos enquanto povo. E que 
diferente do que pensa o senso comum, a desobediência civil não serve apenas para 
que o povo se insurja contra regimes políticos tirânicos, antes disso ela é o que a autora 
italiana Donatella Di Cesare chama de “o sal da democracia”. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Desobediência Civil; Hannah Arendt; Democracia.  
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RESUMO: Escrita por Sófocles no século V a.C, a peça Antígona está presente na 
análise de diversos filósofos e filósofas, propondo reflexões que ainda são pertinentes 
para o mundo contemporâneo. Além da problemática da oposição entre lei natural e 
lei positiva, fomenta indagações acerca dos papeis femininos materializados pela 
protagonista e por sua irmã Ismênia. Martha Nussbaum é uma das autoras que se 
dedicou a essa obra de Sófocles, tendo, no seu A Fragilidade da Bondade, destacado 
o aspecto catártico das emoções, especialmente via teoria aristotélica, e como estas 
possibilitam a compreensão do que esteve oculto nas escolhas, ações e omissões dos 
personagens. Nossa comunicação pretende esboçar e avaliar alguns elementos da 
exposição dessa autora, tais como a parcialidade que ela atribui à racionalidade prática 
de Antígona (a qual, portanto, não se sobressairia face ao sistema moral do seu 
opositor) e, ao mesmo tempo, a defesa de Nussbaum da superioridade ética de 
Antígona face a Creonte. O intuito é, a partir da síntese e análise dessa posição, discutir 
a própria essência da teoria ética da filósofa estadunidense, especialmente no que se 
refere ao papel que ela atribui às emoções políticas ou cívicas na formação do juízo 
moral e na construção de sociedades democráticas. De acordo com Nussbaum, 
também no livro A Fragilidade da Bondade, na teoria das emoções de Aristóteles 
percebemos a influência da reflexão dos tragediógrafos sobre as afecções, as decisões 
e os destinos dos personagens, já que, por um lado a emoção pode distorcer os juízos, 
mas pode nos pôr em contato com nossos valores e visões de mundo, que mesmo 
tardias, implicam esclarecimento, como aconteceria com o personagem Creonte diante 
da perda do seu filho. Portanto, nosso debate envolverá também uma investigação 
acerca do modo como essa pensadora compreende a função das tragédias na 
formação do homem grego, a natureza da filosofia de Aristóteles, e, sobretudo, a 
relação entre a teoria aristotélica e a sabedoria trágica. De algum modo, ademais, um 
tema que perpassará todos os elementos da nossa apresentação é o questionamento 
acerca do impacto da presença das mulheres na formulação de uma moralidade que 
inclua os sentimentos, bem como das possíveis transformações das formas de se 
elaborar teorias sobre o tema quando as mulheres são também protagonistas do fazer 
filosófico. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Antígona; Tragédia; Emoções; Juízo moral.  
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RESUMO: Em duas de suas obras que precedem a discussão sobre a comunidade e 
sobre a biopolítica, temas que farão de Roberto Esposito um autor incontornável para 
o pensamento político contemporâneo, o filósofo italiano aborda em Categorias do 
impolítico e em Origem da política: Hannah Arendt e Simone Weil os escritos das duas 
filósofas que integram o título da nossa fala como pensadoras do impolítico. Nosso 
objetivo será mostrar (i) em que consiste o impolítico de que trata Esposito; (ii) em que 
medida Arendt e Weil contribuem para o pensamento do impolítico; (iii) enfim, suas 
limitações enquanto pensadoras do impolítico. Esperamos, com isso, não apenas trazer 
para o centro das discussões políticas contemporâneas o pensamento de Arendt e Weil 
sob uma chave de leitura ainda insuficientemente explorada nas discussões filosóficas 
brasileiras, a do impolítico, mas também lançar luz sobre o pensamento crítico italiano, 
que muito se nutre dos textos dessas duas autoras. O ponto central do trabalho 
consiste na crítica impolítica da representação, algo que Esposito extrai tanto da 
filosofia de Arendt quanto da filosofia de Weil, recorrendo, respectivamente, à ideia de 
pluralidade e à ideia de impessoal. Trata-se, como deixaremos explícito, de uma leitura 
que não pretende comparar empreendimentos filosóficos, que por si só são 
incomensuráveis. Antes, a proposta consiste em ler Arendt e Weil a partir da imagem 
que aparece de modo reiterado na obra de Esposito de um “espelho invertido”, de 
uma “convergência divergente”, de uma “distância incalculável”, porém detentora de 
uma “simetria insistente”. São utilizados, no caso de Arendt, trechos de Origens do 
totalitarismo e de A condição humana, mas também serão feitas menções à elementos 
da trilogia A vida do espírito. No caso de Weil a atenção se voltará muito mais aos 
Escritos de Londres, que marcam, de uma só vez, o momento tanto mais místico 
quanto impolítico de Weil.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Impolítico; Representação; Pessoa; Vontade. 
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RESUMO: A Saúde Coletiva brasileira passa por uma crise jamais vista no sistema de 
proteção social em saúde do país, causada principalmente pelos impactos da 
pandemia de Covid-19 e pelo descontrole no comando único da Política, Planejamento 
e Gestão (PPG) no Sistema Único de Saúde (SUS). O objetivo deste trabalho é descrever 
possíveis contribuições do pensamento de Arendt para o campo da Saúde Coletiva 
brasileira. Arendt afirma que o ato de compreender é infindável e que este não pode 
gerar resultados definitivos para a ciência e para a filosofia. Assinala que a 
compreensão está intrinsecamente relacionada ao conhecimento, pois confere 
significado a ele. Lembra ainda que a compreensão precisa acompanhar o 
enfrentamento aos regimes totalitários para lembrar que se trata de uma batalha pela 
liberdade e não apenas pela sobrevivência. Nesta reflexão inicial, pode-se relacionar 
tais aspectos do pensamento de Arendt ao caos sócio sanitário que o Brasil enfrenta 
atualmente na pandemia causada pela Covid-19. No cenário atual, em que já há 
prevenção primária para a doença, vemos o número de mortes e internações 
hospitalares impactarem o sistema público de saúde do país. Há um descontrole 
governamental intencional nas práticas e ações de combate à pandemia, não há uma 
efetiva política de rastreamento de contatos nos municípios e não há plano nacional 
de imunização claro e potente. Nesta profundidade reflexiva e em matéria da PPG 
brasileira, é fácil notar os agrupamentos de poder dos humanos quando juntos 
articulam a construção de novas realidades. Exemplo recente pode ser exemplificado 
com as Emendas Constitucionais 186 e 188. A emenda 186 revoga, de certo modo, os 
fundos financeiros de todas as áreas, incluindo o financiamento do SUS. Nesse sentido, 
o ajuste fiscal é necessário em alguns casos, não em nossa análise no caso do sistema 
público de saúde brasileiro, historicamente subfinanciado e precarizado visceralmente. 
Já a emenda 188, desvincula o financiamento do SUS brasileiro, o que fortalecerá a 
universalização do mal-estar na sociedade brasileira. Para considerações finais deste 
trabalho, pode-se dizer que, de certo modo, o terror, como essência do agir totalitário 
presente no Estado brasileiro atual, altera o modo de comunicação entre as pessoas e 
vem se configurando como fundamental para aniquilar o pensar e agir do povo 
brasileiro. Para Arendt, a liberdade do ser humano está intimamente ligada ao agir 
político e o totalitarismo se opõe à liberdade drasticamente e, por isso, dominar 
completamente a vida das pessoas é um dos principais objetivos da essência totalitária. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Saúde Coletiva; Hannah Arendt; Políticas de Saúde. 
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RESUMO: A presente pesquisa surgiu de uma inquietação acadêmica sobre o papel da 
mulher nos pensamentos de Hannah Arendt. A autora Arendt deu importância 
“central” em suas obras à teoria política. Teria esta pensadora ignorando o papel da 
mulher na filosofia? Esse questionamento decorre do fato da filosofia ser um campo 
predominantemente masculino. Na entrevista de Gunter Gaus, intitulada Só 
permanece a Língua Materna, publicada no livro A dignidade da política, Arendt não 
aceita ser chamada de filósofa e se intitula teórica política. Isso nos faz pensar que 
Arendt queria trazer para a entrevista a discussão sobre o papel da mulher na filosofia, 
sendo que cada leitor pode fazer diferentes interpretações dessa entrevista, a partir da 
apresentação do tema que é o papel da mulher na filosofia. O problema de 
investigação faz com que sejam definidas algumas questões que são norteadoras da 
pesquisa, tais como: De que forma a biografia de Hannah Arendt pode ser inspiração 
para outras mulheres? Como as obras de Hannah Arendt e de outras pensadoras 
contribuem para o conhecimento filosófico? Como a mulher desempenha o seu papel 
na filosofia? O objetivo geral é compreender o papel da mulher na filosofia sob a ótica 
do pensamento de Hannah Arendt. Além desse objetivo, acrescentam-se outros 
objetivos mais específicos, dentre eles: analisar a relevância das obras de Hannah 
Arendt para a filosofia que discute o tema “mulher”; identificar nos textos de Arendt 
pensamentos referentes à mulher; discutir a biografia de Hannah Arendt. Essa pesquisa 
está sendo realizada com o intuito de divulgar obras e conhecimentos produzidos por 
mulheres na filosofia, além de investigar o pensamento crítico sobre o papel da mulher 
na filosofia e se este papel tem sido devidamente valorizado ao longo dos anos. 
Destaca-se a contribuição ativa de Hannah Arendt, como mulher e filósofa, para o 
pensamento filosófico. A metodologia adotada foi a pesquisa bibliográfica, a partir da 
leitura investigativa das obras: A condição humana, Entre o passado e o futuro, A 
dignidade da política, dentre outras. Inclui-se a biografia Por Amor ao Mundo - A vida 
e a obra de Hannah Arendt, escrita por Elizabeth Young-Bruehl, a fim de compreender 
o papel da mulher na filosofia. Por fim, espera-se que esse estudo colabore com as 
futuras pesquisas sobre o tema, além de contribuir para a divulgação do papel da 
mulher na filosofia, destacando Hannah Arendt enquanto mulher e pensadora. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Família; Filosofia; Mulher; Sociedade.   
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RESUMO: A tradução para português da obra “Calibã e a bruxa: mulheres, corpo e 
acumulação primitiva” de Silvia Federici, publicada originalmente em inglês em 2004, 
só ocorreu em 2019 pelo Coletivo Sycorax. Dentre as análises feitas por Federici, este 
trabalho foca na crítica da autora ao pensamento construído por Michel Foucault em 
sua obra “História da Sexualidade I — A vontade de saber” publicada originalmente 
em 1976, e a versão traduzida para o português em 2014, no sentido de que o autor 
omitiu de sua análise a variante da repressão estatal para adestramento do 
comportamento das mulheres com o fim de uma produção e reprodução controlada. 
Ainda, Federici expõe a relação entre o capitalismo e o patriarcado, que resultou em 
uma repressão e disciplinamento estatal específico sobre as mulheres, sendo as raízes 
da mulher na sociedade moderna e patriarcal. Percebe-se que Federici analisa a obra 
de Foucault sobre a perspectiva das especificidades do controle do corpo feminino. 
Dado o exposto, entende-se que ao discutir sobre gênero e sexualidade, adotando-se 
como referência o livro de Foucault, artigos feministas devem expor as críticas às 
lacunas descritas por Silvia Federici. Dessa forma, objetiva-se mapear o campo teórico 
que investiga contextos sob uma perspectiva de gênero e que utilizam para isso a obra 
de Foucault, para saber se nas pesquisas é estabelecido um diálogo com as críticas 
feitas por Federici, com o objetivo de estimular a reflexão sobre a presença de 
pensamentos de mulheres filósofas em discussões envolvendo gênero. Em razão da 
tradução da obra de Federici ter sido publicada apenas em 2019, coletaram-se 
informações da base de dados da Plataforma da Comissão de Aperfeiçoamento de 
Pessoal do Nível Superior (CAPES) a partir da combinação das palavras chaves, com 
recorte de publicações de “artigos” entre 2020 – 2021, “história da sexualidade”, 
“Foucault” e “perspectiva de gênero”, sendo encontrados 39 artigos; “history of 
sexuality”, “Foucault” e “gender perspective”, 479 artigos; e, “história de la sexualidad”, 
“Foucault” e “perspectiva de género”, 43 artigos. Através de uma análise documental 
dos trabalhos produzidos e que compõem o CAPES, e de uma verificação da 
incorporação de diálogos entre Foucault e Federici, parte-se do pressuposto que a 
mulher e suas especificidades, tanto como parte da história como autora de sua 
história ainda está em um processo de reconhecimento, inclusive por parte de outras 
mulheres. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Silvia Federici; Calibã e a bruxa; Michel Foucault; História da 
sexualidade. 
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RESUMO: A jornalista Patrícia Campos Mello foi responsável por um dos principais 
furos de reportagem na cobertura das eleições presidenciais brasileiras de 2018: ela 
revelou nas páginas da Folha de S. Paulo um esquema de disparos de centenas de 
milhões de mensagens pelo aplicativo WhatsApp, muito popular no Brasil, com uma 
campanha contra o Partido dos Trabalhadores, que polarizou a disputa eleitoral contra 
o então candidato Jair Bolsonaro (sem partido). A reportagem foi publicada em 18 de 
outubro de 2018, a menos de duas semanas do segundo turno das eleições, disputado 
entre Bolsonaro e o petista Fernando Haddad. Segundo a reportagem, os disparos 
foram contratados por empresários que apoiavam o atual presidente da República. A 
divulgação da reportagem fez com que Patrícia Campos Mello fosse alvo de ameaças 
e de uma ampla campanha de difamação contra a jornalista, mesclando elementos de 
ódio e de misoginia. Mello descreve os ataques no livro “A máquina do ódio”, em que 
também trata do fenômeno das fake news, que surgiu e ganhou força a partir da 
segunda metade da década passada em todo o mundo. O artigo que apresentamos 
aqui pretende analisar o caso a partir do relato feito pela jornalista no livro lançado 
por ela em 2020 e com base nele refletir sobre a presença das mulheres no domínio 
público, especificamente na atividade jornalística. Para tanto, pretendemos percorrer 
os conceitos de domínio público e verdade factual e a relação entre mentira, política 
e totalitarismo, a partir das reflexões de Hannah Arendt. Para avançar numa reflexão 
sobre as mulheres no domínio público, também se faz necessário pensar em questões 
relacionadas à misoginia, ao sexismo e ao(s) feminismo(s). A hipótese que 
apresentamos aqui é de que o tratamento dispensado às mulheres no domínio público 
é marcado de forma indelével pelo machismo estrutural, traduzido pela prática 
misógina de tentar desqualificar as mulheres pela sua condição de serem mulheres. O 
lugar subalterno destinado ao sexo feminino é o núcleo central do patriarcado e o 
avanço das mulheres em âmbito público e privado, amedronta e enfurece aqueles que 
ainda perpetuam narrativas de desprezo e ódio contra a emancipação feminina.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Fake News; Imprensa; Verdade e política; Misoginia; Mulheres.  
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RESUMO: Com a realização deste trabalho, pretende-se analisar a importância da 
visibilidade do pensamento filosófico feminino para a construção do conhecimento e 
do espaço público, com especial ênfase na filósofa contemporânea Hannah Arendt. 
Embora muitas mulheres tenham contribuído, desde os tempos antigos, para a 
construção do pensamento filosófico, o estudo e a divulgação de seus trabalhos e 
ideias não são amplamente difundidos. Consequentemente, a participação das 
mulheres no espaço público acaba sendo restringida. Apesar da insuficiência ou até 
mesmo ausência de reconhecimento, existem grandes expoentes do pensamento 
crítico nas obras políticas e filosóficas femininas. Entre elas, pode-se destacar a 
escritora Hannah Arendt, cujos estudos contribuíram significativamente para o 
pensamento e o conhecimento filosófico, bem como para a análise crítica e a busca da 
preservação dos direitos inerentes ao ser humano. Em linhas gerais, o trabalho da 
autora procura analisar e trazer à discussão temas relacionados ao totalitarismo, à 
cidadania e aos direitos políticos e humanos. Ao investigar e procurar compreender os 
possíveis motivos que conduziram ao surgimento e ao crescimento dos movimentos 
totalitários que emergiram durante o século XX, a autora provoca relevante discussão 
e reflexão acerca do poder, da verdade e da mentira e sobre a importância do espaço 
público, assim como a relação destes elementos com o totalitarismo e os direitos 
políticos e humanos. A escritora analisou as questões relativas aos direitos humanos 
sob uma outra perspectiva, fazendo com que a comunidade acadêmica e internacional 
se atentasse para a necessidade de proteção do indivíduo pelo Estado como garantia 
da preservação dos direitos fundamentais, ainda que positivados nas legislações dos 
países. Em outras palavras, a filósofa demonstrou que a proteção meramente formal 
conferida pelas declarações de Direitos Humanos e pelas Cartas Magnas dos Estados 
não é suficiente para a garantia dos direitos inerentes à pessoa humana. A relevância 
de todo o trabalho realizado pela autora é, pois, evidente, uma vez que aborda 
conceitos e elementos atemporais, presentes na sociedade e inerentes à própria 
condição humana. Ainda que notável, a autora sofreu duras críticas e foi severamente 
questionada por suas obras, em especial após a publicação de seu livro “Eichmann em 
Jerusalém”. Questiona-se se as críticas e questionamentos advêm do trabalho 
realizado ou da condição de filósofa mulher. Intenta-se demonstrar, pautando-se no 
exemplo de Hannah Arendt, que o pensamento filosófico feminino possui extrema 
relevância e proporciona contribuições imensuráveis para a construção do 
conhecimento e do espaço público e, no entanto, sua visibilidade é prejudicada e a 
validade do trabalho realizado é, muitas vezes, contestada devido à própria condição 
de mulher. Para tanto, far-se-á uso de bibliografias nacionais e internacionais. 
Pretende-se concluir que a visibilidade e o reconhecimento dos trabalhos elaborados 
por mulheres, especialmente no campo da filosofia, são extremamente importantes 
para o desenvolvimento do conhecimento, ao mesmo tempo em que representa a 
verdadeira construção do espaço público defendida por Arendt, qual seja, um espaço 
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em que as pessoas estejam em condições de igualdade e que permita que cada um 
possa expressar livremente sua singularidade.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Pensamento crítico; Direitos Humanos; Direitos Políticos; Hannah 
Arendt. 
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RESUMO: Ocupando um lugar majoritariamente masculino em um contexto opressivo 
e totalitário como o da Europa do século XX, Hannah Arendt destacou-se na Filosofia. 
Do mesmo modo que sua intelectualidade expressa nas obras que produziu, a sua vida 
também se tornou uma leitura interessante em virtude de seus conceitos terem sido 
elaborados em uma experiência vivida no contexto de destruição dos direitos 
humanos, sendo judia e presenciando o ápice do antissemitismo e dos horrores 
causados pelos regimes totalitários. Nesse sentido, este texto propõe discutir as 
análises de Arendt sobre o totalitarismo, especificamente, a sua proposta de 
compreender a política como pluralidade humana. Ao analisar o período escuro 
caracterizado pela ascensão dos regimes totalitários, a autora visualizou a perda da 
dignidade da política e a perda do próprio significado. O que se via era um governo 
autoritário, baseado na coerção e na violência, não só física, mas moral. Adolf Hitler 
em seu regime nazista, selecionou a raça ariana como superior e única digna de 
participação política. Excluiu aqueles que julgava inferiores, como os negros, 
homossexuais, judeus e pessoas com deficiência. Não havia deliberações coletivas, 
portanto, não havia política, já que esta estava descaracterizada. O poder nazista era 
fruto do medo e da violência e a obediência acontecia pela coerção. Não se tratava de 
uma autoridade, mas de um autoritarismo violento. Duarte (2001) afirma que a política 
foi reduzida ao plano da violência, assim, Arendt buscou uma política centrada na ação 
livre e concentrada de uma pluralidade de agentes e enxergou uma instância 
privilegiada de repetição política em suas determinações democráticas originárias, 
greco-romanas. Ao remeter-se a polis a pensadora não objetivava usá-la como um 
modelo, pois reconhecia muitas fragilidades. Mas buscou inspiração, principalmente 
pela participação na esfera pública e pela linguagem. Arendt (2016) defende que é 
difícil e enganoso falar sobre política e seus princípios sem recorrer às experiências da 
Antiguidade greco-romana, porque somente naquele período os homens tiveram 
responsabilidade pela atividade política e a exerceram com muita consideração e 
dignidade. Na perspectiva dos helenos, a concepção de política é diretamente 
relacionada com perspectivas que se direcionam em um sentido exclusivamente 
público. É nessa direção que a autora entende a política como pluralidade humana. A 
tradição não podia explicar a crueldade dos fatos, então Arendt (2012) situou a 
experiência totalitária como uma novidade. Para a autora, o distanciamento desse 
modelo totalitário de governo requer repensar a história e garantir que o espaço 
político seja constituído sem abuso de poder e de violência. O sentido político 
arendtiano é Politik beruht auf der Pluralität der Menschen, no português: “a política 
tem sua base na pluralidade das pessoas”. A vivência em comunidade e em 
dependência, assim como as trocas com o outro constituem a característica mais 
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autêntica da condição humana. Dessa forma, a política só existe em um espaço 
totalmente contrário ao contexto dos regimes totalitários, isto é, com a participação 
política de todos, sem exclusões; o poder não é unilateral; as deliberações são coletivas 
e valores como solidariedade e justiça fazem parte do convívio. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Totalitarismo; Pluralidade Humana; Hannah Arendt. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo problematizar a judicialização de vagas na 
educação infantil em tempo integral à luz do direito enquanto fenômeno político. 
Pesquisa realizada no município de Vitória-ES identifica que quando não há vagas 
disponíveis para todas as crianças nas creches e pré-escolas em tempo integral, as 
famílias acionam o Poder Judiciário e o Ministério Público, lançando mão de demandas 
judiciais e extrajudiciais como artifício para a garantia do acesso à educação, em um 
cenário de precarização de vagas. A maioria das famílias justifica os pedidos pelas 
vagas considerando suas condições socioeconômicas precárias e interesses 
particulares, desejando que seus filhos fiquem o dia inteiro na instituição para que elas 
assumam postos de trabalho extradomiciliar, o que contribui para a sobrevivência e 
manutenção da vida. Em um contexto de desigualdades sociais e econômicas, as 
famílias são submetidas “ao império absoluto de seus corpos, isto é, ao império 
absoluto da necessidade” (ARENDT, 1963, p. 48). A nosso ver, a judicialização, embora 
seja um instrumento importante de interpelação ao direito, não necessariamente gera 
uma dinâmica pública em torno do reconhecimento de tais direitos, pois ela os conduz 
a partir de demandas privadas. Arendt (1989) analisa o direito sob o ponto de vista da 
dignidade da política, entendendo que embora a normativa legal seja importante, ela 
não o assegura, pois o direito existe somente no exercício efetivo de direitos, o que se 
dá no âmbito de uma comunidade política. Assim, o direito à educação não diz 
respeito isoladamente às famílias que recorrem ao Sistema de Justiça, pois este é um 
compromisso (ou ao menos deveria ser) de todos os agentes da sociedade. Não 
obstante a judicialização ser um fenômeno legitimado pelo Estado Democrático de 
Direito, é possível inferir que enquanto o direito for reduzido a um fenômeno 
estreitamente jurídico, a intervenção do Sistema de Justiça em assuntos que se 
pretendem políticos se persistirá. Embora o direito à educação seja considerado 
público subjetivo sob o ponto de vista constitucional, ele não é assegurado para todos 
da mesma forma, já que a judicialização é uma possibilidade restringida apenas às 
famílias que conhecem as normas jurídicas. Além disso, ao se depararem com as 
demandas de vagas, promotores de justiça e juízes são encarregados de decidirem 
quem terá o acesso à educação garantido, desencadeando uma preponderância da 
força jurídica sobre a política, como se o Sistema de Justiça fosse por si só um espaço 
público de decisões. Por fim, Arendt (1989) nos inspira a (re) pensar o direito como um 
atributo da vida em sociedade de modo a romper com formas hierarquizadas de 
direitos que mais se aproximam do “mérito da necessidade” (TELLES, 1999) do que do 
seu reconhecimento público e da ética de responsabilidade pelo mundo. 
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PALAVRAS-CHAVE: Direito e Hannah Arendt; Judicialização; Educação infantil em 
tempo integral. 
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RESUMO: A proposta deste ensaio é refletir um pouco mais sobre questões que foram 
por mim trazidas em artigo escrito em 2009 sob o título “O feminismo que ginga: 
mulheres capoeiristas angoleiras em Salvador dos anos 80.”2. Naquele trabalho eu 
considerei tratar-se de uma experiência coletiva que se especificava por ser realizada 
por mulheres capoeiristas cuja presença nos ambientes de capoeira (majoritariamente 
masculinos) proporcionou uma práxis feminista no sentido de que ao tempo em que 
se precisava expor o corpo na roda, na prática da capoeira angola, precisava-se, 
também, da reflexão e autorreflexão sobre a pertença racial e de gênero como modos 
de empoderamento para exigir-se respeito à condição de mulheres capoeiristas na 
pequena e na grande roda (Pequena roda diz-se da roda da capoeira, ambiente interno 
da capoeiragem; grande roda, é como chamamos o mundo, a sociedade, o externo à 
pequena roda). Se ali, em 2009, eu dei ênfase à história social das mulheres às quais 
denominei feministas angoleiras (incluindo-me), aqui darei ênfase ao aspecto 
filosófico ao pensar essa experiência sob o conceito de Ação em Hannah Arendt, pois 
compreendo que houve ali uma insurgência com a participação de mulheres negras 
no cenário político soteropolitano daí expandindo-se para outras dimensões com a 
apropriação de um fazer político que chamei de feminismo angoleiro. Esse conceito 
vem sendo desenvolvido por mim (e por outras angoleiras), inclusive questionando-
me o termo feminismo, vez que eu mesma já percebo aqui uma possível redundância, 
porquanto a prática histórica das mulheres angoleiras nos ambientes diaspóricos já se 
revela uma prática dentro do que se entende como “feminista”. Adoto uma perspectiva 
epistemológica afrorrefenciada para analisar as minhas memórias e vivências como 
mulher negra capoeirista feminista angoleira e diálogo com o pensamento de Hannah 
Arendt, especialmente o seu conceito de ação exposto em “A condição humana”, 
ciente de que essa filósofa não se autodeclarava feminista. Afrorreferencialidade é um 
conceito epistemológico que venho desenvolvendo na condição de pesquisadora 
acadêmica trans/multidisciplinar a partir da possibilidade de pensar o fazer científico 
e o fazer filosófico desde os conhecimentos africanos e ameríndios que nos foram 
legados por povos africanos e povos indígenas no intercâmbio forçado decorrente do 
trânsito diaspórico. Justifico esse estudo na relevância de destacarmos a história do 
pensamento feminista no Brasil e possíveis diálogos com a filosofia de outras 
mulheres, no campo da polifonia de discursos como efetivação da pluralidade; da ação 
como efetivação da política, como disse Arendt. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Feminismo angoleiro; Ação em Hannah Arendt; 
Afrorreferencialidade; Capoeira Angola; Política. 
  

_______________ 
2 SANTOS, Francineide Marques da Conceição. O Feminismo que ginga: mulheres capoeiristas em 

Salvador dos anos 80. Trabalho de Conclusão de Curso apresentado em 2009 como requisito para 
obtenção do grau de Especialista em História Social e Econômica do Brasil na Faculdade São Bento da 
Bahia. Orientação iniciada com Profa. Dra. Vanilda Salignac e finalizada com Profa. Dra. Katia Trindade. 
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RESUMO: O conceito de pluralidade, amplamente desenvolvido pela autora, é de 
grande ajuda para compreender o problema no fundamento da concepção de direitos 
humanos da época. Para a autora, o sujeito só se revela como Homem quando é 
percebido por outros homens; melhor dizendo, ainda que isolado, o indivíduo 
permanece sendo homem, porém apenas em contato com outros homens é que estes 
são capazes de revelar e confirmar sua identidade. Ao agir na esfera pública, o homem 
não só é percebido como sujeito, como também como algo individual, com suas 
particularidades e especificidades; desse modo, não faria sentido fundamentar os 
direitos humanos em uma ideia abstrata e amórfica de homem. Se o homem expressa 
suas particularidades no público, os direitos humanos devem também, de certa forma, 
expressá-las. São as relações estabelecidas no espaço público que caracterizam a 
atividade dignificadora do ser. Apesar de ser declarado como inalienável a elaboração 
abstrata dos direitos humanos culminou em sua ineficácia. Dessa forma, os direitos 
humanos passam a ser uma “opção” aos Estados e sua efetivação dependente da 
soberania do mesmo. Ao ascender ao poder na Alemanha, Adolf Hitler deixou claro 
que os direitos humanos não eram uma preocupação; mais do que isso, ele delimitou 
o conceito de humano apenas àqueles considerados arianos, retirando dos demais o 
status de sujeitos de direito. Primo Levi, judeu italiano sobrevivente do campo de 
concentração de Auschwitz, em “É isto um homem? ”, fala a respeito do “muçulmano” 
(Muselmann), termo utilizado nos campos para designar prisioneiros que estavam em 
grave situação de degradação, sucumbidos pela fome, frio, doenças e exaustão, 
aqueles dos quais haviam sido suprimidos todo o reconhecimento de direitos. Hannah 
Arendt mostrou como a relação entre direitos humanos e Estado-nação implicaram no 
surgimento de categorias de pessoas sem direitos, inserindo-os em primeiro momento 
como cidadãos de segunda classe (second-class citizens) para posteriormente retirar 
deles toda condição de cidadão (cf. ARENDT, 1999). Os apátridas e as minorias haviam 
perdido, segundo Arendt (cf. 1989), os direitos que até então eram tomados como 
inalienáveis, mais do que isso, “não dispunham de governos que os representassem e 
protegessem e, por isso, eram forçados a viver ou sob as leis de exceção dos Tratados 
das Minorias [...] ou sob condições de absoluta ausência da lei”. Esses grupos estavam 
convencidos de que a perda de direitos nacionais era idêntica à perda de direitos 
humanos e que a primeira levava à segunda. Em poucas palavras, os tratados das 
minorias – dos períodos entre guerras – previam que apenas pessoas de mesma 
origem nacional poderiam dispor de maneira integral de sua cidadania, do contrário – 
para os outros grupos em geral – vigoravam os tratados de exceção. Quer dizer, como 
nenhum Estado reclamava esses indivíduos, restava-lhes apenas a exceção, 
praticamente transformando-os em uma instituição permanente, detentora de suas 
próprias leis (ainda que, no mais das vezes, ineficazes). Tais direitos supostamente 
inalienáveis se mostraram incompatíveis com o termo quando surgiam pessoas que 
não eram cidadãos de algum Estado soberano: perderam não só seus lares, 
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impossibilitados de encontrar um novo lar, mas também toda a tutela jurídica e 
proteção do governo (cf. ARENDT, 1989).  

 

PALAVRAS-CHAVE: Direitos Humanos; Exceção; Minorias; Cidadão; Pluralidade. 
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RESUMO: A compreensão da política se faz como um espaço entre-os-homens, o que 
significa dizer que a mesma é um local de pluralidade, de vozes a serem ouvidas, de 
ações múltiplas dentro de um mesmo discurso. Arendt retorna, no livro “A Condição 
Humana”, no tocante à sua análise histórica, às sociedades da Grécia Antiga na 
tentativa de encontrar o ponto de partida para a delimitação dos domínios público e 
privado e, desse modo, iluminar as problemáticas contemporâneas a ele as quais 
diziam respeito à apatia de humanidade no tocante àquilo que chamou de 
permanência do mundo, ou seja, ao domínio coletivo como um espaço de pluralidade, 
de atividade política, de ação. Em contrapartida, observa-se uma dominação dos 
interesses privados na esfera pública, como se os indivíduos tivessem em plena 
solidão, se bastando por si próprios. É através dessa solidão mecânica, que a condição 
humana tem seu espaço político roubado e substituído por uma lógica totalitária de 
submissão absoluta. Tendo em vista essa ambientação, infere-se esse mesmo processo 
só que ampliado na vida cotidiana e pública das mulheres. Mulheres que encontram, 
nas estruturas patriarcais, obstáculos veementes para uma ocupação digna e eficaz no 
espaço público (e consequentemente político), esfacelando sua vivência plural. A 
esfera privada de Hannah Arendt é o espaço de realização do trabalho, componente 
da vida activa que visa saciar as necessidades vitais e pré-políticas, também 
caracterizada pela desigualdade vinda da dominação do cidadão sobre trabalhadores, 
crianças e mulheres. Visto que o ser humano somente pode ser livre se tem suas 
necessidades biológicas saciadas, essa desigualdade é necessária para que haja 
liberdade na esfera pública, reservada a cidadãos. De maneira complementar, Virginia 
Woolf se utiliza de seu texto “Um Teto Todo Seu” para argumentar que a causa da 
submissão feminina na vida doméstica e seu consequente apagamento na memória 
coletiva é a falta de condições materiais, especificamente por não possuir um espaço 
particular e recursos financeiros que lhe assegurem uma existência digna. Assim sendo, 
a condição necessária para que as mulheres se façam plenamente presentes na esfera 
pública é a libertação da posição de inferioridade que marca sua existência dentro da 
esfera privada, na qual elas não possuem recursos para satisfazer suas necessidades 
básicas independentemente. Para integrar o espaço múltiplo que é a política, 
superando o apagamento histórico, a mulher precisa primeiro ser dona de sua 
intimidade, de sua vida privada, existindo dentro dela em pé de igualdade e não como 
um ser subjugado a outro.  
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RESUMO: Os anos que sucederam o final do regime nazista implicaram na necessidade 
de compreender não só as origens desse ofuscamento do âmbito público, mas de 
examinar a colaboração de indivíduos e grupos, bem como a necessidade de 
reorganização da vida social e política. Nesse contexto, diversos intelectuais 
dedicaram-se a pensar a temática da culpa, dentre eles Karl Jaspers, que entre 1945 e 
1946 realizou diversas palestras com essa preocupação. Esta investigação, por sua vez, 
procura delinear o protagonismo de Hannah Arendt em pensar na culpa coletiva como 
uma culpa organizada. Arendt escreveu em 1945 o texto Culpa Organizada e 
Responsabilidade Universal (2011), no qual é possível encontrar linhas gerais que serão 
retomadas em seus estudos posteriores, e a sua discussão sobre a “culpa coletiva” no 
texto Responsabilidade Pessoal sob a Ditadura (2004). Se compararmos estes dois 
textos Arendt, é possível delinear a perspectiva de culpa coletiva como uma 
organização, que tem por trás de si “condições políticas concretas” e, desta forma, a 
consideração da “culpa coletiva” como uma falácia onde “todos são culpados ninguém 
o é”. Nesse sentido, as reflexões de Arendt sobre a distinção entre culpa no âmbito 
individual e de responsabilidade coletiva - digressão sua com Jaspers- possibilita não 
somente pensar o período que sucedeu ao fim do regime nazista, mas em suas 
similitudes, também a refletir sobre os períodos que sucedem as ditaduras no Cone 
Sul e a construção da perspectiva de culpa coletiva para impossibilitar a imputação 
individual, seja por leis de anistia que impedem a tramitação de processos e o 
julgamento de torturadores, seja pela criminalização de movimentos sociais e da 
resistência civil pelos meios de comunicação de massa. A organização da culpa moral 
em culpa coletiva impossibilita ainda o perdão em âmbito público e sua interligação 
com a promessa, podendo assim ser pensada como uma patologia social, em outros 
termos, uma pós memória no sentido de domínio do passado sobre os assuntos 
humanos, o que impossibilita o agir enquanto tomada de posição em relação ao 
passado e ao futuro.  
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RESUMO: Na obra A dignidade da política, mais especificamente no escrito “Será que 
a política ainda tem de algum modo um sentido”, Hannah Arendt estabelece que o 
sentido da política é a liberdade, entendida num sentido muito próprio: a liberdade 
para iniciar algo novo. Essa liberdade para iniciar algo novo, característica dos seres 
humanos, dota-os da capacidade de operar milagres, já que enquanto puderem agir 
estarão aptos a realizar o improvável e o imprevisível no mundo. Na esteira da 
inovação, desse sentido muito particular de liberdade concebido por Arendt, este autor 
comunica o desafio que a instituição em que trabalha – por intermédio do seu corpo 
docente e de sua metodologia – supera ao se consolidar como um Centro Universitário 
100% EAD e na formulação de um Curso de Bacharelado em Direito também 100% 
EAD - mesmo ante a resistência histórica da comunidade jurídica e acadêmica em geral 
à Educação à Distância – ainda que flexibilizada ante a crise da COVID-19. Em meados 
do ano de 2021, o MEC se manifestou favoravelmente às pretensões da Instituição 
(FAEL – Faculdade Educacional da Lapa), e deu um voto de confiança para essa 
tentativa de realizar o que num passado não muito distante seria improvável. O desafio 
que se impõe agora é o de aprimorar mais e mais as práticas pedagógicas e a 
metodologia da Instituição de modo a operar o milagre não de reproduzir o modo da 
educação tradicional, mas de implementar algo totalmente novo e, ao mesmo tempo, 
totalmente eficaz no sentido de favorecer o processo educacional dos discentes da 
FAEL. Neste ponto, a perspectiva dada por Arendt para o conceito de ação se mostra 
relevante: a ação é atividade própria daqueles que se preocupam com o mundo e com 
o domínio público, é a atividade característica do cidadão. Além de se preocupar com 
a expansão dos lucros e a dimensão privada de suas atividades, a FAEL se caracteriza 
por estar presente em locais onde as outras IES não chegam, com polos que não se 
concentram apenas em grandes metrópoles, mas em todas as regiões do País; com 
isso, a Instituição contribui de maneira decisiva para a democratização territorial da 
educação, e leva a mesma educação ofertada em Curitiba para o interior do Amazonas, 
por exemplo. Ainda, em razão de sua metodologia, a FAEL apresenta um custo bem 
reduzido para o estudante se comparado à média das concorrentes, o que favorece a 
inclusão econômico-social da população. Enfim, um dos pilares da Instituição é o valor 
da Inovação para a Educação, e o substrato teórico fornecido por Arendt tem muito a 
contribuir para o movimento que vem sendo feito e que se pretende continuar a fazer. 
Com base nessa orientação e nesse sentido muito especial de liberdade, a missão da 
FAEL se torna factível: formar pessoas que transformem o mundo. 
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RESUMO: O presente trabalho visa à reflexão sobre a falta de visibilidade das mulheres 
na Filosofia a partir da noção de autoridade proposta por Hannah Arendt. De acordo 
com a filósofa, “a autoridade exclui a utilização de meios externos de coerção”, não 
devendo, portanto, ser confundida com poder ou violência. Ademais, a autoridade 
pressupõe uma relação hierárquica, sendo então incompatível com persuasão, que 
ocorre em uma ordem igualitária. Arendt ensina que a única experiência dessa 
autoridade na vida pública no mundo ocidental se concretizou no período da 
República Romana, em que constituía a trindade romana, qual seja: religião, 
autoridade e tradição, de tal modo que uma não seria possível sem as outras duas. A 
base da trindade romana estava na fundação, que tinha um caráter sagrado, no sentido 
de que, nas palavras de Arendt, “uma vez alguma coisa tenha sido fundada, ela 
permanece obrigatória para todas as gerações futuras”. Nesse princípio da cidade 
romana, os antepassados acolhidos como “pais” para a Filosofia foram os autores 
gregos. Com o declínio do Império Romano, sua herança política e espiritual passou à 
Igreja Católica, que incorporou a Filosofia Grega e amalgamou o conceito político 
romano de autoridade, mantendo viva a tríade romana e disseminando seus 
fundamentos pelo mundo ocidental. Destarte, a autoridade e tradição na Filosofia 
estão baseadas, até os dias atuais, em ensinamentos de homens pertencentes a uma 
cultura na qual não havia espaço para efetiva participação das mulheres na vida 
pública. Apesar dos avanços logrados no que tange à inclusão social das mulheres, 
especialmente nos séculos XX e XXI, resta evidente que a tradição filosófica permanece 
a mesma, excluindo, portanto, as filósofas, e assim limitando o reconhecimento de sua 
autoridade nesse campo do conhecimento e, consequentemente, sua visibilidade 
perante a sociedade. A fim de possibilitar tal reflexão, foi realizado o estudo do texto 
Que é autoridade? de Hannah Arendt, a partir do qual se conclui a necessidade do 
estabelecimento de um novo início para a Filosofia Contemporânea, desenvolvendo 
então uma tradição da qual as filósofas também façam parte, com o devido 
reconhecimento de sua autoridade, sendo assim igualmente legitimadas e valorizadas 
pela autenticidade e importância de seus pensamentos, obras e ensinamentos, como 
é o caso de Arendt. 
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RESUMO: Este trabalho tem como objetivo investigar A Condição Humana e a 
possibilidade de ação do homo laborans segundo Hannah Arendt. No primeiro 
capítulo, apresentaremos o contexto biográfico intelectual da filósofa e as motivações 
para suas investigações. Examinaremos a vida activa como condição humana e as três 
atividades humanas contidas na vida activa e como elas imediatamente tornam-se uma 
condição para a existência humana e como mundo em que transcorre a vida activa 
consiste em coisas produzidas por essas atividades humanas: trabalho, obra e ação. 
No segundo capítulo, nossa pesquisa investigará o que Arendt entende como a vitória 
do homo laborans em todos os aspectos da vida activa, por meio de sua submissão e 
falta de autonomia, sendo este o problema central do texto. Para isso, analisaremos a 
crítica de Arendt ao pensamento Marxista e à modernidade, a relação do homem com 
as máquinas, sociedade de massas e as relações entre consumismo e tempo livre, 
sendo estas molas propulsoras para a alienação do trabalhador. No terceiro capítulo, 
pretendemos abordar A ação como possibilidade de liberdade, tendo em vista, o 
espaço público como espaço de aparição e exposição das ideias e assim se tornando 
a biografia de seu autor, ao que a autora considera política no sentido originário da 
palavra. Para isso será necessário distinguir entre esfera pública e esfera privada e 
apresentar o que Arendt entende por política. O objeto central de análise será a obra 
A Condição Humana, de Hannah Arendt. As obras Origens do Totalitarismo, O que é 
política?, Entre o Passado e o Futuro, A Vida do Espírito, entre outras listadas nas 
referências bibliográficas serão consultadas para melhor compreensão do pensamento 
Arendtiano. 
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RESUMO: Vivemos em uma época de banalidade, banalidade da violência, da morte, 
onde moral e ética não são mais vistas como meios norteadores, e sim como 
questionáveis, e até inutilizadas; resumindo vivemos numa banalidade que Hannah 
Arendt chamaria de banalidade do mal. Ou seja, o mal, está tão presente no dia a dia, 
que torna argumentos éticos sem propósito, e as diversas formas de violência 
começam a ser usadas, como se fossem necessárias, ou melhor dizendo, a ética do 
bom conviver é substituída pela ética da violência. É como se estivéssemos retornando 
a um tempo selvagem, onde o homem é inimigo do homem, ou nas palavras do 
filósofo Hobbes diria: “o homem é lobo do homem”. Esse tipo de normatização da 
banalidade do mal pode ser encontrado em diversas formas e esferas do ambiente 
social: quando um indivíduo em seu fervor para defender ou criticar algum político, 
age com tanta ferocidade que abandona a ética e a empatia por seus iguais e ataca 
quem pense diferente. Esse talvez seja o caso mais clássico da banalidade do mal, o 
ataque ao diferente, é o que o filósofo contemporâneo Foucault chamaria heterofobia, 
ou seja, o pavor ao diferente, pois o diferente representa uma ameaça ao estilo de vida 
e precisa ser temido ou exterminado; foi o que os nazistas fizeram com os judeus e 
tantos outros declarados inimigos do Estado totalitário e sua política de genocídio. Por 
isso Hannah Arendt é uma filósofa tão importante para entender vários movimentos 
de autoritarismo que acontecem pelo globo, o ressurgimento do Talibã no 
Afeganistão; a volta de movimentos neonazistas na Alemanha; os movimentos 
ultraconservadores no Brasil, entre outros. Arendt formula a expressão “banalidade do 
mal” em seu livro Eichmann em Jerusalém: um relato sobre banalidade do mal; onde 
ela analisa o caso de Eichmann, oficial nazista encarregado de deportar judeus e 
inimigos de Estado para campos de concentração durante o Terceiro Reich. Em sua 
análise, o que ela viu não era um monstro, um assassino sanguinário como muitas 
pessoas veem os nazistas, mas sim um homem comum, com família, com deveres 
sociais, um homem banal. Por isso ela cunhou o termo banalidade do mal, pois são 
pessoas comuns com vidas comuns que acabam usando ações que tem a finalidade 
de fazer mal a um terceiro, Arendt também cunhou o termo para descrever as pessoas 
que abandonam a razão e a capacidade de reflexão, assim podemos relacionar a 
violência com a falta de racionalidade de seus agentes. A banalidade do mal está 
contida nas ações violentas. Por isso é importante analisar também o livro de Arendt 
chamada Da violência onde poderemos analisar não apenas a banalidade, mas 
também a violência em suas diversas formas, mostrando aliás o indivíduo não como 
personificação do mal, mas um homem banal de um sistema ou sociedade em que ele 
se torna tanto vitima como agressor. Portanto analisar tanto a relação desse indivíduo 
com esse meio violento, e seu envolvimento com ações violentas. 
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RESUMO: A política ainda tem algum sentido? Para Hannah Arendt, a resposta é 
simples e concludente: o sentido da política é a liberdade. Contudo, reconhece que 
essa não é uma resposta natural ou óbvia. É necessário refletir sobre os preconceitos 
e o lugar comum que colocamos a política, pois, não sabemos nos mover 
politicamente. Para Arendt, o maior perigo é eliminarmos a coisa política. Se não se 
pode jogar fora a criança com a água do banho, ao confundir-se o fim da política com 
a política em si, sua finalidade com a forma como é utilizada, abrimos essa 
possibilidade quando vemos manifestar-se, para muitos, o desejo do fim da política. À 
sombra da atmosfera fascista que ainda vivenciamos, do ódio à política, perpetua-se 
o estado de exceção ressaltado por Benjamin, almejando-se a ditadura perfeita e 
afastando, da percepção do existente, o significado e a importância da política. 
Contrariamente, Arendt compreende a política contrapondo-a frontalmente à 
perspectiva fascista e a qualquer pretensão totalitária. A vida política representa 
resistência e potencial constituição de um mundo comum, público, contra o não 
mundo que se propõe pela violência e desfiguração dos existentes. Na experiência 
grega Arendt encontra a clara distinção entre os domínios do público e do privado. 
Compreendendo que habitamos o mundo como homens e que, nesta pluralidade é 
que o habitamos, ao separarem as coisas da casa – oikos – das coisas da vida pública 
– koinon –, os gregos criaram espaços de convivência distintos, as esferas pública e 
privada. Receberam, assim, uma segunda vida, não natural, representada pelo bios 
politikos. Liberados das necessidades – esfera privada –, podiam dedicar-se aos 
assuntos humanos – esfera pública –, decidindo os destinos da cidade e da existência. 
Nascia a política em sua verdadeira significação, o exercício da liberdade que, 
efetivamente, se realiza na esfera pública. Para Arendt, a liberdade não é aquilo que se 
convencionou como sendo um problema da vontade do indivíduo, como uma questão 
de resolução interior ou do liberum arbitrium. Essa percepção exigiu o afastamento do 
mundo e da vida pública. O problema da liberdade, segundo a autora, não surge pela 
reflexão sobre a questão, mas a partir da experienciação entre ser livre e não ser livre. 
Aquilo que, para os habitantes da Pólis, implicou no surgimento da esfera pública e 
que permitiu àqueles que estavam liberados de suas necessidades privadas, o pleno 
exercício da política. Por isso, a liberdade para a política é sua raison d’etrê. Só no 
espaço público, esfera da política, temos a real vivência da liberdade e a possibilidade 
de agir no mundo, porquanto livres para fazê-lo. Nesta esfera, o que prevalece não é 
a violência ou a autoridade, mas a igualdade, o inter homines esse em que, na 
pluralidade dos pensamentos, na singularidade dos existentes e na diversidade das 
existências, encontra-se o lócus da política, da vida democrática. Se na esfera privada 
referendamos o amor à vida, na vida pública vislumbramos o amor ao mundo, pois, na 
política, o que está em jogo não é o indivíduo, mas a existência dos homens. 
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RESUMO: Meu trabalho consiste numa reflexão sobre minha prática como professor 
de Filosofia do CEFET/RJ e da Rede Estadual do estado do Rio de Janeiro. Foco 
especialmente na construção do currículo e nas escolhas dos conteúdos e práticas 
mostrando como esse processo se deu a partir de um equilíbrio entre os aspectos 
normativos e pragmáticos do ensino. Em primeiro lugar, faço uma comparação entre 
o currículo do CEFET/RJ e da educação estadual. O primeiro estabelece conteúdos 
básicos, como Epistemologia no segundo ano, porém parte da autonomia entre 
professores e campi como seu princípio norteador. No caso da Rede Estadual existe o 
currículo mínimo que oferece também determinada liberdade na escola dos conteúdos 
e autores. Apresento depois algumas diferenças básicas no desenvolvimento da 
disciplina Filosofia no ensino técnico federal e no ensino básico estadual a partir de 
quatro eixos: espaço da Filosofia na grade curricular, formação prévia do aluno, 
condição de trabalho e fluxograma do curso. Em segundo lugar, descrevo uma análise 
diagnóstica que fiz com meus alunos. Pedi a partir de uma redação, desenho ou 
qualquer forma de expressão que os alunos respondessem à pergunta “quem sou eu”. 
O resultado mostrou que determinados contextos sociais e discursivos, como o 
problema da violência urbana e do papel da mulher na sociedade, se colocavam de 
forma mais urgente para os alunos. Minha proposta pra trabalhar filosoficamente essas 
e outras questões foi através do uso de técnicas dramáticas (a partir de jogos e mitos) 
e do desenvolvimento de um currículo centrado nos textos de filósofas, como 
Condição Humana de Hannah Arendt e no tema da mulher como uma questão 
filosófica fundamental, principalmente a partir da obra O Segundo Sexo. Esse processo 
durou um semestre e culminou na encenação de uma peça chamada Filósofas, que 
conta a história de Hipátia, Rosa Luxemburgo, Hannah Arendt e Simone de Beauvoir. 
Mostro como essa peça foi uma ferramenta poderosa para inclusão dos alunos com 
dificuldade de aprendizado, absorção dos conteúdos e dignificação do ensino de 
Filosofia no colégio. Depois analiso como essa proposta foi executada nas diversas 
turmas e sistemas de ensino e suas principais vantagens e desvantagens. Por fim, falo 
sobre o impacto das políticas públicas atuais no ensino de filosofia e como podemos 
lutar para manter os avanços dos últimos anos diante das mais variadas formas de 
ataque. 
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RESUMO: Este texto parte da linguagem metafórica presente em muitos momentos 
na obra arendtiana. Na obra póstuma A vida do espírito, Arendt busca compreender a 
vida do espírito e as suas atividades – o pensar, a vontade e o julgar – a partir de 
metáforas. Isso porque, para a filósofa, as metáforas realizam uma espécie de ponte 
entre o invisível e o visível. Nessa perspectiva, ela compara o tear de Penélope da 
Odisseia com a atividade de pensar. Em seus termos, “o pensamento é como a teia de 
Penélope: desfaz-se toda manhã o que se terminou de fazer na noite anterior” 
(ARENDT, p. 107). O objetivo é refletir acerca da atividade de pensar a partir da teia de 
Penélope enquanto possibilidade de des-tecnificação da existência em um mundo 
cada vez mais tecnológico. Para tanto, examinamos, primeiramente, a figura de 
Penélope, a qual revela que a atividade de pensamento não é exclusividade do 
Homem, mas da pluralidade humana. Contrariamente, há certas interpretações do 
mito de Penélope, que constroem a imagem de uma mulher obediente e a espera de 
Ulisses, consideramos que ela, por um lado, desobedece a uma ordem social baseada 
na ideia de Homem, mediante ao des-fiar de seu pensamento, e, por outro, que a 
espera não diz respeito a Ulisses, mas, ao fato de que, provavelmente, ela prefere estar 
em contradição com o mundo todo do que consigo mesma. Trata-se de um “prestar 
contas” aquela que a aguarda ao voltar para casa à maneira socrática. Eis a força do 
seu des-fiar, eis a força do seu pensar. Em segundo lugar, o des-fiar-pensar 
penelopiano pode ser entendido também no sentido de “saber fazer” (téchne/técnica). 
Esse “saber fazer” envolve tanto o conhecimento quanto o pensar, de maneira a 
compreender o que somos capazes de fazer, ou seja, pensar sobre “o que estamos 
fazendo” (ARENDT, 2010, p. 6). Por outro lado, a moderna tecnologia tende a tornar 
desnecessário o “saber fazer”, o que pode significar a ruptura entre o conhecimento 
técnico (em sentido moderno) e o pensar. Desse modo, o Homem por meio da 
tecnologia torna-se capaz de fazer coisas, sem que seja igualmente capaz de 
compreendê-las, ou seja, de pensar e falar sobre elas. (ARENDT, 2010, p. 4). Nesse 
sentido, a “tecnificação da existência” (expressão do seu Denktagebuch) acaba por 
produzir a perda de sentido no mundo. Daí que a atividade de pensar penelopiano-
arendtiano pode em certa medida desfazer (limitar) a tecnificação da existência ao 
passo que busca por significados, sobretudo, acerca daquilo que somos capazes de 
fazer e do que estamos fazendo.   
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RESUMO: Este Resumo: tem como propósito problematizar a concepção de cidade 
como espaço público a partir de Hannah Arendt. O cenário geral da investigação tem 
como referência a Primeira República no Brasil (1889-1930), onde a legislação revelava 
em seu conteúdo a preocupação em torno de um reordenamento político e social, 
com o surgimento das ideias de identidade nacional, que dominaram o país 
principalmente a partir da passagem para o século XX. A educação, utilizada como 
estratégia do projeto de civilidade emergente, torna-se um espaço que reforça um 
sentido de cidade socialmente ordenada. Para Arendt, a polis significava uma das mais 
importantes experiências humanas, onde era possível o exercício pleno da política em 
busca da preservação do mundo comum formado por um legado de realizações 
materiais e simbólicas compartilhadas entre gerações. Dentro dessa ideia, o agir em 
concerto era considerada a política instauradora do espaço público como espaço da 
deliberação conjunta. Devido aos novos modos de viver a cidade ditados pelo ideário 
de modernidade, incorporados principalmente pelas classes dominantes, antigos 
costumes e práticas de origem popular e africana que remontavam inclusive o período 
colonial foram proibidos por não estarem mais de acordo com o projeto civilizador 
que aportava na cidade. De acordo com Araújo, a cidade como artefato humano se 
configura a partir da materialidade da vida humana e essa afirmação só faz sentido 
quando cada sujeito for reconhecido em sua dimensão pública, o que acabava não 
acontecendo dentro desse contexto. Dito isto, a cidade foi se configurando de forma 
contraditória, por meio dos quais atravessamentos de ordem social, cultural e 
econômica produziram diferentes formas de apropriação do espaço público. Para 
Telles “[...] o espaço público é o espaço do aparecimento e da visibilidade”. Trata-se 
do espaço no qual a singularidade de cada um é reconhecível e pode ser reconhecida 
através da ação e do discurso na construção de um bem comum, amparada por uma 
comunidade política na qual cada um encontra lugar na condução dos negócios 
públicos. A partir do sentido de política ancorado no pensamento arendtiano 
verificamos o esvaziamento do conteúdo público do sentido de cidade marcada por 
princípios normatizadores da vida social, por uma política como experiência privada 
para poucos e por profundas desigualdades sociais que não permitiram ou 
dificultaram a experiência autêntica de participação política. 
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RESUMO: A inquietação de Hannah Arendt em se pensar a política como tema 
filosófico paira em sua vida como um todo. Alemã, judia, mulher, dedica-se às reflexões 
após ser perseguida e exilada pelo regime nazista e, guiada por pensadores 
renomados da época, Arendt deu um salto ao se debruçar acerca da filosofia política 
por intermédio de um olhar genealógico-existencial da questão. Perplexa com uma 
sociedade permeada por guerras e maldade no mundo, especialmente pela 
modificação causada no âmbito político, sendo transformado pelos extermínios em 
massa em um cenário sombrio, ideologicamente instituído e partidariamente cercado 
pelo terror que o assolara no século XX, a teórica política iniciou um processo de 
metamorfose interior e exterior, a ponto de refletir e escrever a um público cujo 
conhecimento girava em torno do senso comum e que conformava-se com o 
totalitarismo como governo vigente. Arendt, como testemunha ocular do totalitarismo, 
destinou-se a romper com a desumanização da existência humana, desmistificando a 
tradição política moderna ao redefinir poder compartilhado e a retirar a função de 
suma importância da violência, que para ela é causadora de toda e qualquer ruína da 
esfera pública e da vida ativa. A partir da fenomenologia da ação política, Arendt 
repensa a etimologia de violência e traz a seguinte questão: poder e violência são 
conceitualmente distintos, até mesmo antitéticos, mas se relacionam na esfera 
aparente. Desse modo, surge uma querela nesse paradoxo, que diz respeito à aplicação 
da violência no seio político unida ao poder, uma vez que o conceito cunhado por 
Arendt designa violência, somente, ao âmbito apolítico. Diante dessa problemática, 
pode-se pensar que “o poder e a violência, embora sejam fenômenos distintos, 
geralmente apresentam-se juntos” (ARENDT, H. Sobre a violência, p. 33), 
correlacionando-se na esfera aparente. Assim, tal poder é ilegítimo e arruinado, 
necessitando ser restaurado. Pode-se pensar o ato violento como uma ferramenta 
revolucionária, isto é, instrumento justificável que, ao contrário da violência 
permanente, seja manuseado limitadamente em prol do restabelecimento do poder 
legítimo ao possibilitar a chegada dos estrangeiros à pólis, trazendo esperança, novos 
anseios ao povo e novos interesses públicos. A temática vincular entre poder e 
violência faz-se presente na sociedade hodierna e as consequências dessa proporção 
são discutidas, para se valer de resoluções à aparente dicotomia. Se pensarmos acerca 
da violência, não cessaremos de dizer que ela precisa ser, no mínimo, controlada ou 
praticada de modo consciente, uma vez que ela é. Quanto ao poderio, para ser 
eficiente, carece de ser interpretado como poder de e não sobre ou para, para que 
assim possa ser pilar de uma sociedade onde a violência limitada não necessite se fazer 
presente nas relações sociais. Discutir a ação política na vida ativa do homem e da 
mulher é uma proposta necessária na atualidade, já que o ser humano está 
condicionado aos assuntos públicos. Esta associação encontra-se com o 
reconhecimento do outro como detentor do poder, isto é, de um poder horizontal, 
compartilhado e genuíno. Hannah Arendt entende que a política deva voltar-se à 
liberdade coletiva, negando uma política utilitarista ou massificada. 
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RESUMO: Diferentemente de outras mulheres de seu tempo, que propunham a 
afirmação e a valorização da condição feminina, como Simone de Beauvoir, por 
exemplo, Arendt segue um caminho diferente: para ela o seu gênero não era marcado 
como uma diferença importante. O fato de ter sempre a sua condição feminina 
marcada parece ter irritado frequentemente a escritora. De fato, ela foi a primeira 
mulher convidada a dar uma série de conferências nos seminários de Christian Gauss, 
em Princeton. Porém, algumas situações e textos mostram que ela não se reconhecia 
como filósofa e nem como feminista. Neste contexto, o intuito aqui é analisar como a 
atitude algo refratária de Arendt para com o movimento feminista nascente é 
perfeitamente coerente com o conjunto de seu pensamento, e ainda, paradoxalmente, 
que a obra da autora é compatível com a essência do feminismo. Pretende-se 
empreender três passos que parecem relevantes para o propósito estabelecido. Em 
primeiro lugar, vale examinar o papel de outras duas mulheres notáveis presentes nos 
escritos arendtianos: Rahel Varnhagen, a quem Arendt dedicou uma biografia, uma 
mulher excepcional, de espírito e intelecto brilhantes, judia e senhora dos salões que 
reuniam a mais alta intelectualidade berlinense do início do século XIX; e Rosa 
Luxemburgo, a quem Arendt honra com um ensaio, jovem socialista revolucionária que 
desempenhou papel central para o movimento de esquerda na Alemanha. Em segundo 
lugar, compreender por que o papel de “mulher excepcional” foi sempre por Arendt 
recusado; e, por fim, apresentar como a noção de pluralidade e de ação no espaço 
público são perfeitamente compatíveis com o feminismo. Assim, não se pretende 
apresentar o que a própria Arendt tinha a dizer sobre o feminismo, até mesmo porque 
o feminismo na época da autora detinha outro relevo e características distintas do que 
é hoje. O propósito aqui é apenas esclarecer uma intersecção possível entre a sua obra 
e uma teoria política feminista.  
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RESUMO: Hannah Arendt, apesar de sua formação em filosofia, sempre se recusou a 
ser chamada de filósofa e a admitir, como sua ocupação, a “filosofia política”, 
expressão que procurava evitar por estar sobrecarregada pela tradição. Nada obstante, 
nos outorgamos o direito de fazê-lo: por que isso acontece? Em uma célebre entrevista 
concedida a Günter Gaus, indagou-se se Arendt não pensava que, a despeito de seu 
reconhecimento, o lugar que ocupava no “círculo dos filósofos” era insólito ou 
incomum pelo fato de ser mulher. Ela replicou que não se sentia “minimamente 
filósofa” e que sua profissão, por assim dizer, era a “teoria política”. Acrescentou, ainda, 
que, sem dúvida, a filosofia era uma profissão masculina até aquele momento, mas 
que um dia poderia perfeitamente existir uma mulher filósofa. Na mesma entrevista, 
Arendt foi questionada sobre a emancipação das mulheres e se esse era um problema 
que a ela se colocava, ao que redarguiu que sim, mas que, pessoalmente, para ela, não 
se tratava de um problema porque sempre fez aquilo que gostava de fazer. Sustentou, 
ademais, que se orientava segundo critérios que poderiam fazer-lhe parecer 
antiquada, acreditando haver certas ocupações que não convêm às mulheres e 
posições que elas não deveriam assumir caso quisessem permanecer femininas – dar 
ordens, por exemplo. Em seguida, interrogada acerca da influência de seu trabalho 
sobre o grande público, Arendt respondeu que, enquanto trabalhava, não se 
preocupava com influência nem eficácia. A seu ver, a preocupação em ser “sempre o 
mais influente possível” era tipicamente masculina; em contrapartida, ela queria 
“compreender”. A presente proposta apresenta uma reflexão sobre tais 
posicionamentos de Arendt. Argumenta-se que eles abrem uma possibilidade para 
repensar o lugar da mulher no fazer filosófico, confrontando um tipo específico de 
filosofia: aquela que foi estruturada sobre a pretensão de dominar e absolutizar; e na 
qual, historicamente, foram os homens e a perspectiva “masculina” do filosofar que 
prevaleceram. A hipótese levantada foi a de que ao rejeitar o título de “filósofa”; ao 
substituir a ambição de “influenciar” pela de “compreender”; e ao reafirmar sua 
condição de mulher, atribuindo ao feminino características diversas do masculino; 
Arendt deixava claro que o que ela queria, na verdade, era ser e permanecer “o outro”, 
ou melhor, “a outra”, em relação a filosofia tradicional, ampliando e diversificando o 
espaço do debate filosófico. Seus posicionamentos parecem demarcar uma decisão: a 
de não se deixar homogeneizar, propondo, ao invés disso, um novo modo de filosofar, 
capaz de acolher a alteridade em seu seio sem tentar engolfá-la e suprimi-la. Tal 
desafio já havia sido insinuado por Arendt no ensaio Filosofia e Política, quando 
cogitou uma filosofia política que tivesse como objeto de seu thaumadzein a 
pluralidade humana, que aceitasse o milagre de que Deus não criou o Homem, mas 
“homem e mulher Ele os criou” e que “não é bom para o homem estar só”. Por essa 
razão, podemos intitulá-la “filósofa” – porque, longe de abandonar a filosofia, o que 
Arendt fez foi pluralizar o fazer filosófico, desobstruindo o caminho para uma filosofia 
outra.  
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RESUMO: Este trabalho é uma análise fenomenológica sobre a virtude feminina na 
filosofia. O objetivo desta pesquisa é compreender como a virtude feminina através de 
características inerentes às mulheres, como a intuição, sensibilidade e empatia 
contribuem para uma análise filosófica da condição humana e definem sua vocação 
como pessoa, e para tanto se fundamenta na obra de Edith Stein, Essays on Women e 
na obra de Alice von Hildebrand, Privilege of being a Woman. Edith Stein destaca que 
a mulher pode exercer qualquer profissão, e assim como os homens, cada uma possui 
uma especialidade e talento que lhe confere a capacidade para realizar tal trabalho, 
ainda cada mulher tem sua vocação, seja no casamento, na ordem religiosa ou em uma 
profissão secular. Quanto ao modo de compreensão da realidade, Edith Stein descreve 
que as mulheres compreendem não apenas com o intelecto, mas também com o 
coração, e nesse sentido, seu ethos profissional possui características cruciais como a 
lealdade e conscienciosidade para a vida profissional que diferenciam quem considera 
sua profissão como apenas fonte de rendimentos, como um passatempo, ou como 
uma autêntica vocação. Edith Stein argumenta que mesmo as profissões denominadas 
especificamente masculinas, poderiam ainda ser praticadas de modo autenticamente 
feminino, a autora exemplifica que o homem ao visar a forma jurídica mais perfeita na 
lei, poderia desconsiderar as circunstâncias concretas enquanto que a mulher, se 
permanecesse fiel à sua natureza, buscaria o caso concreto e ajustaria os meios ao fim. 
Destarte, a participação das mulheres na vida profissional é vista como um bem para 
toda a sociedade, privada ou pública, quando o ethos feminino é preservado. Assim, 
para entender a grandeza do privilégio de ser uma mulher, Alice von Hildebrand 
descreve que ao viver sua vocação as mulheres sucederão em garantir o 
reconhecimento do valor único da feminilidade, crucial em sua missão no mundo que 
é o seu poder moral, e dessa forma Edith Stein sugere que o anseio feminino mais 
profundo é promover o desejo de perfeição nos outros. Deste modo, um escritor 
francês chamado Vinet afirmou que “Un peuple vaut ce que valent ses femmes”, isto 
é, que o valor de um povo deve medir-se pelo valor de suas mulheres. Portanto, 
conclui-se, a priori, que a virtude feminina na filosofia é expressar seu ethos feminino, 
ou seja, as características únicas que cada uma possui que beneficiam a sociedade e 
auxiliam o aperfeiçoamento da condição humana em sua plenitude.  
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RESUMO: Pode-se escolher com que se convive? A convivência é passível de escolha? 
Por um lado, pode-se escolher o local onde morar e os ambientes a se frequentar, no 
entanto, ao poder decidir com quem conviver na terra se estaria, por consequência, 
decidindo qual porção da humanidade poderia viver e qual deveria morrer. É a partir 
dessa reflexão que Judith Butler (Corpos em aliança e a política das ruas, p. 124) nos 
aponta o que Hannah Arendt defendia sobre a ética da convivência. Somos obrigados 
a conviver com aqueles que já existem, escolher que grupos poderiam viver ou não 
seria uma prática genocida. A convivência é compulsória e uma condição da nossa 
própria existência enquanto zoon politikon. A pluralidade é condição essencial para o 
desenvolvimento humano, “[...] é o fato de que os homens, e não o homem, vivem na 
Terra e habitam o mundo” (A condição humana, p. 8). Essa pluralidade é o que faz com 
que sejamos todos iguais, enquanto humanos, mas não que sejamos iguais a ninguém 
que viveu, vive ou viverá. A heterogeneidade é uma condição irreversível da vida social, 
ainda que os indivíduos possam ser divididos em comunidades, enquanto eles estão 
fazendo parte de algum tipo de conglomerado humano, fazem parte da Terra. Quando 
Hannah Arendt trata da convivência ela fala não apenas pelos judeus, sua comunidade 
que sofreu perseguição, mas fala em nome de qualquer comunidade que sofre 
perseguição. Quando a pluralidade é uma condição para a vida humana em sociedade, 
então nenhum grupo pode ter seu direito de habitar a Terra negado. O compromisso 
com o igual direito de habitar a Terra é puramente o compromisso com a igualdade. 
Butler (Corpos em aliança e a política das ruas, p. 128) destaca que, quando 
confrontada com sua realidade de judia refugiada, Hannah Arendt nunca tentou se 
provar enquanto membro do “povo escolhido”, mas justamente o contrário. Seu 
discurso vai pelo caminho oposto, e mostra que ela é parte de um grupo de “não 
escolhidos”, um grupo que, pelas mais diversas características, seja do credo, da 
orientação sexual, da etnia, entre outros, teve seu direito de existir posto em risco. E a 
partir disso, a filósofa avança em sua tese como quem criou uma comunidade mista, 
para assim mostrar que, por mais plural e distante do pensamento totalitário, todo 
sujeito que habita esta terra tem direito a ter uma vida vivível. 
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RESUMO: Aspásia de Mileto foi uma jovem muito talentosa na Filosofia e Retórica. 
Chegou a Atenas quando tinha por volta de 20 anos de idade na época do governo de 
Péricles (462 a 429 a. C.). Em Atenas venceu os limites da mulher grega, conseguiu ser 
uma pessoa de opinião com liberdade para se manifestar. Venceu a xenofobia, mas 
como qualquer mulher inteligente que já viveu, não escapou do julgamento moral, 
sendo vista como cortesã. Construiu em sua casa uma escola de retórica, em que 
abrigava tantas outras mulheres livres e sem arrimo. Dialogava em casa e na rua com 
os homens, participava de banquetes e simpósios que políticos e demais homens 
importantes realizavam em suas casas. Em pouco tempo Aspásia já tinha conquistado 
o respeito de homens célebres, foi professora de figuras como Sócrates, Péricles e 
Alcebíades. Péricles se apaixonou por sua inteligência e separou-se de sua esposa para 
ficar com ela, tiveram um filho, mas nunca foi reconhecido como legítimo. Por ser 
estrangeira, Aspásia não necessitava obedecer às normas de conduta das mulheres 
atenienses, por isso não era confinada a sua casa e podia opinar na rua. Esse dado 
relevante foi o que fez de Aspásia talvez a mulher mais importante da história da 
filosofia ocidental, pois se não fosse ela quem seria Sócrates? Essa mulher ilustre não 
teve o reconhecimento ao qual merecia, pois graças a ela temos o principal pensador 
do início do pensamento que construímos até os dias de hoje. Desta forma objetiva-
se neste trabalho discutir como Aspásia foi tão invisibilizada em seu trabalho 
intelectual. Como metodologia se propôs uma revisão bibliográfica, qualitativa e 
descritiva através da busca de artigos que tratassem sobre o tema. Percebeu-se que 
embora Aspásia fosse considerada a mulher mais famosa da Idade de Ouro da Atenas, 
ainda assim pouco se sabe sobre ela. O que se sabe sobre ela é o que filósofos ilustres 
como Platão falavam e comediantes que se utilizavam do sarcasmo para desmoralizar 
uma mulher. Conclui-se que Aspásia foi invisibilizada na história da filosofia e que 
precisamos dar a ela o crédito que merece ter. 
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RESUMO: O tema desta pesquisa diz respeito à presença da mulher na filosofia. Há na 
filosofia um grande descaso com o dizer das filósofas; desde a antiguidade, mulheres 
estão presentes na Filosofia, porém são ocultadas. As ideias das mulheres não foram 
conservadas e, consequentemente, não são ensinadas. Os saberes das mulheres 
filósofas não têm permanência e reconhecimento, passando a impressão de que a 
história da filosofia é composta somente de filósofos homens. Em geral, as menções 
às mulheres nas obras dos homens filósofos são pejorativas, apresentando-as como 
incompletas e subalternas. O tema é relevante para todas as áreas da vida, visto que 
mulheres são menosprezadas em todos os lugares, desde meios acadêmicos, até locais 
de trabalho, inclusive em suas vidas privadas. Pergunta-se pela restrita presença da 
mulher na filosofia e de que forma as filósofas são apresentadas nos livros didáticos 
de filosofia no Brasil, principalmente os listados no Guia do Livro Didático do Programa 
Nacional do Livro Didático – PNLD – de 2018. Objetiva-se compreender por que os 
saberes das filósofas não são conservados e ensinados bem como descrever quais e 
de que maneira as ideias das filósofas são registradas nos livros didáticos. 
Estabelecemos como hipótese que o não reconhecimento dos saberes das filósofas é 
um dos motivos que levou ao obscurecimento da presença das mulheres na filosofia; 
a autoridade das mulheres filósofas não foi respeitada. A pesquisa é bibliográfica e 
descritiva, com adoção dos métodos de análise teórico-conceitual e pesquisa 
documental. A análise teórico-conceitual recai sobre o conceito de autoridade de 
Hannah Arendt, em especial a análise do texto “Sobre a Violência” e do ensaio “Que é 
autoridade”, este último presente na obra “Entre o Passado e o Futuro”. A pesquisa 
documental lista todas as filósofas mencionadas na obra A History of Women 
Philosophers de Mary Ellen Waithe e aquelas que estão presentes nos livros didáticos 
de filosofia no Brasil; estabelecemos uma análise comparativa entre estas duas fontes 
documentais. Encontramos no conceito de autoridade de Hannah Arendt uma possível 
resposta para a questão da restrita presença da mulher na filosofia; autoridade significa 
possuir representação sem dispor de dominação ou algum tipo de poder como 
dominação; é uma forma genuína de respeito e reconhecimento com o passado. 
Alcançamos como principais resultados da pesquisa: A confirmação da hipótese de 
que a restrita presença da mulher na filosofia se produz pela falta de reconhecimento 
da autoridade dos saberes das mulheres filósofas e, por conseguinte, de transmissão 
e não conservação desses saberes ao longo da história da filosofia, o que resulta no 
obscurecimento das mulheres filósofas até hoje. O ocultamento das mulheres na 
filosofia vai muito além do esquecimento, mas relaciona-se à falta de respeito a sua 
autoridade, o que contribuiu para a falta de conservação dos dizeres destas mulheres. 
Inferimos que mulheres não são expostas nos livros didáticos de filosofia no Brasil por 
falta de reconhecimento e respeito com suas realizações nos campos filosóficos. A 
desigualdade em relação aos filósofos é imensurável devido ao fato de que mulheres 
são vistas como inferiores, assim, não houve respeito com elas, em consequência, 
faltou-lhes representatividade, deixando inexistente a chance de disporem de 
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autoridade. Os livros didáticos retratam as filósofas de modo que reforça diversos 
estereótipos machistas e apenas um pequeno número de mulheres é encontrado 
quando comparado a todas as filósofas registradas na pesquisa de Mary Ellen Waithe. 
Concluímos que as mulheres foram excluídas da tradição filosófica e contribuir para 
esse resgate é relatar o ocorrido, entender a sociedade em que vivemos, demonstrar 
que as mulheres foram abandonadas pela história, e no mínimo, dar mais visibilidade 
a essas filósofas, registrando o maior número possível de pensadoras nos livros.  
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RESUMO: O projeto de pesquisa representa a estrutura esquemática do 
desenvolvimento da tese acadêmica de doutorado. Tem o objetivo de fazer a relação 
da concepção política da condição humana elaborada pela cientista política Hannah 
Arendt (1906 –1975) como fundamento para interpretar a condição do negro no Brasil 
a partir das décadas de 1900–1920. A construção metodológica vislumbra tomar a 
análise sobre o texto da Condição Humana dentro da estrutura didática que o compõe 
e estabelecer a reflexão sobre a condição do negro nas esferas pública e privada, labor, 
trabalho, ação, a vita activa e a era moderna; inter-relacionando-os com o pensamento 
do negro Manuel Querino (1851–1923). A partir deste estudo pretende-se consolidar 
a concepção política do cidadão negro como agente ativo na formação social política 
e econômica da nação brasileira. Entende-se aqui, especificamente o pensamento 
político negro como sendo a manifestação das ideias, das palavras e dos discursos, 
que possuem como decorrência ações no espaço público, lugar das relações humanas, 
no processo histórico e nos cenários nos quais, o negro na condição de homem livre, 
não mais escravizado formal e legalmente, desenvolveu concepções de inserção social 
lutando contra a exclusão e o preconceito racial. A partir deste estudo se pretende 
consolidar a concepção política do negro como agente protagonista e construtor da 
formação social política e econômica da nação brasileira. O objetivo da pesquisa visa 
estruturar a concepção do pensamento político da condição do negro no Brasil a partir 
das ideias de Manuel Querino, e relacionar com a estrutura da obra A Condição 
Humana de Hannah Arendt. Ao estabelecer essa relação compreensiva objetiva-se 
consolidar a visão do negro como protagonista na formação da nação brasileira. Os 
objetivos específicos pretendem estabelecer um paralelo entre a obra de Arendt sobre 
A Condição Humana e as ideias de Manuel Querino sobre a Condição do Negro; 
analisar na estrutura da obra de Arendt, A Condição Humana, e as ideias que podem 
gerar o amálgama com as concepções teóricas de Manuel Querino consolida-se; a 
construção de premissas indutivas das ideias de Arendt e Querino, quanto aos 
aspectos da condição do negro nas esferas pública e privada, labor, trabalho, ação, a 
vita activa e a era moderna; inter-relacionando-as. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Cidadania; Condição Humana; Negro; Política.   



143 

 

 

ME. ROBÉRIO HONORATO DOS SANTOS 
UFABC 

roberio_rh@yahoo.com.br 
 

RESUMO: Esta comunicação coloca em evidência a figura de duas grandes filósofas, a 
saber, Judith Butler e Hannah Arendt. Objetiva-se trata da crítica de Butler à violência 
de Estado segundo uma perspectiva crítica, dialógica e de apropriação de parte do 
pensamento de Arendt. O principal argumento é que Butler não apenas se configura 
como leitora crítica de Arendt, mas dialoga e se apropria de alguns de seus conceitos. 
Ao discutir a controvérsia de Gershom Scholem em relação à Arendt, em função de 
suas posições públicas sobre a crítica da fundação do Estado de Israel e em torno da 
publicação de Eichmann em Jerusalém (1963), Butler tece uma crítica ao que ela 
entende o que seja o lugar de pertença de Hannah Arendt a partir do qual esta discute 
sua relação frente aos outros. A crítica é de um eurocentrismo de Arendt em relação 
aos judeus não europeus, circunscrito aos seus escritos de fins da década de 1930. Em 
diálogo com Arendt, Butler salienta que o apelo arendtiano no sentido de repensar a 
autoridade federal ou o binacionalismo entre israelenses e palestinos, baseado em 
princípios de coabitação, objetiva sugerir formas de resolução das questões que 
envolvem estes povos pela via da não violência. Butler retraça rapidamente a crítica de 
Arendt ao Estado-nação em função de seu nacionalismo, da sistemática 
desnacionalização e da incapacidade de assegurar direitos humanos a grupos 
crescentes de minorias e apátridas. A partir daí, ressalta a ideia de federação tratada 
por Arendt, na qual, para a filósofa norte-americana, figura como alternativa à 
soberania do Estado-nação. A ideia de uma federação pressupõe, segundo Arendt, 
uma cooperação judaico-árabe, cuja estrutura teria como base conselhos comunitários 
que envolvesse esses povos. Desta forma, a pluralidade daria a tônica dessa ordem 
política. Assim, a noção de pluralidade passa a desempenhar importante papel no 
pensamento de Hannah Arendt, bem como exerce influência decisiva para Butler 
pensar a coabitação não apenas como uma exigência histórica no contexto de Israel e 
da Palestina, mas inclusive como uma exigência ética. Procura-se, portanto, 
demonstrar a influência da crítica de Arendt ao Estado-nação sobre a crítica de Butler 
à violência de Estado, bem como a apropriação do conceito de pluralidade para a 
noção de coabitação proposta por Butler. Enfim, para Butler, a coabitação constitui-se 
como uma exigência histórica e ético-política, de modo que, reivindicá-la, inclui, 
intrinsecamente, a crítica à violência de Estado. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Violência de Estado; Crítica; Diálogo-apropriação; Hannah 
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RESUMO: Hannah Arendt, filósofa e escritora alemã erradicada nos Estados Unidos, 
escreveu diversas obras de extrema relevância para diversos campos do saber, como a 
filosofia e a política. Dentre vários temas abordados por ela, há um específico que é 
recorrente em diversos de seus trabalhos publicados: a ideologia. Este trabalho tem 
como objetivo analisar a relação entre o pensamento religioso quando este é aplicado 
à ideologia política a partir da visão de Arendt, a qual nos lembra de ter sido Platão 
quem pela primeira vez cunhou a palavra “teologia” e a passagem em que a nova 
palavra é usada ocorre em uma discussão estritamente política, a saber, em A 
República, quando o diálogo trata da fundação de cidades. A autora também aponta 
que esse novo Deus teológico não é um Deus vivo, nem o Deus dos filósofos, nem 
tampouco uma divindade pagã, ele é um recurso político, a medida das medidas, isto 
é, o padrão pelo qual se podem fundar cidades e decretar regras de comportamento 
para a multidão. Ainda, na teoria platônica das crenças populares, quando aplicado à 
política, a minoria não pode persuadir a massa da verdade por não ser a verdade 
objeto de persuasão, e por ser a persuasão a única maneira de lidar com a multidão. 
Nesse particular, o importante não é convencer a multidão, mas persuadi-la. Assim, 
segundo a autora, a função das ideologias modernas, ou seja, seu efeito material, é ser 
de controle e submissão das massas, enquanto a religião, em determinadas sociedade 
gozou de força política, seu efeito era o mesmo. Concluímos então que Arendt aponta 
que, em relação à autoridade secular exercida pela igreja, ao contrário do que muitos 
pensam ter sido o poder secular da igreja característica comum apenas à Idade Média, 
na verdade foi na era moderna em um momento de secularização da sociedade que 
pôde servir como instrumento político através das ideologias modernas. Dessa forma, 
pretendemos mostrar a partir dessa comunicação que a possível utilidade da religião 
para a autoridade secular só pôde ser notada nas condições de uma completa 
secularidade da vida pública e política, isto é, no começo de nossa era e na Idade 
Moderna.  
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RESUMO: O problema gira em torno de duas definições do Totalitarismo presentes na 
obra Origens do Totalitarimo, de Hannah Arendt. Na primeira, cujo resumo 
encontramos no capítulo “Ideologia e Terror – uma nova forma de governo”, Arendt 
define o Totalitarismo como forma de governo inédita nas sociedades Ocidentais, 
cujos contornos são dados pelo Terror e a Ideologia. Além do Terror, Nazismo e 
Estalinismo foram mobilizados pela ideologia da luta de raças e da luta de classes. 
Contudo, argumentamos que esta definição do Totalitarismo como forma de governo 
não recobre o alcance conceitual e histórico da obra As Origens do Totalitarismo. Com 
a definição do Totalitarismo como forma de governo, Arendt substitui o antigo 
capítulo da obra dedicado ao “Totalitarismo Imperialista” da URSS nos países do Leste 
Europeu e à Revolução Húngara por uma definição do Totalitarismo como uma forma 
de governo a fim de conferir à obra uma conclusão que apontasse os traços comuns 
entre os dois regimes. Ora, ao escavarmos a estrutura conceitual e histórica que 
organiza não somente o livro 3 nos seus capítulos precedentes, mas também o livro 1 
e 2, nós podemos constatar que a comparação entre o regime instalado na Rússia e na 
Alemanha no século XX é precedida de uma importante reconstrução conceitual e 
histórica da Alemanha e da Rússia que procura apontar os precedentes ideológicos do 
Nazismo e do Estalinismo. Assim sendo, Arendt modifica de perspectiva em relação ao 
capítulo IV do livro 3, de modo que é no Racismo que nós encontramos os precedentes 
ideológicos dos Totalitarismos Contemporâneos. Ora, ao reconstruir no Racismo o tipo 
de formação ideológica que deu origem ao Nazismo e ao Estalinismo, indexado em 
seguida no Imperialismo das Nações Continentais como a Rússia e a Alemanha, Arendt 
inscreve as origens ideológicas do Totalitarismo como uma Reação à Revolução 
Francesa em contexto de atraso. Isto é, tanto no livro 1, quanto no livro 2 que 
compõem as Origens do Totalitarismo, é possível identificarmos o núcleo 
metodológico da obra na estrutura comparativa entre França e Alemanha, espécie de 
sociologia histórico-comparativa na qual Arendt narra as origens do Nazismo e do 
Stalinismo. Argumentamos que sob esta ótica, Arendt mobiliza implicitamente a ideia 
de “atraso político”, cuja armação teórica nós podemos encontrar nas reflexões de 
Marx e Gramsci sobre a “miséria alemã”. A conclusão da pesquisa consiste em 
demonstrar que para darmos conta de explicarmos as Origens do Totalitarismo, 
devemos recorrer não ao conceito de “forma de governo” que nós encontramos no 
capítulo IV do livro 3, mas sim à estrutura comparativa entre França e Alemanha, 
armação conceitual e histórica que opera metodologicamente em diferentes partes da 
obra. Exemplificaremos com precisão como esta perspectiva opera no livro 1 das OT.  
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RESUMO: escritora norte-americana Mary McCarthy (1912-1989) e a filósofa Hannah 
Arendt (1906-1975) foram grandes amigas e, ao longo de décadas, mantiveram uma 
frequente correspondência, em um diálogo intelectual intenso. As afinidades entre elas 
eram, de fato, muitas, a começar da trajetória de cada uma. Ambas construíram uma 
sólida carreira intelectual: Arendt como uma das mais influentes e originais pensadoras 
do século XX e McCarthy como uma talentosa romancista e ensaísta. As duas 
participaram ativamente ainda do debate político de sua época e se envolveram em 
polêmicas, a exemplo do que ocorreu com Arendt e a estrondosa controvérsia em 
torno do seu livro Eichmann em Jerusalém e com McCarthy, a partir da publicação do 
romance O grupo, que foi muito atacado à época do seu lançamento – 
coincidentemente o ano de 1963, mesmo ano da primeira edição de Eichmann em 
Jerusalém – por críticos como Norman Mailer. No romance, Mary McCarthy acompanha 
o percurso de oito jovens mulheres no início da década de 1930, provenientes da alta 
classe-média norte-americana, que estudaram juntas em uma escola de elite, a Vassar. 
Por meio da trajetória delas, a autora lança um olhar sobre a condição feminina, 
abordando temas como emancipação sexual, maternidade, casamento, inserção das 
mulheres no mercado de trabalho, entre outros. O objetivo desta apresentação é fazer 
uma análise de O grupo à luz de alguns conceitos desenvolvidos por Arendt em sua 
obra e também nas cartas trocadas entre as duas publicadas no volume Entre amigas 
– A correspondência de Hannah Arendt e Mary McCarthy (1949-1975), confrontando 
as questões exploradas por McCarthy no romance com temas que Arendt desenvolve 
em A condição humana e outros escritos, como a oposição entre o público e o privado, 
a esfera do social, o amor, a intimidade, com destaque para o significado da amizade. 
Nesse percurso, tentaremos responder a uma pergunta que emerge da leitura de O 
grupo: em um ambiente de extrema concorrência e hipervalorização do status social 
como o retratado no romance, é possível cultivar a amizade, em especial a amizade 
entre mulheres?  
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RESUMO: Embora Hannah Arendt seja uma das autoras mais importantes de nossa 
época, na Psicologia sua aparição ainda é incipiente, estando em geral atrelada como 
coadjuvante do pensamento heideggeriano ou ainda posta como sua eterna ex-aluna. 
Tal fato causa estranheza para as estudiosas e os estudiosos do pensamento 
arendtiano diante de sua inegável liberdade de pensamento e originalidade, bem 
como da distância teórica e biográfica existente entre Heidegger e Arendt. O trabalho 
proposto versa sobre uma coletânea de investigações orientadas de 2014 a 2019, 
período em que fui coordenadora de um grupo de pesquisa na Universidade Católica 
de Pernambuco, inserido na Pós-Graduação em Psicologia Clínica. Tal grupo de 
pesquisa tinha como objetivo compreender as possibilidades das reflexões de Hannah 
Arendt na prática psicológica, em especial no que diz respeito à questão da ação e 
mais tarde da vontade, da coautoria e da narrativa. A reflexão para Arendt, esse ato de 
degelar compreensões, como ela bem coloca, é sempre provocada pela vida vivida e 
tem em si uma urgência de retornar para ela. Esse é seu sentido, sua destinação. Esse 
aspecto específico de seu pensamento, absolutamente vinculado à vida vivida, é 
salutar para a Psicologia. Afinal, nos debruçamos sobre a singularização e esta autora 
traz o vigor que nos possibilita melhor compreendê-lo por meio do seu entendimento 
da condição humana e de seus desdobramentos. Uma pensadora política como 
Arendt, política aqui no sentido de que nossa singularidade é tecida em meio à 
pluralidade, traz para a Psicologia dimensões inovadoras. Estas dimensões, além de 
nortearem novas compreensões sobre o processo de singularização, também inspiram 
outros modos de olhar a prática psicológica. Este trabalho se propõe a apresentar as 
reflexões realizadas acerca de uma Psicologia que vislumbra a singularidade a partir 
de Hannah Arendt. 

 

PALAVRAS CHAVES: Hannah Arendt e Psicologia; Singularização e Hannah Arendt; 
Hannah Arendt. 
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RESUMO: A questão dos sistemas de conselhos como novo paradigma de participação 
política é uma constante no pensamento e na prática política da contemporaneidade. 
Este tema foi elaborado teoricamente de forma assertiva por Hannah Arendt, 
sobretudo a partir das investigações sobre as experiências revolucionárias da idade 
contemporânea que culminam na obra Sobre a Revolução (1963), onde se destaca 
também um instigante diálogo com o pensamento de Rosa Luxemburgo e, em 
especial, com as reflexões sobre a Revolução Russa desta última autora. Neste 
contexto, o diálogo de Arendt com o pensamento de Luxemburgo consegue tanto 
resgatar sua própria riqueza conceitual quanto realçar aspectos pertinentes da reflexão 
teórica de Arendt: enquanto a leitura arendtiana das críticas de Luxemburgo ao 
enfraquecimento das experiências políticas no curso da revolução bolchevique permite 
uma compreensão aprofundada das notórias reflexões da autora polonesa acerca do 
papel da espontaneidade nas lutas populares e da ação política enquanto processo 
formativo, tal leitura também permite compreender de forma mais precisa os motivos 
pelos quais, para Arendt, os conselhos aparecem como expressão máxima da 
revolução política moderna — em franca oposição ao regime partidário do Estado 
contemporâneo — e se inserem em uma reflexão histórica sobre o sentido da bios 
politikos na antiguidade e a perda do espaço público, de participação e ação política 
na história. Em nosso trabalho, pretendemos analisar alguns elementos destas duas 
análises sobre os processos revolucionários modernos e, por fim, destacar de forma 
esquemática a importância do pensamento de Luxemburgo para o novo pensamento 
político almejado por Arendt, que se relaciona com a atitude crítica desta com a 
tradição do pensamento filosófico e político. 
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