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APRESENTAÇÃO 

 

O VII Colóquio Pensamento Político Contemporâneo e o IX Ciclo 

Hannah Arendt são eventos tradicionais promovidos respectivamente pelos Programas 

de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal de Goiás/GO e da 

Universidade Estadual de Londrina/PR. Os eventos aconteceram simultaneamente em 

2018, nos dias 05 e 06 de dezembro. A sede foi a Universidade Federal de Goiás, 

Auditório do Prédio Humanidades II Campus Samambaia, cidade de Goiânia. A 

coordenação foi da Profa. Dra. Maria Cristina Müller – PPGFIL da UEL – e do Prof. Dr. 

Adriano Correia – PPGFIL da UFG. 

O tema proposto para as discussões foi Hannah Arendt e a 

necessidade de compreender: de As origens do totalitarismo a A condição humana. Em 

2018, comemoraram-se 60 anos da publicação da obra de Arendt A condição humana, 

o que colocou como pertinente a necessidade de analisá-la detidamente mais uma 

vez; propôs-se alongar tal análise para o contexto da primeira grande obra publicada 

por Arendt: As origens do totalitarismo. O objetivo era o de compreender o tempo 

presente, assim como o fez Arendt. Tempo de polarizações, de ódio de uns contra 

outros, de frio glacial dos afetos, de contradições e prejuízos, de solidão, de aposta em 

uma interioridade vazia de reflexão consigo mesmo, de dominação, de predomínio das 

massas, de destruição da política, de não mundo, de crise, de crimes, de desrespeito à 

pluralidade etc. Reler A condição humana e As origens do totalitarismo talvez viesse a 

oportunizar a possibilidade de compreensão do novo da ação, do lugar e da 

importância do espaço pública e da política, do sentido da pluralidade, da igualdade, 

da isonomia, da aparência, da visibilidade e da liberdade como o milagre que pode 

salvar o mundo da ruína. 

Nesse sentido, o Prof. Dr. Wolfgang Heuer, da Universidade Livre de 

Berlim/Alemanha, proferiu a conferência O “frio glacial” na república de Weimar como 

base emocional do totalitarismo. A conferência refletiu sobre as emoções e os afetos 

em Hannah Arendt ao problematizar a nova funcionalidade do ser humano 

contemporâneo, metaforicamente a pessoa fria e o homem máquina, que cristaliza a 

alienação dos sentidos e o não reconhecimento da pessoa do outro. Os Anais publicam 

a introdução do texto do professor Heuer em versão para o espanhol. 



 

 

Foram apresentados vinte trabalhos em oito mesas. Os Anais reúnem 

esses trabalhos na forma de resumo ou texto completo. Mesmo que nem todas as 

apresentações estão contempladas, as que ora são publicadas traduzem o espírito dos 

eventos e o respeito aos esforços de todos em compreender Arendt e as mazelas do 

mundo contemporâneo no sentido de a filosofia poder contribuir para a reflexão 

política de seu tempo. 

Londrina, 04 de fevereiro de 2020. 

 

Profa. Dra. Maria Cristina Müller1 

Coordenadora Geral

______________ 
1 Doutora em Filosofia pela UFSCar; Mestre em Filosofia pela PUCRS; Pós-Doutorado em Filosofia na 

UFG; Professora do Departamento de Filosofia da Universidade Estadual de Londrina; Professora do 
Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UEL; Coordenadora do GT Filosofia Política 
Contemporânea da ANPOF (2016-2018); mcrismuller@hotmail.com. 
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INTRODUÇÃO DA CONFERÊNCIA 
 

O “FRIO GLACIAL” NA REPÚBLICA DE WEIMAR COMO BASE 

EMOCIONAL DO TOTALITARISMO 
Doutor Wolfgang Heuer 

Universidad Libre de Berlín 
 

Hay varios ensayos dedicados a definir la forma totalitaria de 

gobierno. A los clássicos indiscutidos pertenecen Carl Joachim Friedrich, Zbigniew 

Brzezinski y Hannah Arendt. En su obra Totalitarian Dictatorship and Autocracy (1956), 

Friedrich y Brzezinski han presentado uma tipología del totalitarismo, cuyas 

características son la ideología, un partido de masas, un sistema de terror, el 

monopolio de los medios de comunicación y del uso de las fuerzas armadas, así como 

del control y liderazgo de la economía. Desde entonces, se discute en muchas críticas y 

glosas del tema si esta tipología puede describir adecuadamente un régimen fascista, 

como el de Mussolini en Italia, la Unión Soviética después de la muerte de Stalin o a un 

régimen como la RDA. Además, estarían también los muchos ensayos que pretenden, 

con motivos ideológicos, rescatar la idea del socialismo con una explicación del 

estalinismo como sistema burocráticamente degenerado o de relativizar los crímenes 

de la Alemania Nazi con uma referencia al totalitarismo estalinista. 

En su libro Los orígenes del totalitarismo, Arendt parte de otra 

pregunta: la autora no quiere saber, en primer lugar, qué tipología caracteriza un 

régimen totalitario, sino cuáles son las razones de su emergencia en una sociedad no 

totalitaria y como llegó a ser lo que fue. O, como Arendt describió más tarde, el 

impulso emocional que la llevó a escribir sobre el tema: 

 

Fue, al fin y al cabo, el primer momento posible de articular y 
elaborar las preguntas con que mi generación fue forzada de vivir 
durante su mejor parte de su vida adulta: ¿que ocurrió? ¿Por qué 
ocurrió esto? ¿Cómo ha podido ocurrir? (Arendt 1966). 

 

En su búsqueda de respuestas, Arendt se movió irresistiblemente en 

el terreno de varias disciplinas: las ciencias históricas y culturales, la psicología 

individual y social (sin mencionar expresamente estas áreas) y la ciencia política. Las 

preguntas de Arendt determinaron caules disciplinas tocaba, no al revés. Y, por el 
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hecho de que Arendt negó cualquier determinismo que dirigiera el camino de la 

historia, no se puede hablar de un origen que necesariamente llevó a la nueva forma 

de gobierno del totalitarismo, sino solamente de los “elementos y orígenes”, como los 

llamó en el título de la edición alemana. “Por eso hablo solo de elementos que 

eventualmente cristalizan en el totalitarismo” (Arendt 2005a, 487), explicó en una 

carta al politólogo Eric Voegelin. 

No es por casualidad que Arendt utiliza la metáfora de la 

cristalización. Las metáforas tienen uma importancia grande en su obra a la hora de 

determinar los fenómenos y eventos para los que (todavía) no hay conceptos. La 

palabra es griega y significa literalmente frío helado, heladas y hielo. Una estructura 

cristalina surge por la ausencia de un equilibrio entre los átomos y las moléculas, así 

como por una bajada lenta de la temperatura debajo del punto de fusión. Lo cristalino 

se caracteriza por una estructura y dureza uniforme que incluye todo. Arendt quiso 

descifrar este proceso de cristalización. Se percató de que no había repuestas simples. 

No aceptó la explicación del Holocausto con el antisemitismo y el racismo del siglo XIX, 

de la guerra ideológica de los Nazis con el nacionalismo del siglo XIX, de la 

susceptibilidade de la población para el nazismo con la fuerza de seducción de Hitler o 

de las manifestaciones de masas con una politización vigente en la República de 

Weimar. Arendt contradijo todas estas respuestas y desarrolló una teoría propia y 

detallada con respecto a muchos aspectos de este proceso de cristalización. 

Lamentablemente, Arendt informó raras veces sobre su método de trabajo. Solamente 

una vez, en un manuscrito no publicado durante su vida, explicó:  

 

La tarea de los científicos sociales es descubrir el fondo 
histórico y político que soporta el antisemitismo, pero bajo 
ninguna circunstancia lo es el concluir que los judíos eran solo 
sustitutos de la petite bourgeoisie o que el antisemitismo es 
una subrogación de un complejo de Edipo, o cualquier otra 
cosa por el estilo. Los casos en que la gente miente 
conscientemente y, por seguir con nuestro ejemplo, pretende 
odiar a los judíos mientras que lo que de verdad quiere es 
asesinar a la burguesía son muy raros y fácilmente detectables. 
Em todos los demás casos, la autocomprensión y la 
autointerpretación son la base misma de todo análisis y 
comprensión [...] [Sin embargo,] mientras nuestros patrones de 
precisión científica no han dejado de crecer y hoy son más altos 
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que nunca, nuestros patrones y criterios de verdadera 
comprensión parecen no haber dejado de declinar. (Arendt 
2005b, 408).1 
 

Arendt liga esta “comprensión real” a dos fenómenos que jugaron un 

papel esencial en la filosofía existencial durante la primera mitad del siglo XX: 

experiencia y mundo. Experiencia, para Arendt, no solo significa vivir o sufrir algo, sino 

reflexionar y juzgar estas experiencias. Las relaciones entre las personas son la base de 

tal juicio, lo que Arendt llamó mundanidad o el ser em el mundo. El sentido de la 

realidad depende de la capacidad de poder tener experiencias y ser el en mundo. 

Independientemente de la cercanía o de la distancia de la realidad, el pensamiento y 

las acciones siempre llevan consigo un sentido intencional. A partir de esta base 

teórica, Arendt emprendió su análisis del surgimiento y de las características del 

gobierno totalitario. Comprender el gobierno totalitario significa, entonces, entender 

la acción significativa de la gente y ponerla en relación con el gobierno totalitario, para 

concebir cómo y porqué el movimiento totalitario, sobre todo el nazi, llegó al poder 

con el respaldo masivo de la población. 

En lo que sigue, esbozaré los cambios de la experiencia y el mundo 

hacia la perdida de ambos y su sustitución, descrita por Arendt, por la ideología y el 

terror. Por el hecho de que esta autora desiste de las explicaciones psicológicas y 

parece observar exclusivamente la dimensión mental de la ideología y de la 

mundanidad, quiero en seguida explicar las disposiciones psíquicas en la República de 

Weimar bajo el lema de “doctrinas del comportamiento de la frialdad”, por las cuales 

los análisis de Arendt obtienen una verificación interesante. 
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1 En una conferencia de 1953 sobre el totalitarismo, organizada por Carl J. Friedrich, Arendt constató 

que la dominación total es una nueva forma de gobierno: “This conclusion seems inevitable; yet it is 
extremely daring. For throughout our history there have been few forms of government, all of them 
already known to and described by the ancients. It seems so unlikely that we of all people should be 
confronted with a novel form of government. This doubt, which certainly is legitimate, has given rise 
to certain descriptions of totalitarianism, usually couched in psychological or sociological terms, in 
which totalitarian government appears as some more form radical form of something already known. 
It is indeed true that the novelty of totalitarian government reveals itself clearly only if one considers 
its political institutions and modes of action” (Friedrich 1954, 75 y s.). 
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ARTIGOS DAS SESSÕES DE COMUNICAÇÃO 
 

ARENDT E A INVESTIGAÇÃO SOBRE A CRISE NA EDUCAÇÃO 
Doutorando Abraão Lincoln Ferreira Costa 

Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE 
abraaofilosofia@gmail.com 

 

Resumo: Hannah Arendt na obra Entre o passado e o futuro nos apresenta a despeito 
de qualquer problema referente à educação de algum país que é impossível 
conseguirmos isolá-lo a tal ponto em que inevitavelmente não o remetamos a uma 
crise universal. Segundo a pensadora alemã, apesar disso, entende-se a crise da 
educação conforme vista no século XX - mesmo comparada a outras crises 
profundamente graves, tendo como exemplo as Primeira e Segunda Guerras Mundiais 
-, como espécie de fenômeno local. Assim, o objetivo do presente estudo é analisar a 
adesão de alguns setores da sociedade civil a esse pseudo-entendimento. 
Costumeiramente, afastam-se as chances de alguma eficiente interlocução entre a 
crise do sistema educacional próximo aos demais temas agravantes que abalaram o 
século passado, bem como a atualidade. Entretanto, qual seria a importância dessa 
investigação? O presente estudo busca formular um diagnóstico possível permitindo-
nos observar determinados elementos procedentes do mundo moderno, cuja origem 
só pode ser identificada no modo de vida contraído a partir da Revolução Industrial. 
Para tanto, na presente análise elencam-se os principais pontos apresentados por 
Arendt no que concerne à crise na educação da modernidade. Assim, a intenção é 
estabelecer diálogo correlacionando os filósofos Platão, Rousseau e Nietzsche, os 
quais, em suas diferentes épocas, souberam pensar o sentido da “formação” [Bildung] 
enquanto modo de remediar os problemas da educação e cultura a partir de diretrizes 
capazes de apontar na gerência de um espaço fecundo mundial o quê contrário a 
qualquer uma dessas direções, está a doutrinação de certos movimentos 
revolucionários de feitio totalitário e excludente que, estando no poder visam inserir 
sobre os jovens estudantes preceitos políticos mancomunados com suas ideologias; 
por isso, desvinculados de qualquer sentido prático com o presente e com o futuro, 
tornando a educação um campo pouco crítico em suas feições. Igualmente pretende-
se indicar hipóteses sobre a natureza da condição humana. Logo, a questão que 
norteia o trabalho consiste no seguinte: cada geração tende inevitavelmente a tornar-
se em um mundo antigo? Nossa hipótese para tal pergunta se revela na percepção da 
construção por meio da autoeducação de um tipo humano singular e criativo, em 
condições então de ofertar ao mundo saídas que possam significar a ruptura com a 
crise que há várias décadas enfrentamos.  

 

Palavras-Chave: Arendt; Crise; Cultura; Educação; Modernidade. 
 

Ao pensarmos em uma “crise na educação no mundo moderno” é 

possível considerá-lo como algo largamente denunciado por diferentes estudiosos. 

Ora, ao falarmos disso, é comum nos remetemos à pergunta sobre onde e quando 
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exatamente essa crise teria começado. Embora Hanna Arendt na obra Entre o Passado 

e o Futuro nos apresente precisamente sua investigação acerca do problema do 

sistema educacional estadunidense, não é demais, segundo a própria pensadora, 

alargarmos essa reflexão para outras partes do Ocidente. É quase uma tendência 

irrefreável tratarmos a crise como espécie de fenômeno local, desvinculada então das 

questões principais do século XX, a exemplo de eventos como as Primeira e Segunda 

Guerras Mundiais, sem contarmos os inúmeros episódios e seus desdobramentos que 

se estendem até o século XXI. 

Sendo assim, o problema da crise do sistema escolar não está restrito 

a fronteiras históricas e nacionais, o que de acordo com a pensadora tem nos levado a 

formas equivocadas de tratarmos o problema. Para Arendt, cabe reconhecermos que 

alguma coisa que esteja sendo vivida num país pode, brevemente, ter o risco de 

acontecer igualmente a qualquer outro país por conta das semelhanças dos aspectos 

econômicos e socioculturais. Logo, vemos no problema da crise dos estabelecimentos 

de ensino algo a ser pensado não de maneira regional, mas como típico problema 

universal, decorrente daquilo que herdamos da modernidade.  

Mas, afinal, existiria uma ligação pertinente entre crise e filosofia? 

Reportando-nos a Aristóteles, vemos o termo thaumásia como aquilo que serve para 

exprimir a ideia de admiração ou de espanto, considerado pelo filósofo de Estagira a 

origem do pensamento filosófico. Logo, a crise nos causa espanto, levando-nos a 

tomar consciência de nossas próprias fragilidades, permitindo-nos, dessa forma, 

enfrentar a realidade como um problema de situação dramática em que se está e não 

se pode mais continuar, incentivando-nos a achar uma solução (MARÍAS, Julian apud 

SAVIANI, 1980, p. 20). 

Apesar das considerações que nos conduzem à universalidade do 

problema da educação, pensemos com Arendt sobre ele de forma isolada. 

Primeiramente, vemos que a educação na América desempenha um papel singular em 

relação a outros países. Arendt nos explica que os Estados Unidos, diferentemente de 

outros países, atraem (ou atraía) um número expressivo de imigrantes. Por conta 

disso, a combinação entre diferentes grupos étnicos se torna bastante difícil, já que a 

expectativa de bons resultados referentes à língua, à instrução, à educação e a 

completa inserção dos valores norte-americanos só poderia ser alcançado pelos filhos 
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de imigrantes. Todavia, o problema aumenta cada vez mais pelo fato de a imigração 

contínua causar sérios efeitos na consciência política e na estrutura psíquica da nação. 

Se por um lado a chegada desses imigrantes representaria o lema da Nova Ordem do 

Mundo, ou seja, a eliminação da pobreza e da opressão, por outro lado, era preciso 

entender de modo sensível os contrastes desse pensamento com sua verdadeira 

recepção aos pobres e escravizados.  

A despeito desses problemas, havia uma profunda confiança nas 

crianças de maneira a serem orientadas a cumprirem com os desígnios de uma nação 

em franca ascensão social. É preciso reconhecer a pertinência daquilo que fora 

pensado no século XVIII referente ao desenvolvimento conceitual e político do ideário 

pedagógico. Certamente, Rousseau1 era a fonte proveniente dessa inspiração e ideal 

educacional, transformando a educação em um instrumento da política (2000, p. 225). 

Em suma, educava-se para as exigências de um novo pacto social, algo a requerer dos 

jovens a mais perfeita educação para então atenderem as exigências de um tempo de 

paz e justiça social. De modo geral, é certo inferirmos que esse vem sendo o escopo 

encontrado em praticamente todas as utopias políticas, desde o tempo antigo até o 

exemplo da pedagogia rousseuísta. “Derivou-se dessa fonte, a princípio, um ideal 

educacional, impregnado de Rousseau, no qual a educação tornou-se um instrumento 

da política, e a própria atividade política foi concebida como uma forma de educação.” 

(ARENDT, 2005, p. 225) 

Arendt, no entanto, sinaliza para o grave equívoco dessas utopias. 

Segundo ela, caso os homens se juntassem aos seus semelhantes, comprometendo-se 

de modo esforçoso e persuasivo a enfrentarem os problemas do seu tempo, ao invés 

de elaborarem planos de imposição pedagógica hierarquizante, sempre pautada no 

poder dos mais velhos, talvez houvesse maiores chances de uma educação bem-

______________ 
1 Jean-Jacques Rousseau propunha uma nova educação com o interesse de se fazer manifestar no 

homem a voz interior da razão. Deste modo, o pensador genebrino conseguiu sentar novas bases ao 
pensamento pedagógico da sua época quando passou a considerar a criança não mais como um adulto 
em miniatura, mas sim como alguém cujas especificidades típicas da infância devessem ser 
consideradas. Assim sendo, era preciso respeitar os diferentes estágios de desenvolvimento do aluno, 
aplicando a cada fase métodos de ensino apropriados, tais como o método aplicado à fase do 
nascimento aos 12 anos, dedicado ao estímulo inteligente dos sentidos; o da fase dos 12 aos 15 anos, 
para o desenvolvimento da educação intelectual através da inserção do jovem ao mundo das ciências 
e, por último, e o ensino da fase dos 15 aos 20 anos, centrado na concentração da dimensão moral a 
fim de florescer o amor ao próximo e os princípios da justiça e da solidariedade.  
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sucedida. Afinal, como é possível incutir nas crianças uma nova educação como se o 

novo já existisse? Se pensarmos atentamente, parece estranho vermos que a crença 

numa educação, tendo por regra o capricho tirânico de subtrair dos pais suas crianças 

na intenção de doutriná-las, foi a principal forma de imposição política de diversos 

movimentos revolucionários. 

 

O papel desempenhado pela educação em todas as utopias políticas, 
a partir dos tempos antigos, mostra o quanto parece natural iniciar 
um novo mundo com aqueles que são por natureza novos. No que 
toca à política, isso implica obviamente um grave equívoco: ao invés 
de juntar-se aos seus iguais, assumindo o esforço de persuasão e 
correndo o risco do fracasso, há a intervenção ditatorial, baseada na 
absoluta superioridade do adulto, e a tentativa de produzir o novo 
como um fait accompli, isto é, como se o novo já existisse (2005, p. 
225). 

 

Platão e sua Callipolis mostram uma sociedade da qual o Estado é 

responsável pela educação de forma integral das crianças. Com isso, o interesse maior 

é evitar os laços afetivos que, por enfraquecerem os homens, poderiam levá-los à 

degenerescência política. Estado este que ao educá-las promoveria no tempo certo 

cortes precisos a fim de destinar aos homens as diferentes funções na polis. As almas 

de bronze, destinadas aos artesãos, agricultores e comerciantes, as almas de prata 

pertencentes aos guardiões da cidade e por fim as almas de ouro, representadas pelo 

esplêndido corpo de magistrados. Diante da impossibilidade de educar os adultos, 

comenta Arendt, restará simplesmente vermos a educação da seguinte maneira: como 

um tipo de imagem da qual disfarça seu verdadeiro objetivo, o de controlar os homens 

sem o uso da força. Portanto, “quem desejar seriamente criar uma nova ordem política 

mediante a educação, isto é, nem através da persuasão, se verá obrigado à pavorosa 

conclusão platônica: o banimento de todas as pessoas mais velhas do Estado a ser 

fundado.” (2005, p. 225)  

Essa reflexão nos mostra que a educação jamais conseguiria 

apresentar reais condições de desenvolver uma função capaz de atender os 

verdadeiros anseios da vida política. Isso porque mesmo quando se submete as 

crianças a qualquer modelo de ensino, conforme visto em várias utopias, sempre 

acaba-se negando a elas o direito de pertencer de fato ao organismo político, pois pela 



18 

 _______________________________________________________________  
Anais do VII Colóquio Pensamento Político Contemporâneo e IX Ciclo Hannah Arendt 

Universidade Federal de Goiás – 05 e 06 de dezembro de 2018 
Programas de Pós-Graduação em Filosofia UFG e UEL 

ótica dos mais jovens, quando os adultos estão à frente da educação vê-se, 

consequentemente, um modelo de ensino que eles já estão reproduzindo há bastante 

tempo. Para Arendt, trata-se de uma ação pertencente à própria natureza da condição 

humana, ou seja, a de cada geração vir a se transformar num mundo antigo, de tal 

maneira que “preparar uma nova geração para um mundo novo só pode significar o 

desejo de arrancar das mãos dos recém-chegados sua própria oportunidade face ao 

novo” (2005, p. 226). 

Seria então aquilo que acontece na América e em qualquer outro país 

que se apresente nas mesmas características do modelo sociocultural norte 

americano. O papel político que na verdade a educação desempenha num território 

repleto de imigrantes apenas serve para americanizá-los, na intenção de fazerem com 

que abandonem o mundo antigo para abraçarem o mundo novo – eis a Nova Ordem 

do Mundo. Dessa maneira, vemos uma educação pautada em velhos valores, criado 

pelos vivos e pelos mortos, sendo novo somente para os imigrantes que acabaram de 

chegar. Essa é a forma pela qual pensam educar na direção de uma nova ordem, 

entendendo sua implantação a partir da continuidade histórica, mesmo existindo 

duras críticas ao passado que por tanto tempo mostrou-se incapaz de dar solução aos 

problemas da pobreza e da opressão. Sem dúvida, vemos com isso um projeto que 

pouquíssimo se assemelha a qualquer plano político-educacional pensado por Platão 

ou por Rousseau.  

Instaura-se, inegavelmente, a crise no sistema de ensino, restando-

nos, portanto, a pergunta do porquê de isso ter acontecido. A primeira vista 

poderíamos supor quando tratamos da crise da educação americana que o problema 

tem a ver com a jovialidade do país, impedindo-o até o momento de alcançar os 

padrões do sistema de ensino europeu. Bem diferente disso, Arendt afirma que a crise 

americana é resultado de um estilo de vida moderna mais avançado, quando 

comparado com o de outros países. Nesse sentido, os problemas educacionais de uma 

sociedade de massa tornaram-se insuperáveis, pois em nenhum outro país houve tão 

franca aceitação das teorias pedagógicas modernas. Teorias essas surgidas como meio 

de dar respostas aos problemas de uma sociedade massificada e, por isso repleta de 

protestos. Nas palavras de Arendt, 
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em todo caso, a resposta à questão: por que Joãozinho não sabe ler? 
Ou à questão mais geral: por que os níveis escolares da escola 
americana média acham-se tão atrasados em relação aos padrões 
médios na totalidade dos países da Europa? – não é, infelizmente, 
simplesmente o fato de ser este país jovem que não alcançou ainda 
os padrões do Velho Mundo, mas ao contrário, o fato de ser este 
país, nesse campo particular, o mais “avançado” e moderno do 
mundo. E isso é verdadeiro em um dúplice sentido: em parte alguma 
os problemas educacionais de uma sociedade de massas se tornaram 
tão agudos, e em nenhum outro lugar as teorias mais modernas no 
campo da Pedagogia foram aceitas tão servil e indiscriminadamente. 
Desse modo, a crise na educação americana, de um lado, anuncia a 
bancarrota da educação progressiva e, de outro, apresenta um 
problema imensamente difícil por ter surgido sob as condições de 
uma sociedade de massas e em resposta as suas exigências (2005, p. 
227-228). 

 

Considerando o alargamento da crise parece irresistível chamarmos 

agora Nietzsche para se juntar a esta interlocução. No prefácio das conferências Sobre 

o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino, o filósofo alemão nos mostra a 

existência de duas correntes, para ele aparentemente opostas e nefastas nos seus 

efeitos e finalmente unidas nos seus resultados, dominando os estabelecimentos de 

ensino, originariamente fundados em bases totalmente diferentes: “a tendência à 

extensão, à ampliação máxima da cultura, e a tendência à redução, ao 

enfraquecimento da própria cultura” (NIETZSCHE, 2003, P. 72). 

Nietzsche costuma considerar a primeira corrente como um tipo de 

cultura destinada a círculos cada vez mais amplos, intencionando assim alcançar a 

maior quantidade possível de pessoas; já na segunda corrente, a cultura deve desfazer-

se de seus interesses grandiosos, levando a prender-se aos interesses do Estado. “A 

cultura, por diversas razões, deve ser estendida a círculos cada vez mais amplos, eis o 

que exige uma tendência. A outra, ao contrário, exige que a cultura abandone as suas 

ambições mais elevadas, mais nobres, mais sublimes, e que se ponha humildemente a 

serviço não importa de que outra forma de vida, Estado, por exemplo” (NIETZSCHE, 

2003, P. 72). A primeira vista poderíamos identificar uma concordância nas palavras de 

Nietzsche com a denúncia feita por Arendt acerca dos problemas causados pela 

massificação do ensino norte americano, contudo, na verdade, acabamos por 

depreender uma discordância no pensamento de Arendt naquilo que se refere à 

aristocracia do espírito nietzschiano, ou seja, a solução para a crise do ensino e da 
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cultura através da seleção de homens notáveis ou gênios artísticos.2 De acordo com a 

filósofa (2000, p. 227), o implemento de métodos seletivos pretendendo a 

meritocracia descamba numa política meramente oligárquica. Mesmo admitindo 

certos critérios de escolha para reconhecerem os mais capacitados, jamais haverá 

certeza de que esses escolhidos seriam de fato os melhores.  

Por isso, longe ainda de acharmos solução para a crise da educação 

da qual Arendt destaca ocorrer na América, podemos como simples contentamento 

apontarmos algumas hipóteses acerca da sua origem. Assim sendo, uma das causas a 

destacarmos se deve ao temperamento político do país, que tende ao esforço em 

nivelar o quanto possível a capacidade de velhos e jovens, de pessoas inteligentes e 

daquelas nem tanto, entre crianças e adultos e entre alunos e professores. Outrossim, 

apesar das conquistas obtidas por essa política educacional igualitária, é certo ainda 

aceitarmos que há vários problemas na massificação do ensino, logo, a constatação da 

existência de uma crise em escala mundial decorrente da modernidade torna-se 

considerável ponto de partida para concentrarmos esforços para prováveis soluções.  
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RESUMO: O presente trabalho pretende apresentar o assunto lei e obediência a partir 
de uma questão moral nos regimes totalitaristas, conforme apresentado por Hannah 
Arendt, cujo problema a se refletir é uma questão moral diante do cumprimento da lei 
e obediência, isto é, uma questão filosófica, e não propriamente jurídica. Desse modo, 
se seguirá com o raciocínio que mesmo diante da lei positiva e de sua obediência legal 
nos casos dos regimes totalitaristas as questões a se refletirem são eminentemente 
morais, uma atividade do pensar. Assim sendo, as justificativas do cumprimento e, ou 
obediência à lei, às ordens superiores e ao estrito cumprimento do dever legal são, nos 
regimes totalitaristas, insuficientes para se eximir da banalidade do mal, que deve ser 
visto assim como uma questão moral, um pensar. O trabalho se desenvolverá no 
sentido de que o cumprimento da lei e sua obediência nesses regimes evidenciam-se, 
como afirma Arendt, numa banalidade do mal, ou seja, que os atos praticados pelos 
membros do regime totalitário, embora para eles fossem legais e os cumpria de 
maneira rigorosa e obediente, eram atos, ausentes da atividade do pensar, que se 
expressavam em terror à dignidade humana. Demonstrar-se-á a passagem do 
totalitarismo ainda como movimento em meio às massas ou sociedades sem classes 
para sua institucionalização no poder, no Estado. Pretende-se com isso refletir como o 
movimento totalitário emerge, em potência, para uma “organização de vanguarda”, 
com vários apoios e sob um “líder”, para a tomada do poder. De modo que, analisar-
se-á como este movimento totalitário a partir de um alinhamento ideológico e, logo, 
no poder, com seus membros, cumpre ordens e atos legais, pensados por Hannah 
Arendt como banais e ausentes do pensar. Porquanto, a ideia é refletir que o 
cumprimento da lei, de ordens superiores e atos legais no regime totalitarista não 
podem ser utilizados como excludente de ilicitude ou atos de Estado diante de atos 
que obviamente dizimaram e exterminaram humanos, essencialmente suas 
dignidades, sendo essa reflexão uma reflexão antes de tudo moral, tendo em vista que 
os atos praticados por aqueles membros podem ser considerados uma banalidade do 
mal, desarrazoáveis ou inimagináveis para a atividade do pensar, para a moral, para o 
homem. 

 

Palavras-chave: Hannah Arendt; Totalitarismo; Lei; Obediência; Moral. 
 

Em Origens do totalitarismo, Parte III, Hannah Arendt delineia o 

totalitarismo em seu início, como movimento, isto é, em potência, diante de uma 

sociedade sem classes, pós-guerra de 1918, que a ela combinada ascende ao poder 

estabelecendo uma forma de governo, baseada numa ideologia do terror. 
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Nessa potencialidade do movimento totalitário ainda não há, de fato, 

o aspecto da lei e obediência. Todavia, já ocorre sua organização em mobilizar aquela 

sociedade sem vínculos, identidades ou classes, que Arendt denomina de “massas”1 

em uma “organização de vanguarda”, cujos membros e simpatizantes, ainda não estão 

sob o cumprimento de leis, contudo, seguem um “líder”, numa espécie de obediência 

e comprometimento ideológico, de acordo com o “princípio da liderança”, que tem a 

simpatia daquela “massa”.  

Nesse sentido, reflete Arendt, em Origens do totalitarismo: “O 

caráter totalitário do princípio da liderança advém unicamente da posição em que o 

movimento, graças à sua peculiar organização, coloca o líder, ou seja, da importância 

funcional do líder para o movimento.” (Arendt, 2012, p. 500) 

Percebe-se, assim, a potência da organização do movimento 

totalitário, enquanto ideologia, com membros e simpatizantes, comprometidos ao 

“líder”, ao “desejo do Führer”, o líder. 

Essa é a importância da “organização de vanguarda” do movimento 

totalitário, destacada por Hannah Arendt, que uma vez tomado o poder, o 

cumprimento da lei, não é mero cumprimento porque está na lei e por ser a lei, 

entretanto, porque se trata de uma vontade do Führer, em razão de sua liderança, isto 

é, de sua empatia e carisma diante de uma sociedade sem classes, ou “massas”, que 

não possuem nenhum vínculo em comum. 

Antes da tomada do poder, o totalitarismo, ainda sob a forma de 

movimento, estruturado em “organização de vanguarda”, ainda não há, obviamente, o 

cumprimento do dever legal, porém, o alinhamento ou cumprimento ideológico, de 

acordo com o “princípio da liderança”, que tem a simpatia daquela “massa”. Nesse 

sentido, reflete Arendt, em Origens do totalitarismo: 

 

Na linguagem dos nazistas, é o ‘desejo do Führer’, dinâmico e sempre 
em movimento – e não as suas ordens, expressão que poderia indicar 
uma autoridade fixa e circunscrita -, que é ‘lei suprema’ num Estado 
totalitário. O caráter totalitário do princípio da liderança advém 
unicamente da posição em que o movimento, graças à sua peculiar 

______________ 
1 São aquelas pessoas, por exemplo, sem nação ou apátridas, ou aquelas que não possuem vínculos ou 

interesses em comum, por exemplo, partidários. 
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organização, coloca o líder, ou seja, da importância funcional do líder 
para o movimento (Arendt, 2012, p. 500). 

 

Dessa maneira, raciocina-se que é essencial para o caso ora 

analisado, a justificativa do totalitarismo na lei e obediência, que a potência da 

organização do movimento totalitário, enquanto ideologia, com membros e 

simpatizantes, alinhem-se ao “líder”, isto é, aos seus desejos e anseios. Cujo resultado, 

para a ascensão e manutenção do totalitarismo no poder, em que membros, 

burocratas e povo ao cumprirem as leis, como obedientes e cumpridores do dever 

legal, mais propriamente realizam o “desejo do Führer”, o líder. 

Desse modo, descreve Arendt, sobre o líder, na obra supracitada: 

 

O Líder representa o movimento de um modo totalmente diferente 
de todos os líderes de partidos comuns, já que proclama a sua 
responsabilidade pessoal por todos os atos, proezas e crimes 
cometidos por qualquer membro ou funcionário em sua qualidade 
oficial. Essa responsabilidade total é o aspecto organizacional mais 
importante do chamado princípio de liderança, segundo o qual cada 
funcionário não é apenas designado pelo Líder, mas é a sua própria 
encarnação viva, e toda ordem emana supostamente dessa única 
fonte onipresente (Arendt, 2012, p. 511). 

 

Este é o líder do movimento totalitário, tão importante, pensa 

Arendt, para a ascensão e manutenção do totalitarismo no poder, porque ele se 

identifica com todos, desde os membros do movimento, aos simpatizantes e aqueles 

que apenas pertencem à “massa”. Este líder assume toda e qualquer responsabilidade. 

Ele consegue “adotar a honesta e inocente respeitabilidade do mais ingênuo 

simpatizante” (2012, p. 512).  

Porquanto, em Origens do totalitarismo Hannah Arendt, destaca dois 

movimentos: o “movimento totalitário”, num modo de organização de vanguarda, 

para o “totalitarismo no poder”, o qual é caracterizado pelo “domínio total”, que com 

suas peculiaridades próprias exerce seu governo com leis, cujos atos políticos e 

executivos são todos baseados no estrito cumprimento do dever legal, diferente, desse 

modo, de tiranos e déspotas. 

Assim, diferente dessas formas arbitrárias de governo constrói-se 

um, cujo líder como citado acima possui o carisma, a simpatia de todos, o qual 
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representa. O governo totalitário, está sob a legalidade. Nesse sentido, a filósofa 

escreve na obra ainda analisada: 

 

No entanto, o totalitarismo nos coloca diante de uma espécie 
totalmente diferente do governo. É verdade que desafia todas as leis 
positivas, mesmo ao ponto de desafiar aquelas que ele próprio 
estabeleceu (como no caso da Constituição Soviética de 1936, para 
citar apenas o exemplo mais notório) ou que não se deu ao trabalho 
de abolir (como no caso da Constituição de Weimar, que o governo 
nazista nunca revogou) (Arendt, 2012, p. 613). 

 

Apresenta-se aí como o totalitarismo para sua tomada ao poder 

prescindiu de revogar leis, ou governar com arbitrariedades ou usurpações às leis, 

sendo que na verdade todos seus atos políticos ou executivos foram baseados na lei, 

na legalidade, cujos burocratas ou funcionários cumpriram seus deveres de ofício no 

estrito cumprimento do dever legal. 

Nesse contexto, que o governo totalitário argumenta que agia 

conforme a lei, isto é, de acordo com a legalidade, logo, não era ilegal. Pois obedeciam 

às leis, estavam conforme suas orientações e determinações. A autoridade do governo 

totalitário era a autoridade da lei, e não de uma pessoa só sob vontades tiranas. 

Ainda que o governo totalitário insista ser legal, Arendt afirma que, 

apesar de se gabaram serem cumpridores das leis positivas, a justiça desta lei é 

insuficiente para a humanidade, sendo necessária as leis do totalitarismo. Pois reflete 

a filósofa: “A legalidade totalitária pretende haver encontrado um meio de estabelecer 

a lei da justiça na terra – algo que a legalidade da lei positiva nunca pôde conseguir.” 

(2012, p. 613-614) 

Com efeito, Arendt parece refletir que o cumprimento da lei positiva 

pelo totalitarismo não significa realizar a justiça. A justiça no totalitarismo não está 

disposta entre o certo e errado, conforme a conduta humana. Pois, o próprio 

totalitarismo entende que é necessário para a justiça a lei do totalitarismo, isto é, a lei 

da Natureza e da História, conforme o nazismo e o regime stalinista, respectivamente.  

Nesse passo, preleciona Arendt, ainda em na obra acima indicada: 

 

A política totalitária não substitui um conjunto de leis por outro, não 
estabelece seu próprio consensus iuris, não cria, através de uma 
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revolução, uma nova forma de legalidade. O seu desafio a todas as 
leis positivas, inclusive às que ela mesma formula, implica a crença de 
que pode dispensar qualquer consensus iuris e ainda assim não 
resvalar para o estado tirânico da ilegalidade, da arbitrariedade e do 
medo. Pode dispensar o consensus iuris porque promete libertar o 
cumprimento da lei de todo ato ou desejo humano; e promete a 
justiça na terra porque afirma tonar a humanidade a encarnação da 
lei (Arendt, 2012, p. 615). 

 

Lei da natureza e lei da História significava para tais regimes 

totalitaristas, não o cumprimento da lei positiva e a obediência, mas que, 

“devidamente executada, engendre a humanidade como produto final” (2012, p. 614), 

ou seja, que elas eliminariam aquilo que fosse indigno de viver, ou que não poderia 

haver, conforme o totalitarismo stalinista, classes que “fenecem” para novas classes, 

sendo necessário que a lei do totalitarismo, por exemplo, “a lei de matar, pela qual os 

movimentos totalitários tomam e exercem o poder, permaneceria como a lei do 

movimento mesmo que conseguissem submeter toda a humanidade ao seu domínio” 

(2012, p. 617). 

A ideia é que o totalitarismo, sua lei, o terror, conduziria a 

humanidade como produto final, isto é, à justiça, a qual não é capaz de atingir por 

meio da lei positiva, sendo necessária as leis da natureza e da história, as quais não 

tem um fim, pois está em constante processo de ter a “humanidade como produto 

final”. 

Assim, esse governo é legal, ainda que pratique o terror, como lei do 

movimento. Porque, no totalitarismo o que se engendra é a humanidade como 

produto final. É um processo de fabricação da humanidade que é conduzida pela lei do 

movimento, isto é, pelo terror para a aplicação da justiça, a qual não se faz somente 

pela lei positiva a cumprindo e sendo obediente, todavia, por esse processo de 

fabricação. 

Este processo o totalitarismo entende ser, portanto, legal e legítimo 

em virtude, não só por estarem tutelados pela lei, donde possuem legitimidade 

política e jurídica, para os digamos “atos meios” (terror) da aplicação da justiça, mas, 

essencialmente, porque como escreve Arendt, ainda em Origens do totalitarismo: 
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Os próprios governantes não afirmam serem justos ou sábios, mas 
apenas executores de leis históricas ou naturais; não aplicam leis, 
mas executam um movimento segundo a lei inerente. O terror é a 
legalidade quando a lei do movimento de alguma força sobre-
humana, seja a Natureza ou a História.  
O terror, como execução da lei de um movimento cujo fim ulterior 
não é o bem-estar dos homens nem o interesse de um homem, mas a 
fabricação da humanidade, elimina os indivíduos pelo bem da 
espécie, sacrifica as ‘partes’ em benefício do ‘todo’. (Arendt, 2012, p. 
618) 

 

Por conseguinte, os executores burocratas do totalitarismo legitimam 

seu cumprimento à lei e sua devida obediência não em razão direta da lei positiva, 

contudo, porque há na humanidade a necessidade de se impor aquelas leis, as quais 

não requerem a conduta humana para sua aplicação, não exigem o discernimento 

entre certo e errado.  

Para a aplicação dessas leis não há que se preocupar se é necessário 

“matar” alguém, pois o que se considera é a “humanidade como produto final”, sua 

fabricação, cujos meios, as leis naturais ou da história, autorizam ou legitimam. Assim, 

o cumprimento da lei positiva apenas é o resultado dessa lei do movimento totalitário. 

Nesse contexto, o governo totalitário entende não haver nenhuma 

ilegalidade, porque a lei positiva nesse processo de fabricação da humanidade não 

retira liberdades ou direitos, de sorte que a aplicação desse processo é um processo 

natural ou histórico que independe de juízos reflexivos, ou da conduta humana, ou da 

lei positiva. 

Destaca-se que, não se trata do cumprimento da lei ou sua 

obediência, mas que é inerente ao processo natural ou histórico a humanidade como 

produto final, aonde “todos os homens tornaram-se Um-Só-Homem”. (2012, p. 621). 

Não há nenhum problema, no caso, entre legalidade e justiça. O terror é legítimo e 

legal de implantar “Um-Só-Homem”. E por ser legal seus executores ao cumprirem não 

comentem nenhum horror, mas atos que são próprios da natureza ou da história. 

Diante dessas reflexões, passa-se a verificar o caso prático de 

Eichmann em Jerusalém, precisamente ao Cap. VIII, “Deveres de um cidadão 

respeitador das leis”, cuja figura de Eichmann, um oficial da Gestapo nazista, que 

exercia toda a burocracia logística de enviar os judeus aos campos de concentração e 
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que se dizia em seu ofício como um cidadão e funcionário respeitador e cumpridor das 

leis. 

No presente caso, da “Solução Final”, expressão cunhada pelos 

nazistas, ao se referirem às mortes ou ao ato de matar, ou da “fabricação da 

humanidade”, sendo um procedimento legal determinado pela lei, de enviar os judeus 

aos campos de concentração e, conforme a vontade do Führer. 

O ofício de Eichmann não era ilegal, arbitrário ou usurpador, como 

ocorre com as ditaduras ou tiranias. Toda estratégia e logística de envio dos judeus aos 

campos de concentração, por ele procedidas, ocorriam sob um dever e mandamento 

legal. Não se importava qual era o ato oficial a ser cumprido, pois era irrelevante que o 

ato teria como resultado a “Solução Final”. O importante era cumprir seu ofício não só 

como determina a lei, mas acima de tudo como desejava o Führer. 

Assim sendo, reflete Arendt sobre o caso Eichmann: 

 

[...], essa era a nova lei da terra, baseada nas ordens do Führer; tanto 
quanto podia ver, seus atos eram os de um cidadão respeitador das 
leis. Ele cumpria seu dever, como repetiu insistentemente à polícia e 
à corte; ele não só obedecia ordens, ele também obedecia à lei. [...] 
Como além de cumprir aquilo que ele concebia como deveres de um 
cidadão respeitador das leis, ele também agia sob ordens – sempre o 
cuidado de estar ‘coberto’ – ele acabou completamente confuso e 
terminou frisando alternativamente as virtudes e os vícios da 
obediência cega, ou a ‘obediência cadavérica’ (kadavergehorsam), 
como ele próprio chamou (Arendt, 1999, p. 152). 

 

Porquanto, é nesse sentido que emerge o tema proposto neste 

trabalho. Pois, no totalitarismo, cumprir a lei, ser legal, está em seu estrito 

cumprimento do dever legal, ser respeitador das leis, deve ser pensado, reflete Arendt, 

a partir da moral, visto que, a capacidade de pensar do agente totalitário está 

esvaziada, seus juízos reflexivos são incapazes de pensar sobre todo o problema moral 

diante do caso concreto da “Solução Final”. 

A justificativa desse agente é que agia sob determinação da lei e de 

ordens, que seus atos eram “atos de Estado”, que apenas eram funcionários ou 

burocratas que agiam em nome do Estado ou do Führer, e não possuíam, assim, 

nenhuma reponsabilidade subjetiva. A responsabilidade então somente deveria ser do 
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Estado, não suas, pois que, agiam por obediência à lei. Entedia que a justificativa era 

pertinente, por ser legal. 

A filósofa ao analisar o julgamento de Eichmann em Jerusalém, 

escreve assim: 

 

Em Jerusalém, confrontado com provas documentais de sua 
extraordinária lealdade a Hitler e à ordem do Führer, Eichmann 
tentou muitas vezes explicar que durante o Terceiro Reich ‘as 
palavras do Führer tinham força de lei’ (Fuhrerworte haben 
Gesetzskraft), o que significa, entre outras coisas, que uma ordem 
vinda diretamente de Hitler não precisava ser escrita. Ele tentou 
explicar que, por isso, nunca havia pedido uma ordem escrita a Hitler. 
[...] Dentro desse panorama ‘legal’, toda ordem contrária em letra ou 
espírito à palavra falada por Hitler era, por definição legal, ‘ilegal’ 
(Arendt, 1999, p. 165). 

 

Assim, se compreendia a “organização de vanguarda” como 

movimento totalitário com membros e simpatizantes leais ao líder e, depois, ao 

Führer, já no governo, que ainda continua sendo um líder, cujas ordens, são cumpridas 

não só por determinação legal, mas, essencialmente, em função do carisma, empatia, 

liderança e representação que exercia em todo o corpo. 

É, por exemplo, a partir desse comprometimento ao movimento e 

lealdade ao líder que as reflexões de Arendt diante dessa responsabilidade do agente 

totalitário, entende que ele não é capaz de ter a faculdade de juízo sobre sua ação, 

ainda que para ele seja “legal”, isto é, em perceber que ela não é moral. Lei e 

obediência no totalitarismo está além do jurídico, pois é uma questão moral que 

requer a capacidade e atividade do pensar. Com isso escreve a filósofa: 

 

A atitude de Eichmann era diferente. Em primeiro lugar, a acusação 
de assassinato estava errada: ‘Com o assassinato dos judeus não tive 
nada a ver. Nunca matei um judeu, nem um não-judeu – nunca matei 
nenhum ser-humano. Nunca dei uma ordem para matar fosse um 
judeu fosse um não-judeu; simplesmente não fiz isso’, ou, conforme 
confirmaria depois: ‘Acontece [...] que nenhuma vez eu fiz isso’ – pois 
não deixou nenhuma dúvida de que teria matado o próprio pai se 
houvesse recebido ordem nesse sentido (Arendt, 1999, p. 33). 
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O agente totalitário nesse cenário resume-se como um cumpridor de 

leis, cujo Estado por si responde. O ato de matar é irrelevante, pois o que se deve 

preocupar é em cumprir a lei. Ao agente totalitário não cabe emitir seu juízo de 

reflexão sobre o ato legal. No totalitarismo cumprir a lei e ser obediente é suficiente 

para afirmar que sua conduta é legal. 

Assim, é claramente aceitável ao agente totalitário se eximir 

naquelas excludentes legais ao se cumprir o ato legal como a lei determina e como o 

Führer deseja, protegendo-se como agente do Estado, apenas executando atos 

objetivamente, sendo o ente estatal o único responsável por seus atos. A culpabilidade 

é objetiva, legal. Fato que para Arendt deve-se pensar moralmente, e não legalmente 

e, por isso, o agente ou burocrata também deve ser responsabilizado por seus atos a 

partir da moral. 

O agente que cumpre a “solução” cumpre a lei, não se importando se 

há custos desnecessários para o Estado ou reprovabilidade moral, visto ser uma lei do 

movimento totalitário que requer a ‘fabricação da humanidade’. Ela é necessária, deve 

ser cumprida.  

O agente totalitário nesse cenário resume-se como um cumpridor de 

leis, cujo Estado por si responde. O ato de matar é irrelevante, pois o que se deve 

preocupar é em cumprir a lei. Ao agente totalitário não cabe emitir seu juízo de 

reflexão que o ato legal causa prejuízos. No totalitarismo cumprir a lei e ser obediente 

é suficiente para afirmar que sua conduta é legal. 

A legalidade do totalitarismo confere, portanto, ao seu agente a 

legitimidade e legalidade de seus atos, independentemente de como age ou como 

procede, ou quais sejam seus resultados. Sua ação é objetiva, não subjetiva. E 

prescinde de realizar juízo de reflexão ou de reprovabilidade.  

Nesse passo, da capacidade e atividade do pensar do agente 

totalitário, que Arendt reflete sobre a “banalidade do mal” perpetrado pelo 

totalitarismo, não porque a lei permitiu, autorizou ou legitimou, contudo, em razão do 

agente totalitário ou simpatizantes do movimento não perceberem a moralidade da 

questão, não exercitarem a capacidade do pensar.  
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A “banalidade do mal” do totalitarismo fez tornar a execução da 

“Solução Final” um ato “legal”, uma medida normal e parte do processo para aquele 

agente, ou seja, diante da legalidade tornou-se normal a execução e extermínio de 

pessoas, tornou-se normal atos ilimitados sob o revestimento da lei. 

Essa é questão moral refletida por Hannah Arendt, que o normal 

dessa legalidade não é moral para a humanidade, para o homem, para o mundo: 

 

A acusação deixa implícito que ele não só agira conscientemente, 
coisa que ele não negava, como também agira por motivos baixos e 
plenamente consciente da natureza criminosa de seus feitos. Quanto 
aos motivos baixos, ele tinha certeza absoluta de que, no fundo de 
seu coração, não era aquilo que chamava de innerer Schweinehund, 
um bastardo imundo; e quanto a sua consciência, ele se lembrava 
perfeitamente de que só ficava com a consciência pesada quando 
não fazia aquilo que lhe ordenavam – embarcar milhões de homens, 
mulheres e crianças para a morte, com grande aplicação e o mais 
meticuloso cuidado (Arendt, 1999, p. 36 – 37). 

 

Essa era a preocupação do agente totalitário, em cumprir a lei, não se 

importando para qual finalidade que fosse. Era cumprir e aplicá-la muito bem aplicada. 

A obediência à lei, às ordens do Führer era o cuidado daquele agente consigo mesmo, 

pois sua consciência era em ser um cumpridor e respeitador da lei. 

Assim, a torpeza, as futilidades das condutas deste agente são para o 

totalitarismo irrelevantes. De modo que, a obediência à lei, o seu cumprimento era o 

que havia de ser considerado. Essa era a consciência do agente totalitário: cumprir seu 

dever legal, o que está na lei. Mesmo diante dos motivos torpes, escreve Arendt sobre 

Eichmann: “Meia dúzia de psiquiatras haviam atestado sua ‘normalidade’”. (1999, p. 

37) 

O raciocínio de Arendt é que a “banalidade do mal” praticado pelo 

totalitarismo não pode ser considerado como “normal” condutas legais praticadas pelo 

agente totalitário com a justificativa de cumprir a lei, e a ela ser obediente. Tal 

obediência não é ‘normal’ para uma capacidade e atividade do pensar. 

A filósofa reflete que não é possível que no totalitarismo, ainda que 

exista um sistema legal instituído com validade e efeitos, compreendê-lo como 

“normal”. Nele não é capaz de se entender alguma “sanidade moral” ou “legal”, 
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porque seus atos a partir da moral, da capacidade de pensar não podem ser 

considerados nem “legal”, nem “moral.  

Ela cita as palavras de Eichmann, ao final objetando: 

 

Eichmann deu uma definição quase correta do imperativo 
categórico2: ‘O que eu quis dizer com minha menção a Kant foi que o 
princípio de minha vontade deve ser sempre tal que possa se 
transformar no princípio de leis gerais (o que não é o caso como 
roubo ou assassinato, por exemplo, porque não é concebível que o 
ladrão e o assassino desejem viver num sistema legal que dê a outros 
o direito de roubá-los ou matá-los) (Arendt, 1999, p. 153). 

 

Hannah Arendt pretende explicar que não é possível no totalitarismo, 

convencido de si próprio, da existência válida de um sistema legal, que admite o ato de 

matar como “legal” e “normal”, como forma de “fabricação da humanidade”, e 

resultado da lei do movimento totalitário, que o agente desse movimento possa, 

mesmo consciente, aceitar tais espécies de condutas ou atos como “normal” e “legal”.  

Isso é, pensa a filósofa, o autoengano, a mentira. É a ausência da 

capacidade de pensar, do seu eu. Pois, não é possível que o “assassino” conviva 

consigo mesmo. Nesse passo, que deve ser pensado a lei e a obediência, no 

totalitarismo, como uma questão moral, cujo agente, ao ser obediente à lei desse 

sistema, age, sem está consigo mesmo, sua capacidade de pensar. Engana e menti 

para si mesmo. 

A esse propósito Hannah Arendt em Responsabilidade e Julgamento, 

comenta sobre a justificativa do agente totalitário em seu estrito cumprimento do 

dever legal, visto que fazia parte de um sistema legal apenas cumprindo ordens e leis, 

cujo agente é denominado, nesse sistema, como mero “dente da engrenagem”. 

Escreve, ela: 

______________ 
2 Porquanto, é nesse sentido que Arendt objeta Eichmann quando este suscita a moral de Kant, 

especialmente o “imperativo categórico”, cuja moral pensada requer juízos reflexivos, isto é, a 
capacidade de pensar do agente, não podendo esta obediência ser uma “obediência cega”, 
cumprindo-a cegamente, sem sua faculdade do juízo diante daqueles atos considerados legais e 
“normal”. Assim, ela concorda com Kant acerca da moral como cuidado de si mesmo, ou seja, o 
respeito por si próprio ou o dever consigo mesmo, quando o filósofo pensa sobre o “imperativo 
categórico”. Ainda escreve que Kant “coloca os deveres que o homem tem para consigo à frente dos 
deveres para com os outros [...]. Não é certamente uma questão de preocupação com o outro, mas de 
preocupação consigo mesmo...” (2004, p. 131) 
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Cada dente da engrenagem, isto é, cada pessoa, deve ser descartável 
sem mudar o sistema, uma pressuposição subjacente a todas as 
burocracias, a todo o serviço público e a toda as funções 
propriamente ditas. [...] Nesse ponto, é realmente verdade o que 
todos os réus nos julgamentos do pós-guerra disseram para se 
desculpar: se eu não tivesse feito isso, outra pessoa poderia ter feito 
e faria (Arendt, 2004, p. 91-92). 

 

Vê-se assim que todas justificativas dos atos do totalitarismo são 

fundadas na lei e obediência. O totalitarismo possui como justificativa seu próprio 

sistema legal. Pois, por ser uma lei, quando cumprida não há que se suscitar 

ilegalidades. Mas, Arendt chama a atenção para isso quando descreve que “Todos os 

demais que tinham alguma coisa a ver com os assuntos públicos, das posições mais 

altas às mais baixas, eram de fato dentes da engrenagem, soubessem disso ou não.” 

(2004, p. 92) 

A ideia de Arendt é que tais agentes, agindo de acordo com a lei, 

“dentes da engrenagem”, ultrapassaram a “normalidade” e a “legalidade”. E isto deve 

ser visto e pensado a partir da moral, pois juridicamente não é possível. A filósofa se 

pergunta: “E no momento em que se chega ao indivíduo, a pergunta a ser feita não é 

mais: Como esse sistema funciona? Mas: Por que o réu se tornou funcionário dessa 

organização?” (2004, p. 121) 

O problema, pensado pela filósofa, não é o sistema legal, mas a 

moralidade do agente totalitário, ao se justificar como um “dente da engrenagem”, 

visto que, “essas pessoas não eram criminosas comuns, mas antes pessoas comuns 

que tinham cometido crimes com mais ou menos entusiasmo, simplesmente porque 

fizeram o que lhes foi mandado.” (2004, p. 122) 

É assim que Arendt reflete nessa “inversão completa da legalidade” 

aonde “quase não havia nenhum ato de Estado que, segundo os padrões normais, não 

fosse ato criminoso”, (2004, p. 101), portanto, a questão moral da lei e obediência no 

totalitarismo é que “o problema é que nos regimes totalitários, e especialmente nos 

últimos anos do regime de Hitler, essa marca pertencia claramente a ordens não 

criminosas.” (2004, p. 102) 
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Aí está a moralidade da lei e obediência no totalitarismo expressada 

pela “banalidade do mal”, donde a legalidade é instrumento das crueldades desse 

regime. Sendo a própria lei o instrumento que oferecera revestimento legal a qualquer 

ato dos agentes totalitários, pois era esta lei que lhes determinava e lhes dava 

legalidade às suas ações.  

Entre lei e obediência, que legalizou os atos cometidos pelo 

totalitarismo e a questão moral, preleciona Hannah Arendt: 

 

Esse cerne moral apenas é atingido quando percebemos que o fato 
se deu dentro da estrutura de uma ordem legal, e que a ‘pedra 
fundamental’ dessa ‘nova lei’ consistia no comando ‘Matarás’ não o 
teu inimigo, mas pessoas inocentes que nem sequer são 
potencialmente perigosas, e por nenhuma razão imposta pela 
necessidade, mas, ao contrário, mesmo contra todas as 
considerações militares e utilitárias. 
Esses atos não eram cometidos por bandidos, monstros ou sádicos 
loucos, mas pelos mais estimados membros da sociedade respeitável. 
Finalmente deve-se compreender que, embora esses assassinos de 
massa agissem coerentemente com uma ideologia racista, 
antissemítica ou pelo menos demográfica, os assassinos e seus 
cúmplices diretos muito frequentemente não acreditavam nessas 
justificações ideológicas; para eles, bastava que tudo acontecesse de 
acordo com a ‘vontade do Führer’, que era a lei do país, e de acordo 
com as ‘palavras do Führer’, que tinham a força da lei (Arendt, 2004, 
p. 105). 

 

Assim, verifica-se que o agente totalitário, centrado em sua 

obediência à lei, não possui o respeito consigo mesmo. Não possui a consciência de si, 

isto é, “a faculdade pela qual conhecemos a nós mesmos, nos tornamos cientes de nós 

mesmos.” (p.140), porquanto, o agente totalitário ao agir, em obediência à lei, sem 

analisar a conduta que pratica não respeita nem a si mesmo, muito menos aos demais 

homens.  

Daí é que surge o raciocínio de Arendt sobre a afirmação que o 

agente totalitário deveria fazer para si mesmo, diante daquela legalidade que 

“legaliza” suas condutas: “Isso não posso fazer”. Segue a reflexão: 

 

Por trás do ‘Deves’, ‘Não deves’, está um ‘se não’, a ameaça de uma 
sanção imposta por um Deus vingador, pelo consentimento da 
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comunidade ou pela consciência, que é a ameaça de autopunição 
que comumente chamamos de arrependimento.  
[...] Assim a sua consciência, se é disso que se tratava, não tinha o 
caráter obrigatório e dizia: ‘Isso não posso fazer’, em vez de: ‘Isso não 
devo fazer’. 
O lado positivo desse ‘não posso’ é que corresponde à evidência por 
si própria da proposição moral. Significa não posso matar pessoas 
inocentes assim como não posso dizer: ‘Dois mais dois são cinco’. É 
sempre possível revidar o ‘deves’ ou o ‘tens a obrigação de’ com não 
quero ou não posso por quaisquer que sejam as razões. Moralmente, 
as únicas pessoas confiáveis nos momentos de crises e exceção, 
‘quando as cartas estão sobre a mesa’, são aquelas que dizem ‘não 
posso’ (Arendt, 2004, p. 141-143). 

 

Porquanto, a “banalidade do mal” pensada por Arendt consiste então 

como o agente totalitário se comportou diante da lei e obediência, fazendo a seguinte 

indagação: “Por isso, a pergunta endereçada àqueles que participaram e obedeceram 

a ordens nunca deveria ser: ‘Por que vocês obedeceram?’, mas: Por que vocês 

apoiaram?’ (2004, p. 111). 

Esta é a explicação da lei e obediência no totalitarismo como uma 

questão moral, ou seja, se obedece não porque simplesmente há um comando da lei, 

mas, essencialmente, porque apoia e consente o regime totalitário, principalmente, 

seu Führer. Essa é a banalidade do mal, que deve ser pensada, portanto, a partir da 

moral, donde se fundamentará a culpabilidade e responsabilidade legal do agente 

totalitário, não cabendo desse modo excludentes legais do estrito cumprimento de 

dever legal ou exercício regular de direito, ou inexigibilidade de conduta diversa.  

Por fim, como afirma Arendt, diante de tudo isso é que “reside o 

horror e, ao mesmo tempo, a banalidade do mal” (2004, p. 212). 
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Resumo: A discussão filosófica e política em torno dos direitos humanos acompanha a 
modernidade desde Thomas Hobbes, tendo se intensificado consideravelmente 
durante as Revoluções Americana e Francesa (Cf. BRITO, 2013, p. 178). A partir de 
então, seja com a Declaração da Independência dos Estados Unidos, de 1776, seja com 
a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, houve a formalização da 
universalidade dos direitos humanos, os quais estabeleceram que o homem não era só 
dono, mas também fonte de direitos inalienáveis. Desse ponto em diante, ou seja, a 
partir do final do século XVIII, a era moderna assumiu um novo critério político, 
encontrado no indivíduo, e não mais em uma divindade ou em um soberano, a origem 
legítima da fundamentação dos direitos (ARENDT, 1989, p. 324), o que não veio sem 
problemas, como atestam as catástrofes globais decorrentes das duas guerras 
mundiais e a série de abusos jurídicos que foram promovidos durante esse período. 
Com isso em mente, e tendo em conta o número crescente de refugiados que surgiram 
recentemente, gerando uma crise humanitária de proporções globais (Cf. SILVA, 2017, 
p. 165-166), considera-se que é de extrema relevância abordar a temática relativa à 
legitimidade dos direitos humanos com o intuito de defender a dignidade desse 
crescente contingente de pessoas sem lugar no mundo, de modo a evitar que fiquem 
desamparadas em caso de omissão de seus direitos quando despojadas de sua 
cidadania. Desse modo, surge a necessidade de continuar a pensar os direitos 
fundamentais segundo os problemas referentes ao contexto histórico que estão 
conduzindo os tempos hodiernos, não deixando de considerar que o debate 
antecedente ainda possibilita contribuir e lançar luzes de modo a fundamentar uma 
proposição aceitável para os tempos sombrios de hoje. Assim, entendendo a 
relevância do tema e os problemas gerados por ele, este artigo pretende tanto abordar 
a crítica arendtiana direcionada ao caráter universalista dos direitos humanos, 
ressaltando em que medida a fórmula de Arendt referente ao “direito de ter direitos” 
veio a contribuir para o debate jusfilosófico sobre direitos fundamentais, quanto 
avaliar, no campo jurídico, o modo como essa crítica foi incorporada, positiva ou 
hermeneuticamente, pela mentalidade forense. Para tanto, cumpre, em um primeiro 
momento, introduzir as reflexões de Hannah Arendt acerca dos direitos humanos para, 
por fim, identificar na discussão jurídica atual quais desses critérios ponderativos a 
respeito dos direitos humanos passaram a ser valorizados pelo discurso legal. 

 

Palavras-chave: Direitos humanos; Hannah Arendt; Imigração; Filosofia jurídica. 
 

Não se pode negar que fazer uma análise de Arendt sem levar em 

consideração os aspectos de sua experiência de vida seria uma traição ao seu modo de 

pensar (JARDIM, 2011, p. 12). O que significa dizer que Arendt foi uma pensadora que 
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se atreveu a analisar os eventos de seu próprio tempo, tendo-os como ponto de 

partida por onde elaborava seus questionamentos, evitando, por assim dizer, uma 

reflexão que se descolasse dos acontecimentos presentes, seja por tê-los vivenciado 

enquanto refugiada seja por negar uma tradição contemplativa (ARENDT, 1989, p. 

299). Nesse sentido, o que deve ficar evidente pelo contexto histórico conturbado pelo 

qual Hannah Arendt atravessou, entrecortado por duas grandes guerras que 

testemunharam tanto a massa de apátridas (displaced persons) vagante pelo mundo 

quanto a realidade despedaçada pelos regimes totalitários, é a sua influência clara no 

modo de pensar da autora judaico-germânica (DUARTE, 2000, p. 24). Sobre essas 

considerações anteriores, Lafer (2003, p. 175-176) as coloca de modo sintético ao 

expressar que:  

 

[...] Hannah Arendt é uma autêntica intérprete de seu tempo e, neste 
sentido, preenche um dos atributos de um “clássico” porque pensou 
e refletiu com muita força e originalidade a partir de uma experiência 
generalizada que caracteriza o “inter homines esse” do século XX. 

 

Ainda para Lafer (2003, p. 114), entre os acontecimentos da época de 

Arendt que se tornaram conteúdo para o seu pensamento, destaca-se “[...] a 

experiência histórica dos displaced people [...]”, que “[...] levou Hannah Arendt a 

concluir que a ‘cidadania é o direito de ter direitos’”. Quanto a essas pessoas sem lugar 

no mundo, é a própria pensadora alemã que argumenta a respeito da gravidade desse 

evento ao considerar que:  

 

Muito mais persistentes na realidade e muito mais profundas em 
suas conseqüências têm sido a condição de apátrida, que é o mais 
recente fenômeno de massas da história contemporânea, e a 
existência de um novo grupo humano, em contínuo crescimento, 
constituído de pessoas sem Estado, grupo sintomático do mundo 
após a Segunda Guerra Mundial. A culpa da sua existência não pode 
ser atribuída a um único fator, mas, se considerarmos a diversidade 
grupal dos apátridas, parece que cada evento político, desde o fim da 
Primeira Guerra Mundial, inevitavelmente acrescentou uma nova 
categoria aos que já viviam fora do âmbito da lei, sem nenhuma 
categoria, por mais que houvesse alterado a constelação original, 
jamais pudesse ser devolvida à normalidade (ARENDT, 2009, p. 310). 
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Diante dessa realidade inédita, o pensamento de Arendt despertou 

para os problemas relativos aos Direitos Humanos, especialmente por compreender 

que “[...] a ruptura no plano jurídico surge quando a lógica do razoável que permeia a 

reflexão jurídica não consegue dar conta da não razoabilidade que caracteriza uma 

experiência como a totalitária” (LAFER, 2003, p. 111-112), o que fica notório após o 

surgimento de blocos de pessoas que não possuíam um lugar no mundo e, portanto, 

estavam interditados ao direito de ter direitos. 

 

De fato, na medida em que os refugiados e apátridas se viram 
destituídos, com a perda da cidadania, dos benefícios do princípio da 
legalidade, não puderam valer-se dos direitos humanos, e não 
encontrando lugar — qualquer lugar — num mundo como o do 
século XX, inteiramente organizado e ocupado politicamente, 
tornaram-se efetivamente supérfluos, porque indesejáveis erga 
omnes, e acabaram encontrando o seu destino e lugar “natural” nos 
campos de concentração (LAFER, 2003, p. 113-114). 

 

Quanto ao termo displaced persons, Arendt o entende como uma 

forma deteriorada da nomenclatura empregada aos apátridas, tendo sido “[...] 

inventada durante a guerra com a finalidade única de liquidar o problema dos 

apátridas de uma vez por todas, por meio do simplório expediente de ignorar a sua 

existência” (ARENDT, 1989, p. 313). Segundo Lafer (p. 146), embora esse contingente 

de pessoas sem pátria tenha sido amplamente ignorado, 

 

[...] colocaram na ordem do dia um problema fundamental para a 
Filosofia do Direito: o de examinar em que medida existe a 
possibilidade da asserção dos direitos humanos independentemente 
do status civitatis, pois os apátridas ensejaram a verificação de que 
os direitos do homem enquanto tais são inúteis, mesmo quando 
juridicamente tutelados, na medida em que surgem grandes massas 
privadas de cidadania e, por isso, destituídas do princípio da 
legalidade (LAFER, 1988 p. 146). 

 

Dessa maneira, o apátrida ou refugiado, por não ter vínculo com 

nenhuma nação, perde sua conexão direta com o ordenamento jurídico, passando a 

viver fora da órbita penal. Com isso, os princípios dos direitos fundamentais deixam de 

ser efetivos pois a sua aplicabilidade necessita da existência de um campo concreto e 

institucionalizado que os faça valer, isto é, de um Estado-nação, com soberania e força 
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de lei, capaz de assegurar aos seus membros as garantias legais por ele reconhecidas. 

Caso esse pré-requisito não seja estabelecido, expõe-se a falibilidade da concepção 

universal dos Direitos Humanos, tendo em vista que, ao contrário do que se imagina, 

há limites dentro da extensão da ação dos direitos fundamentais e esse balizamento é 

delimitado pelo corpo político dos Estados-nação, o que reflete a necessidade mínima 

e prévia de uma autoridade jurídica reconhecida para que os sujeitos possam ter um 

interventor com autoridade suficiente a fim de protegê-los contra qualquer abuso. 

Sem isso, princípios como o da inviolabilidade e dignidade da pessoa humana se 

tornam letra morta. Dito em outros termos: 

 

Os Direitos do Homem, supostamente inalienáveis, mostraram-se 
inexequíveis – mesmo nos países cujas constituições se baseavam 
neles – sempre que surgiam pessoas que não eram cidadãos de 
algum Estado soberano. A esse fato, por si já suficientemente 
desconcertante, deve acrescentar-se a confusão criada pelas 
numerosas tentativas de moldar o conceito de direitos humanos no 
sentido de defini-los com alguma convicção, em contraste com os 
direitos do cidadão, claramente delineados (ARENDT, 1989, p. 327). 

 

Com essa crítica, Arendt tenta estabelecer uma distinção entre o que 

é direito dos homens e direito de cidadania, sem interpor uma oposição entre ambos, 

mas admitindo que o primeiro não acontece sem a garantia prévia do último 

(ROVIELLO, 1987, p. 164). Ao se alterar essa relação, os indivíduos passam a ser 

classificados em seu aspecto genérico e transcendental, calcados em uma condição 

comum a todos, da qual todos participam ainda que individualmente, terminando-se 

por colocar o sujeito na frente do Estado, invertendo a polaridade política precedente, 

a qual entendia que tanto a autoridade quanto a autonomia não eram reservadas a um 

“conjunto de homens” mas antes aos “homens em conjunto”. Inversão que, para 

Arendt, se tratava de um contrassenso até porque, como ela mesmo dizia, “Não 

nascemos iguais; tornamo-nos iguais como membros de um grupo por força da nossa 

decisão de nos garantirmos direitos reciprocamente iguais” (ARENDT, 1989, p. 335).  

Assim, ilhados em sua condição global de seres de direito, por 

intermédio único de um direito dos seres, ao se negar o direito de ser, os humanos se 

descobrem apenas como res nullius, quedando apenas com essa essência natural (o 

fato de pertencer a uma mesma espécie) como único anteparo diante dos excessos 
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que outros humanos possam vir a cometer contra si mesmos. Ora, esse estado 

peninsular dos sujeitos, onde cada um está entregue à própria sorte devido a um 

nivelamento de uma circunstância jurídica universal, entendida por si só como 

suficiente e necessária para a salvaguarda do indivíduo, contribui para a impressão de 

isolamento, sentimento compartilhado pelos povos abandonados a sua própria 

natureza de seres humanos. 

 

O que chamamos de isolamento na esfera política é chamado de 
solidão na esfera dos contatos sociais. Isolamento e solidão não são a 
mesma coisa. Posso estar isolado – isto é, numa situação em que não 
posso agir porque não há ninguém para agir comigo – sem que esteja 
solitário – isto é, numa situação em que, como pessoa, me sinto 
completamente abandonado por toda companhia humana – sem 
estar isolado (ARENDT, 1989, p. 527). 

 

Nesse contexto, é preciso antes fazer parte de uma comunidade com 

um conjunto de regras sociais explícitas para que se tenha proteção efetiva face a 

exageros e ameaças que venham a se constituir contra qualquer membro amparado 

por essa comunidade. Não daria para atribuir a existência de direitos anteriores a esse 

estado de convívio uma vez que, como os abusos cometidos por regimes autoritários 

vieram a demonstrar posteriormente, ao se reduzir “[...] o ser humano a um estado de 

necessidade bruta e de selvageria, desprovido de qualquer forma de proteção estatal, 

a agenda dos diretos humanos é um dado flutuante em um espaço inexistente” 

(GODOY, 2015, p. 460). Como bem sintetiza Brito (2013, p. 179), ao determinar que os 

diretos humanos são “[...] inerentes à pessoa humana, eles desvelam uma paradoxal 

dimensão pré-política. Os homens não são iguais nem livres por natureza. Se assim 

fossem, os apátridas e as minorias não teriam perdidos seus direitos”. Logo, a 

isonomia não é um estado anterior à política, mas é um elemento que se fundamenta 

a partir dela. 

Em grande medida, ao abordar os direitos fundamentais, o objetivo 

de Arendt era demonstrar que havia uma contradição implícita entre a definição de 

Estado soberano e o conceito de Direitos Humanos. De fato, é paradoxal falar de 

soberania de Estado em termos hobbesianos, o qual não reconhece nenhuma 

autoridade acima de si próprio e, por conta disso, ter sido legitimado como princípio 
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fundamental para a efetivação isonômica do direito entre nações, porém, ao mesmo 

tempo, determinar que há uma qualidade de direitos que se localiza acima da 

soberania estatal, ao qual aquele primeiro deve estar submetido. Quanto a isso, Hanna 

Arendt comenta: 

 

De uma só vez, os mesmos direitos essenciais eram reivindicados 
como herança inalienável de todos os seres humanos e como 
herança específica de nações específicas; a mesma nação era 
declarada, de uma só vez, sujeita a leis que emanariam 
supostamente dos Direitos do Homem, e soberana, isto é, 
independente de qualquer lei universal, nada reconhecendo como 
superior a si própria (ARENDT, 1989, p. 262). 

 

No cerne dessa crítica, Arendt quer chamar a atenção para a 

indistinção “[...] entre koinón — aquilo que é comum (o público) — e idion — aquilo 

que é próprio, pessoal, privativo (o privado)” (LAFER, 1988, p. 238), cujo elo entre 

direitos fundamentais e direitos civis é capaz de ocasionar. Como já foi exposto 

anteriormente, quando tolhido da cidadania, é apenas a essência humana que os 

Direitos Humanos buscam revelar de imediato, porém, esse aspecto da humanidade, 

ao invés de abrir passagem para um mundo público, o sujeito é recluso no espaço da 

vida privada, em função de sua relação estreita com o âmbito da inerência humana, e 

o homem que não passa de um homem perde “ [...] precisamente as qualidades que 

permitem aos outros tratá-lo como um semelhante” (AMIEL, 1996, p. 27).  

 

Para o ser humano que perdeu o seu lugar na comunidade, a 
condição política na luta do seu tempo e a personalidade legal que 
transforma num todo consistente as suas ações e uma parte do seu 
destino, restam apenas aquelas qualidades que geralmente só se 
podem expressar no âmbito da vida privada, e que necessariamente 
permanecerão ineptas, simples existência, em qualquer assunto de 
interesse público. Essa simples existência, isto é, tudo o que nos é 
misteriosamente dado por nascimento, e que inclui a forma do nosso 
corpo e os talentos da nossa mente, só pode ser aceita pelo acaso 
imprevisível da amizade e da simpatia, ou pela grande e incalculável 
graça do amor que diz, como santo Agostinho, Volu ut sis (quero que 
sejas), sem poder oferecer qualquer motivo particular para essa 
suprema e insuperável afirmação (ARENDT, 1989, p. 334). 
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Não basta, portanto, seguindo a linha de pensamento de Arendt 

(1989, p. 335), garantir a elementaridade da natureza dos homens como princípio 

universal da justiça humana, até porque, por essa via, estabelece-se a redução da 

qualidade política do que é ser humano ao mero pertencimento da raça humana “[...] 

da mesma forma como animais pertencem a uma dada espécie de animais”. E, ao se 

tornar um mero humano entre tantos, o que se perde é o reconhecimento civil do 

sujeito, o qual já não possui referência de origem que não a do próprio mundo em sua 

totalidade, ou seja, lhe é negado a associação à uma comunidade política específica ao 

mesmo passo que a possibilidade de se referir a esse sujeito sem direitos deixa de ser 

em relação a sua terra de origem, posto que, por ser de todos os lugares, passa a ser 

uma pessoa de lugar nenhum. Daí não poder ser mais identificado em sua 

individualidade enquanto brasileiro, argentino, italiano, etc. mas apenas na 

generalidade indefinida de ser: Homem. 

 

O paradoxo da perda dos direitos humanos é que essa perda coincide 
com o instante em que a pessoa se torna um ser humano em geral — 
sem uma profissão, sem uma cidadania, sem uma opinião, sem uma 
ação pela qual se identifique e se especifique — e diferente em geral, 
representando nada além da sua individualidade absoluta e singular, 
que, privada da expressão e da ação sobre um mundo comum, perde 
todo o seu significado (ARENDT, 1989, p. 335-336). 

 

A partir desse paradoxo, o que está em jogo se trata da superioridade 

de uma noção privada de liberdade em relação à noção pública de liberdade, ou seja, 

se trata mais da definição de limites do Estado em relação ao sujeito, liberando-o de 

constrangimentos que restrinjam sua liberdade individual, do que da participação ativa 

do sujeito em uma constituição política. Em síntese, o primeiro caso se refere ao 

conjunto de ações que cabe realizar sem a presença dos outros, ao cabo que o 

segundo diz respeito aos atos que só fazem sentido com a companhia de outros 

sujeitos (Cf. ABREU, 2004 p. 116-117). No entanto, em ambos os casos, o que é 

escandaloso reside no caráter artificial desses princípios e, enquanto convenção 

acidental da relação humana, a mera posse dos mesmos, sem a certeza de ter seu 

usufruto garantido, redunda na possibilidade de ser destituído de sua “[...] máscara da 

personalidade legal” (DUARTE, 2000, p. 48). Logo, estar submetido a regras que fogem 
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do campo prático, majoritariamente articuladas na abstração do plano teórico, como 

ocorre com a ideia de Direitos Humanos, além de impossibilitar o poder de atuação na 

correção dessas regras – leis gerais são absolutas e, por conseguinte, imutáveis –, 

também se distancia de sua viabilização funcional por estar em desconcerto com a 

instabilidade do mundo, não se reconhecendo enquanto uma lei frágil e sujeita à 

imprevisibilidade dos homens, o que a torna incapaz de sustentar uma estrutura de 

proteção positiva e institucional a favor de si mesma e sobre quem pretende legislar.  

Todavia, embora sua visão ácida sobre a criação de direitos 

fundamentais, é importante frisar que a crítica de Arendt “[...] não se dirige à idéia dos 

direitos humanos enquanto tais, mas ao pressuposto segundo o qual tais direitos 

encontrariam seu fundamento na natureza do homem, implicando-se assim uma 

redução da política à natureza” (DUARTE, 2000, p. 48). Desse modo, não se trata de 

um repúdio aos ideais do iluminismo jurídico, mas de um alerta a respeito de sua 

ingenuidade por acreditar que a autoridade de uma lei pode ocorrer per se stante, ou 

seja, sem se valer de outras organizações com poder e autoridade para aplicá-la.  

Conforme alerta Winckler, em referência à falta de órgãos 

consolidadores de leis internacionais, “[...] não existe um sistema de proteção 

internacional dos direitos humanos que coíba, nos Estados, a distinção entre nacionais 

e não-nacionais e entre imigrantes documentados e sem documentos no que diz 

respeito à garantia de direitos humanos" (WINCKLER, 2001, p. 126), ressaltando a 

maior importância e eficácia das Organizações Não-Governamentais (ONGs), seja nas 

atividades de promoção dos Direitos Humanos seja nas denúncias dos casos de 

violação a esses direitos, quando comparadas a organismos como a ONU.  

Não obstante, e considerando a atualidade e proximidade do 

deslocamento de massas de pessoas no mundo presente (por exemplo, o caso dos 

refugiados venezuelanos, no Brasil), reforça-se a importância em se pensar o alcance 

dos Direitos Humanos, reconhecendo primeiramente os seus limites, na tentativa de 

evitar uma catástrofe como a que ocorreu durante os regimes totalitários da metade 

do século XX. Para tanto, uma pergunta se faz inevitável: o que pode ser feito para a 

implementação de direitos universais? Uma das soluções possíveis é oferecida por 

Celso Lafer (2003, p. 123) ao elaborar um esquema sobre a construção de caminhos 
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concretos para ajudar com as dificuldades apresentadas, os quais orbitam em torno 

dos seguintes temas: cidadania, criminalização do genocídio, direito de associação e à 

autodeterminação dos povos, direito à informação e à intimidade. Mais à frente, 

alguns desses pontos serão retomados por conta de sua importância propositiva no 

debate acerca da efetivação dos direitos humanos. Antes disso, pretende-se expor 

alguns posicionamentos jurídicos contemporâneos no que diz respeito à temática dos 

direitos humanos. 

Embora os estudos de Coelho, o qual analisa as críticas direcionadas 

aos Direitos Humanos, demonstrem as falácias de seis modelos básicos (Cf. COELHO, 

2015, p. 8-12), alguns dos quais se assemelham aos argumentos de Arendt sobre a 

ineficácia dos direitos fundamentais, não se pode desconsiderar que esse mesmo 

autor, ao final de seu texto, admite:  

 

Essa desconstrução dos discursos sobre direitos humanos é saudável 
na medida que permitem uma crítica constante das apropriações 
indevidas desse discurso. Por outro lado, não podem ter o condão de 
provocar um abandono da linguagem dos direitos humano-
fundamentais como baliza de convívio e de unidade na diversidade, 
necessária a um mundo cada vez mais interconectado (COELHO, 
2015, p. 16). 

 

É nesse sentido que a presente investigação avalia a contribuição 

crítica de Arendt, ou seja, segundo colaboração positiva para concretização dos Diretos 

Humanos. Ainda que os exemplos crítico-tipológicos apresentados por Coelho 

destaquem elementos falaciosos em posições discordantes quanto à celebração dos 

direitos fundamentais, Coelho (2015, p. 14) entende que os “[...] direitos humano-

fundamentais não são balizas absolutas e atemporais”, o que confere plasticidade e 

historicidade aos direitos humanos, percepções que Arendt admitia como necessárias 

para uma maior adequabilidade jurídica por reconhecer a pluralidade humana e a 

dinamicidade da vida social como pontos basilares na elaboração de qualquer 

ordenamento jurídico (Cf. ARENDT, 2011). Do mesmo modo, Coelho (2015, p. 13) faz 

referência a uma cultura dos direitos humanos-fundamentais, que pode ser entendida, 

em conceitos arendtianos, como a necessidade de fazer com que os direitos 

fundamentais se convertam na necessidade de participação política, ou melhor, na 
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concepção ativa do direito de ter direitos, como algo a ser permanentemente 

reivindicado e construído, e não mais na noção passiva de um direito fundamental que 

o indivíduo conquista logo que nasce, sem se comprometer com a sua consolidação na 

Realpolitik.  

Aliás, merece destaque as críticas sustentadas por Coelho e Assis 

baseadas na noção de espetáculo arquitetado por Guy Debord. De acordo com a 

pesquisa de ambos, o fenômeno da espetacularização da política provoca o 

surgimento do constitucionalismo do espetáculo, voltado para dissimular, através do 

discurso midiático sobre políticas públicas, o efetivo cumprimento das promessas 

feitas à população, possibilitando o uso subliminar desse aparato propagandístico para 

a promoção de interesses exclusivamente particulares (Cf. COELHO; ASSIS, 2017, p. 

577-578). A rigor, ainda que não tenha sido abordado por Coelho e Assis, essa lógica 

de distorção da realidade também pode operar na esfera dos direitos humanos, o que, 

em certa medida, parece contribuir para uma das críticas de Arendt a respeito da 

solidificação dos Direitos do Homem apenas no campo do discurso sem que haja seu 

exercício visível, havendo uma ruptura entre o universo da ação e da fala, onde esse 

vácuo é preenchido pelo simulacro que a linguagem é capaz de criar como substituto 

da prática. 

 

Os Direitos do Homem, solenemente proclamados pelas revoluções 
francesas e americana como novo fundamento para as sociedades 
civilizadas, jamais haviam constituído questão prática em política. 
Durante o século XIX esses direitos haviam sido invocados de modo 
bastante negligente, para defender certos indivíduos contra o poder 
crescente do Estado e para atenuar a insegurança social causada pela 
Revolução Industrial. Nessa época, o significado dos direitos 
humanos adquiriu a conotação de slogans usados pelos protetores 
dos subprivilegiados, um direito de exceção para que não dispunha 
de direitos usuais (ARENDT, 1989, p. 326). 

 

Ora, em relação a crítica de Coelho (Cf. COELHO, 2015) às outras 

críticas direcionadas aos direitos humanos, fica aqui a dúvida acerca de como ela se 

comportaria caso fosse confrontada com a hipótese de espetacularização dos direitos 

fundamentais, cujos problemas são abundantemente explorados no texto de Coelho e 

Assis (Cf. COELHO; ASSIS, 2017). Assim, é inevitável se questionar, diante de uma tese 
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argumentativa como a da espetacularização, que tem o potencial de dar coesão aos 

esquemas heurísticos, fixando-os a um fenômeno real, como o é a sociedade do 

simulacro promovido pelas mídias, se ainda haveria garantia para tecer confianças a 

respeito da concretude dos Direitos Humanos. 

Além disso, entre os pressupostos de controle para que haja 

transparência e cumprimento das políticas públicas (consequentemente, dos direitos 

fundamentais), Coelho e Assis (2017, p. 572-574) enumeram o acesso à informação e a 

participação da sociedade civil, os quais também foram destacados, mais acima, na 

listagem elaborada por Celso Lafer (2013, p. 123), como critérios essenciais para a 

consolidação dos Direitos Humanos, critérios esses retirados de uma análise laferiana 

da obra de Arendt. Por conta disso, percebe-se que, direta ou indiretamente, Hannah 

Arendt tem contribuído, de alguma forma, com o debate acerca da fundamentação do 

direito atual seja por ter “[...] uma percepção muito clara da relevância do direito à 

informação como meio para se evitar a ruptura totalitária” (LAFER, 1988, p. 242) seja 

por entender, como ressalta Lafer (1988, p. 207), a “[...] participação numa 

comunidade política como condição da ação, sem a qual o homem é impotente [...]”, o 

que levou-a a considerar que a cidadania é o direito de ter direitos.  

Por fim, deve-se reconhecer a contribuição importante que Frota 

viabilizou ao demonstrar em que medida o diálogo que se interpõe entre políticas 

públicas e direitos fundamentais é essencial para a realização desse último (Cf. FROTA, 

2014). De acordo com Frota (2014, p. 276), há uma correlação tão bem articulada 

entre política públicas e direitos fundamentais que a medida que um progride o outro 

avança em mesma proporção, isto é, ao passo que os direitos fundamentais balizam a 

ação das políticas públicas, essa última dá, à primeira delas, alcance prático na vida dos 

cidadãos. Essa relação direitos fundamentais e políticas públicas traduz-se na 

comunicação entre Estado e sociedade civil. Assim, quanto mais correlacionadas os 

direitos fundamentais estiverem com as políticas públicas, mais proximidade haverá 

entre sociedade civil e poder público. Desse modo, para Frota (2014, p. 296), e 

segundo o modelo político-representativo atual, semelhante constatação de 

envolvimento e reconhecimento do governo pela população se expressa na avaliação 

positiva ou negativa do voto. 
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Esses fatores são importantes pois deixam a mostra a materialidade 

dos direitos fundamentais, efetivada pelas políticas públicas, demonstrando como é 

possível aproximá-los de um programa político capaz de dar sentido sólido às 

demandas da sociedade por mais garantias de igualdade e liberdade. Para isso, Frota 

(2014, p. 286) aborda a política pública como uma tecnologia jurídica governamental 

“[...] que visa realizar, por meio de um processo ou de um conjunto de processos 

juridicamente organizados [...], diversos afazeres relevantes e politicamente 

determinados [...]”, ou seja, o autor ressalta o traço instrumental e funcional das 

políticas públicas, o que representa uma ordem de aplicabilidade mais realista em 

torno dos direitos fundamentais.  

Feitas essas considerações, na concepção desta pesquisa, as análises 

de Frota (2014, p. 284) buscam conectar as discussões que operam no cerne da politcs 

às propostas que são aplicadas pela policy1, abordagem que pode ser ressignificada à 

luz das propostas de Arendt como a vontade de estabelecer consistentemente os 

condicionantes de uma ordem teórica em acordo com uma execução prática. Somente 

com a convergência desses dois processos é que se pode ter a segurança de uma 

política voltada para a garantia da dignidade política do corpo de cidadãos. Tal 

dinâmica, para satisfazer as demandas de um mundo de apátridas, seria estabelecida 

por meio de políticas públicas que permitissem a satisfação do princípio político basilar 

que é o direito a se ter direitos. 
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Resumo: As dificuldades encontradas por Arendt para responder à pergunta sobre a 
natureza do totalitarismo não são poucas. Atenta a prática diária dos governos 
totalitários e dialogando com Montesquieu ela consegue identificar a ideologia e o 
terror como elementos que constituem a natureza e o princípio dos governos 
totalitários que os coloca num patamar jamais visto na história humana. A hipótese 
que guia esse trabalho consiste na observação de que quando Arendt examina de 
perto a experiência dos campos de concentração ela dá um passo adiante nessa 
discussão e consegue capturar um dado novo a partir do qual ela confirma a natureza 
sem precedente desses regimes de governo. Como Arendt havia respondido a 
Vöegelin, foi o fato da dominação em si (domination itself), ou seja, a lógica da ideia se 
convertendo em realidade, por meio do terror, que não tem par na história política do 
mundo. O terror atinge a perfeição dentro dos campos de concentração, que 
funcionam como laboratórios especiais onde o domínio total sobre as vítimas será 
testado. A própria Arendt nos relata em Origens do Totalitarismo que nem todos os 
campos foram destinados ao extermínio físico dos concentracionários. Mas o que mais 
interessa a autora é constatar que existe um aspecto em comum entre eles. O 
encarceramento de populações inteiras nessas condições cria uma cisão tão violenta 
com a realidade que o que quer que aconteça aos internos não interessa a ninguém 
mais, como se eles já não existissem mais no mundo. De acordo com a autora, o 
projeto mais ambicioso por trás das deportações, das prisões e dos confinamentos, 
operacionalizados sobretudo pelo regime nazista, é exatamente a tentativa consciente 
de “transformação da própria natureza humana” em algo que ainda não existe. A meta 
era definitivamente matar a individualidade de cada um por meio de um estado 
constante de terror a fim de alcançar o domínio total antes de encaminhá-los para a 
morte definitiva. 

 

Palavras-chave: Arendt; Totalitarismo; Campos de concentração; Ideologia; Terror. 
 

As dificuldades encontradas por Arendt para responder à pergunta 

sobre a natureza do totalitarismo não são poucas. Dialogando com Montesquieu, ela 

consegue identificar elementos que constituem a natureza e o princípio dos governos 

totalitários que os coloca num patamar jamais visto na história humana. Contudo, no 

texto ‘Ideologia e Terror’ Arendt dá um passo adiante nessa discussão para chegar a 

uma posição mais acurada acerca de um aspecto muito importante na tarefa de 

compreensão a qual estava engajada. Atenta a prática diária dos governos totalitários 

no poder, ela consegue capturar um dado novo a partir do qual avança a tese dos 
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governos sem precedentes. À vista disso ela ressalva que: “Em vez de dizer que o 

governo totalitário não tem precedentes, poderíamos dizer que ele destruiu a própria 

alternativa sobre a qual se baseiam, na filosofia política, todas as definições da 

essência dos governos” a saber “a alternativa entre o governo legal e o ilegal, entre o 

poder arbitrário e o poder legítimo” (ARENDT, 1989, p. 513). A pretensão totalitária de 

ser um governo legal está embasada na aceitação tácita de leis naturais e históricas 

que definiam a sobrevivência das espécies mais fortes e classes mais progressistas. Na 

esteira de Darwin e Marx, Hitler e Stalin tinham a prerrogativa de obedecerem a leis 

que independentemente da intervenção humana viriam a ser executadas na Terra, 

logo todo o projeto totalitário se justifica dentro desse espírito de legalidade total.1 A 

propósito de Hitler verificamos que sua obsessão estava centrada não em “teorias de 

uns poucos ideólogos”, mas acima de tudo no “reconhecimento e aplicação 

incondicional de leis imutáveis da natureza” (HITLER, 2001, p. 272-273, itálicos nossos). 

Stalin, por sua vez, defendia a tese de que o socialismo não viria a ser realidade 

enquanto não fosse possível conhecer “profundamente as leis do desenvolvimento 

histórico” 2  (STALIN, 2006, p. 10, itálicos nossos). Essas afirmações têm caráter 

axiomático e, precisamente por isso, a tarefa que os próprios líderes impõem a si 

mesmos é a de criar todas as condições de possibilidades para o cumprimento efetivo 

dessas leis na História. Com a experiência totalitária, não podemos mais falar da 

História do mundo sendo constituído pelas ações humanas, como sugere Lacoue-

Labarthe, mas o mundo como História, ou se quisermos, como um processo histórico 

seguindo invariavelmente a necessidade desse processo.3  

Aqui, é oportuno lembrar o que Arendt disse em reposta a Vöegelin 

sobre a novidade totalitária. Para ela “o que não tem precedentes no totalitarismo não 

é primariamente seu conteúdo ideológico, mas o fato (the event) da dominação 

______________ 
1 O detalhe surpreendente, constata Arendt, é que no coração dos governos totalitários está inscrito que 

“o governo legal e o poder legítimo, de um lado, e a ilegalidade e o poder arbitrário, de outro, são 
aparentados e inseparáveis” (ARENDT, 1989, p. 513, itálicos nossos). 

2 “But the working class, while it remains a working class, is unable to stand in the van of science, to 
advance it and investigate scientifically the laws of history. (…) Scientific socialism can arise only on the 
basis of profound scientific knowledge” (STALIN, 2006, p. 101).  

3 “(…) if you wish, as an explanation of Weltgeschichte: not the ‘history of the world’ but rather the 
‘world-as-history’, a world consisting only of a process (…)” (LACOUE-LABARTHE, 1990, p. 293).  
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totalitária em si” 4 (ARENDT, 1953, p. 421). Acreditamos que quando Arendt fala da 

absoluta novidade totalitária ela tem em mente principalmente o emprego do terror 

como prática cotidiana5 nos campos de concentração. E, por mais paradoxal que possa 

parecer, poderíamos dizer que a finalidade do terror é explicada exatamente por sua 

completa ausência de finalidade política objetiva. Esse aspecto insólito pode ser 

percebido no fato de que mesmo em circunstâncias de domínio quase completo, onde 

não há quase nenhum espaço para a liberdade, reações de inimigos, de rebelados ou 

de criminosos, o terror se justifica e se intensifica como motor da máquina totalitária. 

Essa aparente contradição começa a ser desfeita quando Arendt nos lembra que a 

ausência de finalidade objetiva para o emprego do terror não quer dizer que não haja 

um propósito pelo qual essa prática esteja na ordem de todos os dias de um governo 

completamente totalitário. Não podemos esquecer que esse mecanismo de ações 

excessivamente violentas visa “proporcionar às forças da natureza ou da história um 

meio de acelerar o seu movimento.” É nesse sentido que o terror, da perspectiva 

totalitária, não pode ser praticado “nem contra e nem a favor dos homens”, pois está a 

serviço de um desígnio muito maior e necessário, a saber, o cumprimento das leis 

eternas e imutáveis da natureza e da história cuja finalidade é “a fabricação da 

humanidade” (ARENDT, 1989, p. 517-518). Trata-se da tentativa de transformar algo 

que está no campo da possibilidade humana em algo necessário ao homem, conforme 

observou Kohn (2000, p. 118).  

A realização desse desejo de fazer a história em consonância com 

aspirações fantásticas não seria levada a cabo num mundo não totalitário exatamente 

porque qualquer traço de normatividade legal, moral, social ou econômica teria um 

caráter restritivo aos avanços do processo em questão. A saída encontrada nesses 

regimes foi converter o terror em um mecanismo, cujo funcionamento estivesse de tal 

modo imbricado com a legalidade, oriunda dos tribunais da natureza e da história, que 

o próprio terror pudesse ganhar status de lei. É isso que Arendt consegue detectar no 

______________ 
4 Em resposta a uma resenha de Origens do Totalitarismo feita por Eric Vöegelin em 1953 e publicados 

no mesmo ano em The Review of Politics. De acordo com Arendt “esses novos ideólogos totalitários 
distinguiam-se dos seus predecessores por já não serem atraídos basicamente pela ‘ideia’ da ideologia 
(...), mas sim pelo processo lógico que dela pode ser deduzido”. Portanto: “É da natureza das políticas 
ideológicas (...) que o verdadeiro conteúdo da ideologia (...) seja devorado pela lógica com que a ‘ideia’ 
é posta em prática” (ARENDT, 1989, p. 518 e 524, itálicos nossos). 

5 Conforme testemunhou Levi, o terror em Auschwitz era “uma vileza tornada hábito” (LEVI, 2004, p.12). 
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âmbito desse tipo de governo. Por essa razão ela insiste na tese de que “no corpo 

político do governo totalitário, o lugar das leis positivas é tomado pelo terror total” 

(ARENDT, 1989, p. 576). Sendo dessa maneira, o terror não deixa atrás de si nenhuma 

ilegalidade arbitrária. Justifica-se por si mesmo como a força motriz que impulsiona a 

natureza e a história a seguir suas próprias leis. A prática do terror, portanto, destrava 

as barreiras das experiências políticas tradicionais quebrando a cadeia de ação e 

reação e, no mesmo movimento, consegue ‘estabilizar’ os homens e “liberar as forças 

da natureza ou da história.” Em outras palavras, “o terror é a realização da lei do 

movimento” 6 (ARENDT, 1989, p. 517). 

É claro que Arendt compreende que nem todos os campos foram 

destinados ao extermínio físico dos concentracionários, no entanto o que mais 

interessa a autora é constatar que existe um propósito comum para o encarceramento 

de populações inteiras nessas fábricas de morte. Ali “as massas humanas que eles 

detêm são tratadas como se já não existissem, como se o que sucedesse com elas não 

pudesse interessar a ninguém, como se já estivessem mortas” (ARENDT, 1989, p. 496). 

A autora chama a atenção para os desdobramentos mais funestos dessa novidade 

totalitária. Trata-se de um expediente tão estranho ao senso comum humano, no qual 

as noções milenarmente conhecidas pela humanidade, tais como, o que é certo e o 

que é errado, o que é permitido e o que é proibido, o justo e o injusto, a culpa e a 

inocência, já não fazem o menor sentido. Agamben, seguindo de perto essa 

interpretação arendtiana, vê a mais absoluta coerência desses governos onde “o 

campo é o espaço que se abre quando o estado de exceção começa a se tornar a 

regra” (AGAMBEN, 2007, p. 175) e “a situação extrema converte-se no próprio 

paradigma do cotidiano” (AGAMBEN, 2008, p. 57). Na lógica intrínseca de um 

ambiente como esse, o critério para a escolha das vítimas independe de ações ou 

pensamentos dos indivíduos, pois o mais decisivo é “que sejam objetivamente 

inocentes, que sejam selecionadas sem que se atente para o que possam ou não ter 

______________ 
6 Como podemos notar o princípio subjacente a essas leis está longe de ser a estabilidade ou limites com 

os quais uma comunidade politicamente ordenada com uma base legal pode prosperar. Longe disso, a 
legalidade aqui implica muito mais em tomar parte de algo historicamente dinâmico e contribuir para 
que nada impeça que o movimento desse processo seja levado adiante.  
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feito”7 (ARENDT, 1989, p. 26). Isso porque, ali não há espaço para a virtude, honra e 

medo, pois o que vincula os homens a toda e qualquer atitude é simplesmente a 

manutenção da vida biológica.8 Seja da perspectiva de uma elementar vontade de 

viver, como nas histórias narradas por Primo Levi9 onde ecoa de modo muito claro que 

no cotidiano do campo: “Muitíssimos foram os meios que imaginamos para não 

morrer: tantos quantos são os temperamentos humanos”10 (LEVI, 1988, p. 93). Ou da 

perspectiva mais natural dos instintos animais que, perante o risco iminente da morte, 

são aguçados à revelia até mesmo das mentes mais racionais, de acordo com a própria 

“lei do Campo [que] mandava: ‘Come teu pão e, se puderes, o do vizinho’”11 (LEVI, 

1988, p. 161). 

Ora, quando deparamos com essa perspectiva até podemos afirmar 

que se havia dentro do “não-mundo” concentracionário algo de permanente em sua 

população era, sem dúvida, a luta involuntária dos corpos para se manterem vivos: 

Mas novamente nos deparamos com outro paradoxo que chamamos de terrível e 

macabra coincidência. Trata-se do fato de que o elemento do terror como móvel dos 

campos de concentração tem como uma das funções garantir que os homens 

‘sobrevivam’. Arendt observou que no campo o objetivo maior é “tornar permanente o 

próprio processo de morrer” e, consequentemente, “criar uma situação em que tanto 

______________ 
7 “Os campos teriam desaparecido se, ao prender gente, a Gestapo houvesse levado em conta somente 

a oposição e, em fins de 1937, Buchenwald, com menos de mil internos, estava para desaparecer 
quando os pogroms de novembro trouxeram um reforço de mais de 20 mil deportados. Na Alemanha, 
esse componente de inocentes foi proporcionado em vastos números pelos judeus desde 1938; na 
Rússia, eram grupos aleatórios da população que, por alguma razão completamente alheia ao que 
haviam feito, tinham caído em desgraça” (ARENDT, 1989, p. 501). 

8 Se quisermos medir o princípio que vigora e se converte em valor de uma ação em tais condições 

devemos fazê-lo da perspectiva de quem viveu “a mais absoluta conditio inhumana que se tenha dado 

sobre a terra” (AGAMBEN, 2007, p. 173). 
9 “Contando as histórias de Schepschel, Alfred L., Elias e Henri, tentaremos demonstrar de quantas 

maneiras pode-se alcançar a salvação” (LEVI, 1988, p. 94).   
10 Levi relata os conselhos que dava a um dos prisioneiros de Auschwitz que ainda pensando de acordo 

com o senso comum acreditava que se trabalhasse duro nos campos teria sua vida poupada: “Ainda 
não sabe que é melhor apanhar” trabalhando lentamente, “porque de pancadas em geral não se 
morre, mas de esgotamento sim, e uma morte feia, a gente só se dá conta quando já é tarde demais” 
(LEVI, 1998, p. 134).  

11 “É um homem quem mata, é um homem quem comete ou suporta injustiças; não é um homem que, 
perdida já toda reserva, compartilha a cama com um cadáver. Quem esperou que seu vizinho acabasse 
de morrer para tirar-lhe um pedaço de pão, está mais longe (embora sem culpa) do modelo do homem 
pensante do que o pigmeu mais primitivo ou o sádico mais atroz” (LEVI, 1988, p. 173). 
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a morte como a vida são retardadas com a mesma eficácia”12 (ARENDT, 1989, p. 494). 

A ‘sobrevida’ faz parte de um projeto maior de dominação do que resta de humano na 

população concentracionária. Analisando de modo mais detido os procedimentos 

instaurados na experiência dos campos Arendt entende que todos os passos foram 

dados na direção de manter as pessoas vivas até que fossem destituídos de tudo 

aquilo que, de algum modo, pudesse ligá-las ao mundo dos homens. Destaca que “o 

primeiro passo essencial no caminho do domínio total, é matar a pessoa jurídica do 

homem” (Ibidem, p. 498). E, como ocorre em quase todas as atividades em um 

governo totalitário, a experiência de matar a pessoa jurídica também não está isenta 

de paradoxos. Há um esmero muito grande, por parte dos burocratas dos campos em 

demarcar as diferentes categorias de presos que chegam em vagões abarrotados, 

como explica Arendt: “Nos campos alemães, essas categorias eram os criminosos13, os 

políticos, os elementos antissociais, os infratores religiosos e os judeus, cada uma com 

a sua insígnia diferente” (Ibidem, p. 500). Guiados, provavelmente, põe essa falsa 

sensação de pertencer a uma ‘classe’ os concentracionários ainda se apegavam a essas 

identidades postiças como “se elas fossem o último vestígio autêntico da sua pessoa 

jurídica” (Ibidem, p. 501). Todavia, essa classificação rigorosa não passava de uma 

simples burocracia que ademais não estabelecia quaisquer critérios objetivos na 

relação entre os habitantes dos campos. No caso específico dos campos nazista, por 

exemplo, os critérios pelos quais muitos iriam para as câmaras de gás, outros eram 

fuzilados e alguns seriam cobaias dos mais variados experimentos, dependiam quase 

sempre do estado de saúde corporal dos indivíduos. Malgrado esse traço ‘lógico’ 

existisse, e muitos dos presos se orientassem por ele também, nenhum critério seria 

uma barreira para a necessidade de pôr em movimento as máquinas de morte dentro 

dos campos. Isso fica muito claro nas palavras de Primo Levi a respeito das seleções 

que ele testemunhou em Auschwitz: “o exame é bem rápido e sumário; (...) o essencial 

para a administração do Campo não é que sejam eliminados justamente os mais 

______________ 
12 Agamben identificou nos campos o paradigma da “pura e simples continuação da vida nua, 

comparada com uma vida mais verdadeira e mais humana (...)” (AGAMBEN, 2007, p. 136). 
13 Segundo Arendt da perspectiva dos governos totalitários, “os criminosos não deveriam estar em 

campos de concentração, porque é mais difícil matar a pessoa jurídica de um homem culpado por 
algum crime do que a de um outro totalmente inocente” (ARENDT, 1989, p. 499). Uma conclusão 
lógica deriva desse fato: se os campos fossem para criminosos criaria uma norma jurídica e uma 
estabilidade que não interessaria aos propósitos dos governos totalitários.  
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inúteis e sim que surjam logo vagas numa percentagem prefixada” (LEVI, 1988, p. 131). 

E em outro momento confessa: “O fato de eu não ter sido escolhido deve-se 

principalmente, à casualidade” (LEVI, 1988, p. 128). 

Mas o trabalho de matar a pessoa jurídica é apenas o começo de um 

projeto maior de dominação, isso porque o processo de degeneração não para por aí. 

“O próximo passo decisivo do preparo de cadáveres vivos é matar a pessoa moral do 

homem” (ARENDT, 1989, p. 502). Mesmo quando os direitos políticos são retirados e 

“a população se torna mais ou menos voluntariamente coordenada, isto é, desiste de 

seus direitos políticos”, ainda assim, “a finalidade do sistema não é atingida” (Ibidem, 

p.502). De fato, a amizade, a solidariedade, a cumplicidade e outros valores 

comunitários também constituem um grande entrave para o avanço do projeto 

totalitário de domínio absoluto. Arendt lembra que as primeiras impressões de David 

Rousset sobre a vida no campo já sinalizavam que tais valores não resistiriam por 

muito tempo. Numa frase sucinta o sobrevivente consegue expressar o espírito da vida 

no campo. Segundo ele “(...) aqui somos centenas de milhares, todos vivendo na mais 

absoluta desolação”14 (ROUSSET apud ARENDT, 1989, p. 503). É verdade que mesmo 

na mais completa solidão ainda é possível reconhecer-se como um ser único [eu] e 

distinto dos demais [outros]. O que dá significado a solidão é exatamente a ausência 

daqueles com os quais compartilho as minhas experiências e certifico-me de eu que 

sou ‘eu’ perante os ‘outros’. Porém no caso da desolação, a perda do ‘eu’ se dá 

exatamente pelo fato de que não há outras companhias confiáveis, por meio das quais 

o ‘eu’ possa confirmar a sua identidade de ser único. Falta aos desolados 

concentracionários até mesmo o minimum de realidade mundana, pois estão presos 

numa esfera onde fica quase impossível qualquer laço de comunhão devido a 

incapacidade de estabelecerem quaisquer formas genuínas de comunicação entre si. 

Para ser mais preciso, nas palavras de Rousset, todos “eles registram, mas não 

comunicam” (ROUSSET apud ARENDT, 1989, p. 503). No contexto dos campos o 

registro como signo de uma comunicação instrumental dispensa qualquer traço de 

pessoalidade pois sua função é apenas numérica e, portanto, quantitativa.15 Nesse 

______________ 
14 “Rousset, portanto, tem razão quando insiste em que a verdade é que ‘tanto a vítima como o carrasco 

são ignóbeis; a lição dos campos é a irmandade da abjeção’” (ARENDT, 1989, p. 588).  
15 “O nosso nome é o número que levamos, tatuado no braço e costurado no peito” (LEVI, 1988, p. 73). 
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sentido arriscamos dizer que há uma habilidade humana que é preservada na 

desolação. Trata-se da capacidade humana de calcular. Mas num ambiente de 

hostilidade onde “o homem está sozinho [desolado] e onde a luta pela vida se reduz ao 

seu mecanismo primordial” (LEVI, 1988, p. 90) quem se arriscaria a confiar no cálculo 

dos demais? As histórias que chegaram dos campos revelam que a desconfiança era a 

palavra de ordem para os habitantes desse estranho mundo. Isso significa que a 

pessoa moral do homem não resistiu por muito tempo aos impactos da experiência 

concentracionária. 16  Apenas o tempo suficiente para tomar consciência de que 

estavam literalmente numa fábrica de morte 17 e, mesmo quem conseguisse escapar, 

jamais teria sua vida de volta.18 Arendt afirma que a sobrevida nos campos não pode 

ser comparada a nada que os homens tenham experimentado na Terra e qualquer 

paralelo só é possível em um mundo de fantasias malignas e perversas.  

Como se não bastasse a terrível experiência de ausência completa de 

qualquer laço jurídico com o mundo e a necessidade premente de abandonar os 

valores morais a fim de conservar a própria vida, os habitantes dos campos ainda 

sofreram um golpe maior. Mesmo destituídas de todos os direitos e moralmente 

mortos pelos seus pensamentos e atitudes, ainda restava aos prisioneiros um traço de 

humanidade, qual seja, a diferença individual de cada um, ou como Arendt afirmou: 

“morta a pessoa moral, a única coisa que ainda impede que os homens se 

transformem em mortos-vivos é a diferença individual, a identidade única do 

indivíduo” (ARENDT, 1989, p. 504, itálicos nossos). Que outra lógica poderia explicar o 

______________ 
16 “A não ser por grandes golpes de sorte, era praticamente impossível sobreviver sem renunciar a nada de 

seu próprio mundo moral (...)” (LEVI, 1988, p. 93). 
17 Ironicamente, talvez tenha sido Heidegger o primeiro a usar a expressão Fabricação de cadáveres em 

massa como uma referência a matança indiscriminada de judeus. “Morrem? Convertem-se em peças 
do armazém de fabricação de cadáveres” (HEIDEGGER apud AGAMBEN, 2008, p. 80). O relato de Levi 
sugere um cotidiano semelhante a de uma fábrica qualquer: “‘Esquadrão Especial’ era indicado pelos 
SS o grupo de prisioneiros aos quais estava confiada a gestão dos fornos crematórios. A eles cabia 
manter a ordem entre os recém-chegados (muitas vezes inteiramente inconscientes do destino que os 
esperava) que deveriam ser introduzidos nas câmaras de gás; tirar das câmaras os cadáveres; extrair o 
ouro dos dentes, cortar os cabelos das mulheres; separar e classificar as roupas, os sapatos, o 
conteúdo das bagagens; transportar os cadáveres para os fornos crematórios e cuidar do 
funcionamento dos fornos, retirar e eliminar as cinzas.  O Esquadrão Especial de Auschwitz contava, 
dependendo da época, com um efetivo entre setecentos e mil prisioneiros” (LEVI, 2004, p. 43).  

18 “Aqueles que não o viram com os próprios olhos não podem acreditar. Você mesmo, antes de vir para 
cá, levava a sério o que se dizia a respeito das câmaras de gás? Respondi que não. (...). Vê? Pois todos 
são iguaizinhos a você. Todos eles, em Paris, Londres, Nova York, até mesmo em Birkenau, com 
aqueles crematórios embaixo do próprio nariz (...) ainda não acreditam, cinco minutos antes de serem 
mandados para o porão dos crematórios ainda não acreditam” (ROUSSET apud ARENDT, 1989, p. 490).  
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projeto por trás das deportações, das prisões e dos confinamentos operacionalizados, 

no caso do regime nazista, senão a tentativa consciente de “transformação da própria 

natureza humana” em algo que ainda não existe, isto é, “um tipo de espécie humana 

que se assemelhe a outras espécies animais, e cuja única ‘liberdade’ consista em 

‘preservar a espécie’” (ARENDT, 1989, pp. 488, 510). Essa perspectiva arendtiana 

encontra fundamento nas palavraS de Bettelheim19 que mostra claramente que o 

tempo de permanência no campo constrangia um a um a se adaptar às exigências da 

sobrevida. De início “a principal preocupação dos novos prisioneiros parecia ser a de se 

conservarem intactos como personalidade”, mas com o passar do tempo “o problema 

dos prisioneiros antigos era como viver da melhor maneira possível dentro do campo” 

(BETTELHEIM apud ARENDT, 1989, p. 504). Aqui podemos perceber a consonância com 

as palavras de Arendt. De fato, trata-se de uma luta travada pela simples sobrevivência 

do homem como espécie humana. Trata-se de uma sobrevida animal e isso nada tem a 

ver com dignidade humana. Sobre essa condição indigna encontramos uma reflexão 

muito acurada de Des Pres, que consegue captar com muita clareza o nível de redução 

do cultural e humano ao natural e biológico, operacionalizado dentro dos campos:   

 

O sobrevivente que, sem buscar justificações ideais, ‘escolhe a vida’ e 
simplesmente luta para sobreviver. (...) Despojado de tudo exceto da 
vida, o sobrevivente só consegue contar com algum ‘talento’ 
biologicamente determinado, reprimido durante muito tempo pelas 
deformações culturais, com um bando de conhecimentos inscritos 
nas células do seu corpo. A chave da conduta de sobrevivência 
encontra-se na prioridade do ser biológico 20  (DES PRES apud 
AGAMBEN, 2008, pp. 97-98). 

 

Mas aqui reside outro grande paradoxo do mundo concentracionário 

que tornava a experiência de sobreviver algo talvez ainda mais terrível que a morte 

propriamente dita. A expressão de Bettelheim ‘viver da melhor maneira possível’ e na 

verdade um eufemismo quando atentamos para o fato de que a sobrevida nos campos 

não rivaliza com a morte, ao contrário ela se assemelha muito mais a um processo de 

mortificação em vida que qualquer outra coisa. Arendt lembra as palavras de Rousset, 

______________ 
19 Bruno Bettelheim passou um ano como prisioneiro em Dachau e Buchenwald, de maio de 1938 a abril 

de 1939. Cf. ARENDT, 1989, p. 489. 
20 Para Des Pres “o verdadeiro paradigma ético do nosso tempo (...) [é] o sobrevivente” (DES PRES apud 

AGAMBEN, 2008, pp. 97, 98). 



59 

 _______________________________________________________________  
Anais do VII Colóquio Pensamento Político Contemporâneo e IX Ciclo Hannah Arendt 

Universidade Federal de Goiás – 05 e 06 de dezembro de 2018 
Programas de Pós-Graduação em Filosofia UFG e UEL 

em Os dias de nossa morte, quando ele se refere a experiência limite dos campos 

como algo que “era simplesmente um prolongado processo de morte”21 (ROUSSET 

apud ARENDT, 1989, p. 497). Mata-se o habitante do campo que já está morto. 

Indivíduos reduzidos “ao mínimo denominador comum da vida biológica, (...), como 

gado, como matéria, como coisas sem corpo e nem alma, nem mesmo uma fisionomia 

em que a morte pudesse imprimir seu selo” (ARENDT, 2008, p. 227). Esse processo de 

vida mortificada implica na tentativa bem ou malsucedida de eliminar os últimos 

vestígios de humanidade que restava aos concentracionários. E um dos mecanismos 

mais eficientes para isso foi, sem dúvida, despertar os reflexos primitivos do instinto 

animal, em cada um dos concentracionários.22  

Mas não para por aí, a ambição totalitária avança a passos largos 

visando a eliminação completa de qualquer traço de reação, seja pela fome, pela sede, 

pela dor ou quaisquer outras sensações pelas quais as espécies animais reagem ao 

meio em que estão inseridas. Assim, a compreensão arendtiana é que um animal, 

ainda que fosse completamente condicionado, como na experiência de Pavlov, onde 

um cão comia quando ouvia o toque de um sino e não quando sentia fome, era um 

animal degenerado, mas de qualquer modo ainda era um animal. No caso específico 

da experiência concentracionária o ato de destituir os homens de toda a sua 

humanidade, de levá-los a condição mais ínfima de animais degenerados, foi uma das 

mais cruéis formas que os regimes totalitários encontraram para chegarem no limite 

da natureza animal humana. A meta era, definitivamente, ultrapassá-la. Chegar ao 

domínio total sobre os homens.  

Arendt concordaria com Levi quando ele afirma que a sobrevida que 

se desenrolava nos campos correspondia a um novo gênero de existência atribuído 

àqueles que foram diretamente capturados nessa rede totalitária. 23  Os 

______________ 
21 “David Rousset deu ao relato do período que passou num campo de concentração alemão o título de 

Les jours de notre mort (...)” (ARENDT, 1989, p. 494). 
22 “A experiência dos campos de concentração demonstra realmente que os seres humanos podem 

transformar-se em espécimes do animal humano, e que a ‘natureza’ do homem só é ‘humana’ na 
medida em que dá ao homem a possibilidade de tornar-se algo eminentemente não-natural, isto é, 
um homem” (ARENDT, 1989, p. 506). 

23 Cf. LEVI, 1988, p. 84. “A esse respeito, o seguinte diálogo espelha a situação do indivíduo: “‘Para que 
servem essas câmaras de gás?’” ‘E para que é que você nasceu?’” (ARENDT, 1989, p. 500). 
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concentracionários existiam como res, coisa, objetos quantificáveis apenas.24 Em um 

ambiente cujo centro gravitacional é constituído por câmaras de gás e fornos 

destinados única e exclusivamente a matar e incinerar corpos de pessoas, não haveria 

razão alguma para não tratar a população de prisioneiros senão como peças25, ou seja, 

como matéria prima para a produção de uma enorme quantidade de cinzas 

humanas.26 Nesse sentido, a própria natureza dos regimes totalitários, um estado 

constante de terror, veio a ser no mundo, se materializou dentro dos campos de 

concentração com a experiência, em muitos casos bem-sucedida, de matar a 

individualidade do homem.27 A “dominação em si” consiste justamente em eliminar a 

capacidade humana elementar de ação que muitas vezes não significa (re)agir aos 

assaltos sofridos tanto no caso das vítimas quanto dos seus algozes. Em alguns casos, 

agir pode ser simplesmente conservar a capacidade de emitir um juízo sobre a 

realidade que o envolve. E quando atentamos para as palavras de Primo Levi podemos 

ter uma pequena percepção da dimensão do que significou uma experiência de 

domínio total: 

 

Destruir o homem é difícil, quase tanto como criá-lo: custou, levou 
tempo, mas vocês, alemães, conseguiram. Aqui estamos, dóceis sob 
o seu olhar; de nós, vocês não têm mais nada a temer. Nem atos de 
revolta, nem palavras de desafio, nem um olhar de julgamento (LEVI, 
1988, p. 152).  
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Resumo: O presente artigo aborda aspectos da crítica de Arendt a Marx lembrando 
que Arendt buscou se furtar de uma identificação dela como uma antimarxista 
profissional e indicando, dentre outras coisas, como ela possui o seu embrião em As 
origens do totalitarismo sem que tenha havido uma pretensão daquela de 
culpabilização deste por regimes totalitários e como o conceito de pluralidade permite 
que seja feita uma reposição do lugar do trabalho na crítica de Arendt a Marx. Embora 
o trabalho seja para este o processo de objetificaçao da essência humana e embora o 
homem humano só possa ser assentado mediante a atividade objetiva e os objetos, 
para Marx a atividade de produção material em si mesma não resultará numa 
apropriação do homem de si mesmo. Como mero trabalhador, o homem não 
reconhece seu ato, não reconhece seu produto, não reconhece o outro e, portanto, 
não reconhece a sie não pode ter individualidade ou humanismo. O segredo oculto do 
trabalho, de acordo com Marx, é que, por intermédio dele, os homens tanto 
desenvolvem as possibilidades humanas quanto se alienam delas. Reduzindo-se ao 
mero ato de trabalho, o homem se autodetermina em dois: ser genérico (várias 
possibilidades de ação/expressão humana) e alienação do ser genérico (sobreposição 
da atividade de produção material como se tal fosse, por si só, a totalidade da 
ação/expressão humana). Em oposição ao comunismo grosseiro de Proudhon, Marx 
advoga que a generalização do trabalho em nada alteraria a natureza do trabalho, mas 
que, ao contrário, é justamente porque o trabalho se sobrepôs às outras atividades 
dos homens que estes se tornaram mais completamente divididos e ainda não 
humanos tal como se encontram na modernidade. 

 

Palavras-chave: Arendt, Marx, pluralidade, trabalho, totalitarismo. 
 

Certamente, evitarei a companhia dos detratores de um grande 
homem. Quando o acaso faz com que aparentemente eu esteja de 
acordo com eles sobre um único ponto, começo a suspeitar de mim 
próprio; e para consolar-me de parecer por um instante defender sua 
opinião (...) preciso repudiar e conservar distante de mim, tanto 
quanto eu puder, esses pretensos auxiliares. (ARENDT, 2016, p. 89)  

 

Assim começa a crítica de Hannah Arendt a Karl Marx em A condição 

humana, com uma evocação da declaração feita por Benjamin Constant na ocasião em 

que este atacou Rousseau. Arendt busca se furtar de uma identificação dela como uma 

antimarxista profissional. É com a lembrança dessa importante ressalva que pretendo 

iniciar algumas reflexões críticas a respeito da sua crítica a Marx sem também ter a 

certeza de assim não pretender me colocar ao lado de auxiliares na crítica a Arendt. 
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1 - Sobre a gênese da crítica de Arendt a Marx 

 

O embrião dessa crítica se encontra na obra As origens do 

totalitarismo de duas maneiras: primeiro através da ausência presente da análise do 

marxismo como pano de fundo do totalitarismo stalinista e segundo através do que 

Arendt define como a lei do movimento que teria estado presente tanto no nazismo 

quanto no stalinismo.  

No que se refere ao primeiro ponto, ele fora esclarecido 

posteriormente: ela deliberadamente teria evitado uma análise conceitual e histórica 

do marxismo como pano de fundo do bolchevismo para que não se pudesse enfatizar 

o marxismo “e a tradição respeitável que ele tem atrás de si” dentre as causas do 

totalitarismo. Para Arendt era preciso não obscurecer o caráter de originalidade dessa 

experiência e isso exigia recusar a avaliação de uma simples continuidade entre a 

tradição marxista e a experiência totalitária stalinista e promover uma discussão crítica 

do marxismo no interior da “crítica de alguns dos mais importantes preceitos da 

filosofia política ocidental” (ARENDT, p. XXI, 2016). O cuidado de localização de uma 

suposta relação de Marx com as experiencias totalitárias limitado ao bojo da ampla 

relação da tradição do pensamento ocidental com estas está reiterado em Karl Marx e 

a tradição do pensamento ocidental (2002 apud ARENDT, XXVII, 2016), quando ela 

afirma, por exemplo, que, dado terem rompido o fio da tradição no sentido de uma 

história contínua, a emergência das instituições e políticas totalitárias não deveriam 

ser apreendidas como simples sucedâneos das categorias do pensamento tradicional e 

sim em termos de se pensar nos elementos específicos dessas categorias que de 

alguma forma desembocaram na novidade totalitária. É a avaliação desses elementos 

problemáticos do pensamento ocidental que será aprofundada em A condição 

humana, ainda que em termos de resistência do humanismo do que o contrário. 

No que se refere ao segundo ponto, sobre a possibilidade de que a 

crítica a questão do trabalho em Marx tenha surgido embrionariamente já em As 

origens do totalitarismo na chamada lei do movimento, é inequívoco que Arendt 

promoveu uma espécie de trama entre a filosofia da história de Marx e sua redução da 

humanidade ao caráter de produto com o problema da valoração do trabalho. 
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Lembremos: de acordo com Arendt, o nazismo e o stalinismo promoveram uma 

dispensa do consenso jurídico porque a legitimação da ação dos líderes se dera em 

termos de meros executores da lei do movimento. Ou seja, na lógica desses regimes 

não havia ilegalidade mesmo que as ações não fossem legitimadas por uma 

transcendência positivista porque elas podiam ser legitimadas pelas leis da natureza 

ou da história1. Dois anos após a primeira publicação de As origens do totalitarismo, 

Arendt explicitou a relação entre a filosofia da história de Marx e sua redução das 

atividades humanas à poiesis ao aludir que a redução da ação política ao poder da lei 

da história referia-se a uma espécie de confusão de Marx entre ação política e 

produção da história: 

 

A confusão da ação política com a produção da história remonta a 
Marx. Ele esperava, depois de Hegel, ter interpretado a história da 
humanidade, ser capaz de ‘mudar o mundo’, ou seja, produzir o 
futuro da humanidade. O marxismo pôde ser desdobrado em uma 
ideologia totalitária por causa de sua perversão, ou incompreensão, 
da ação política como a produção da história. (ARENDT, 2009 apud 
CORREA, 2016, p. XXII). 

 

Marx teria infundido na ação procedimentos típicos da esfera 

produtiva – especialmente da atividade produtiva de bens duráveis – possibilitando a 

perversão, por parte dos totalitários, da história como resultado do “fazer” humano 

nos moldes da fabricação. A perspectiva do “homem” como artesão de sua história 

possibilitou que o processo histórico fosse transformado num processo instrumental, 

de modo que o ato de “fazer a história” implicasse em chegar a um produto - o fim do 

“fabricar a sociedade ideal (comunista)” como a posição da humanidade – de modo 

que meios violentos pudessem ser legitimados a priori diante da futura efetivação do 

produto como finalidade última.  

O cerne da crítica de Arendt a Marx se localiza aqui: o problema não 

é que ele realize efetivamente essa reivindicação e sim que nele não houve uma 

espécie de prevenção de que uma lógica típica da fabricação pudesse estar presente 

de maneira terrível sobre a ação; e essa ausência de valoração da ação diante da 

______________ 
1 A lei de movimento surgira como lei trans-histórica: legitima um poder absoluto sobre a ação dos 

homens na medida em que se impõe sobre eles ainda que sem a mediação da lei positiva. 
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valoração da história teria acabado por permitir, em alguma medida, que o espaço 

para a violência revolucionaria surgisse como possibilidade de violência pela lei (da 

história). Isso porque se cabia ao homo faber a luta para arrancar da natureza os 

elementos (os materiais) sobre os quais incide sua atividade e, com isso, adequá-los a 

fins não-naturais, tomar a fabricação por modelo de atividade histórica poderia fazer 

emergir uma espécie de ação corrompida a fim de se arrancar o produto 

(“humanismo”) desejado. Arendt lembra que a violência possui um papel decisivo na 

fabricação e que quando a ação é submetida à lógica da fabricação ocorre um 

nivelamento de atividades que torna possível a consequente legitimação da 

substituição da política pela violência. É por isso que em “A dignidade da política” 

Arendt afirmou que “a violência em Marx se devia à sua filosofia da história e não ao 

seu ímpeto revolucionário”: 

 

A relutância de Marx em levar a sério “o que cada época diz sobre si 
e imagina ser” derivava de sua convicção de que a ação política era 
basicamente violência, e que a violência era a parteira da história. Tal 
convicção não se devia à ferocidade gratuita de um temperamento 
revolucionário, mas tem seu lugar na filosofia da história de Marx, 
que sustenta que a história, representada pelos homens na 
modalidade da falsa consciência, isto é, na modalidade das 
ideologias, pode ser feita pelos homens, tendo eles plena consciência 
do que estão fazendo. É justamente esse lado humanista dos 
ensinamentos de Marx que o levou a insistir no caráter violento da 
ação política: ele via o fazer da história em termos de fabricação; o 
homem histórico era para ele basicamente Homo faber. A fabricação 
de todas as coisas feitas pelo homem implica necessariamente 
alguma violência que incidirá sobre a coisa que se torna a matéria 
básica do que foi fabricado (Arendt, 2002, pp. 62-3). 

 

A relação da violência totalitária com Marx não se dá, assim, em 

termos de ímpeto revolucionário. Não é o ímpeto revolucionário de Marx que teria 

permitido a perspectiva de substituição da ação pela violência e sim o princípio de que 

o homem fabrica a sua própria história somada ao fato – independente de Marx - de 

que uma fabricação implica necessariamente em violência sobre a coisa que é 

transformada. Em Marx há uma abertura para que o homem histórico seja terrível não 

por conta de ele poder promover uma transformação por meio da violência e sim 

porque ele seria reduz o homem a um homem histórico mais exatamente no sentido 
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de um homo faber. Arendt afirma em A condição humana que essa incidência da 

violência no lugar da ação não se refere ao fato de os trabalhadores terem adquirido 

direitos e sim à redução da ação à atividade de produção: 

 

o ponto [central] não é que, pela primeira vez na história, os 
trabalhadores tenham sido admitidos com direitos iguais na esfera 
pública, mas sim que nós quase obtivemos sucesso em nivelar todas 
as atividades humanas ao denominador comum de assegurar as 
coisas necessárias à vida e de produzi-las em abundância (Arendt, 
1998, p. 126).  

 

Para Arendt, portanto, a violência do totalitarismo de cunho marxista 

pode de maneira remota ter sua conta em Marx não a partir da possibilidade de uma 

violência revolucionária da ação nele presente e sim por conta do caráter 

necessariamente violento do seu homem: nele a qualificação do homem como sujeito 

histórico implica em senhor fabricador do seu próprio destino. Ou seja, sem adentrar no 

fato de que Arendt considerará ainda que o homo faber de Marx é, mais exatamente um 

animal laborans, já a indiferenciação entre ação e fabricação possibilita a redução da 

política. A submissão de meios aos fins aqui não advém do ímpeto revolucionário e sim à 

redução da ação política ao fabricar a história acaba por possibilitar que seja muito mais 

profunda e ultrapasse a própria revolução. Ao se tornar direcionada à finalidade de 

produzir a humanidade, o homem histórico não é homem de ação política, não é homem 

de definições abertas.  

 

2 – A pluralidade como chave da crítica de Arendt  

 

As críticas de Arendt à Marx em suas diversas obras, ao que parece, 

compõem um teia argumentativa que pode ser de algum modo exposta na inter-

relação crítica da violência da filosofia da história marxiana com a crítica da elevação 

do homo faber, reduzido a animal laborans, inter-relação que de algum modo 

reafirmou a tradição moderna.  

A liga entre a violência da lei do movimento e a perspectiva marxiana 

de trabalho aparece em A condição humana por meio da crítica de uma redução (ou 

indistinção) da fabricação ao labor em Marx e de sua contribuição para a centralidade 
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do labor no domínio público em detrimento da ação através da evidência da 

pluralidade como chave argumentativa central para sua crítica ao comunista. Arendt 

avalia as três atividades humanas e a indistinção marxiana entre trabalho e obra 

conjugada com a dissolução moderna da distinção entre privado e público e com a 

confusão moderna entre social e político, como ocorrências que teriam inviabilizado a 

liberdade humana em primeira instancia, e que, em última instância, poderiam dar 

elementos explicativos do desenvolvimento do totalitarismo. 

Paul Riccoeur, em seu prefácio à segunda edição francesa de A 

condição humana (apud Magalhães 1985, p. 3) indica a leitura desta como uma obra 

que buscou identificar traços da condição humana que seriam mais duráveis – 

diferenciando-se, assim, de As origens do totalitarismo na qual Arendt refletiu sobre 

aquilo que a era moderna empreendeu de destruição. De fato, é em A condição 

humana que Arendt buscou identificar qual das atividades humanas é mais vulnerável 

em termos de resistência do caráter humano, mas a chave para a pluralidade como 

definidora do humano foi construída a partir da inversão do homem de massa 

desenvolvido em As origens do totalitarismo. O que Arendt fez ao escalonar as 

atividades humanas foi definir que uma atividade é mais humana quanto mais é capaz 

de dar suporte, de manter, de preservar, de fazer durar... o caráter da pluralidade. 

Ainda que no texto A condição humana este termo apareça depois da definição do 

trabalho como atividade menos humana, este caráter está alicerçando o centro da 

argumentação de Arendt desde o início. E é justamente por conta deste alicerce 

aparecer só depois que apenas posteriormente o leitor se dá conta de que trata-se de 

um texto apenas aparentemente claro. O que surge visivelmente apenas numa 

segunda leitura é que Arendt concluiu que o trabalho é a atividade menos humana não 

apenas porque o seu resultado é menos durável e voltado a desaparecer-se no 

consumo, nem porque tinha o desprezo dos gregos como atividade própria do 

desimportante domínio privado do indivíduo e do lar, mas, sobretudo, porque tal 

pouca durabilidade e finalidade de desaparecimento implicam numa menor abertura 

para a ocorrência da pluralidade.  

Arendt concebe que o fato de o fim do trabalho ser apenas o 

suprimento da vida biológica implica em repetição cíclica (tanto dos atos quanto dos 
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produtos) e em ausência de ineditismo das individualidades humanas. Também por 

isso o extremo oposto ao trabalho, a ação, seria a atividade mais humana: por ter 

como conditio per quam justamente a característica da pluralidade. Arendt avalia que 

a era moderna teria uma condição menos humana na medida em que tem nas 

atividades com menos espaço para a pluralidade o centro da vida pública (ao invés 

desta voltar-se para a política) . O chamado Estado-nação seria justamente a expressão 

dessa era moderna ao constituir-se em administração de negócios da família, da 

“nação”. A dependência entre os seres humanos na modernidade se daria em função 

da mera sobrevivência biológica, ou seja, em torno de atividades menos humanas e a 

distinção entre trabalho e obra (atividade do escravo e do artesão – polis) teria sido 

eliminada ou quase totalmente ignorada pela era moderna. 

Pela chave da questão da pluralidade, Magalhães (1985, p. 3) tem 

razão ao dizer que “a tríade trabalho-obra-ação em Arendt é muito mais (...) uma 

distinção entre trabalho por um lado e obra de arte-ação, por outro lado”2. O que está 

em jogo na distinção de atividades menos ou mais humanas é o quantum de 

pluralidade que nelas é possível. É também neste sentido que a questão que Thereza 

Calvet coloca sobre por que motivo a indistinção entre trabalho e obra na era moderna 

estaria ligada para Arendt à perda do espaço público - dado que não foi a distinção entre 

trabalho e obra que permitiu que o domínio político fosse valorizado na Antiguidade e sim 

a distinção entre privado e público – pode ser respondida apenas pela chave da questão 

da pluralidade. O que está em jogo para Arendt é o modo como perde-se em quantum de 

pluralidade na indistinção entre trabalho e obra e Magalhães (1985, p. 12) tem razão ao 

criticar Arendt indicando que em Marx a elevação do trabalho à centralidade da vida 

moderna não é um ideal e nem um objetivo do comunismo ou do trabalhador, mas 

justamente um fato do capitalismo ao qual Marx se opôs justamente em nome de 

recolocar o homem plural – em A ideologia humana Marx usa o termo “omnilateral” - no 

lugar do homem reduzido a proletário.  

 

3 - Marx e a contradição do trabalho 

 

______________ 
2 Magalhães (1985, p. 3) nos lembra, ainda, que em Between Past and Future Arendt considerou a arte 

como fenômeno do mundo público, tal como considerou a política. 
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Para Marx, a verdade do trabalho deve ser admitida a partir da sua 

manifestação fenomênica mais desenvolvida. Neste sentido, o modo como o trabalho 

se manifesta na modernidade é tomado por Marx como uma revelação de que a 

verdadeira essencia do trabalho não é só ser ato de produção das possibilidades para o 

humanismo e sim também ser ato de alienaçao do homem de seu humanismo. Marx 

se recusará a compreender a essencia do trabalho por via de uma especulação sobre 

seus momentos originais. Buscará a verdade deste processo a partir do modo como ele 

se manifesta na modernidade entendendo que, tal como quis supor Hegel, o 

fenômeno não está separado da essência, mas a compõe. E, neste sentido, Marx 

apreende que “é evidente, o trabalho produz coisas boas para os ricos, mas produz 

escassez para o trabalhador. [...] Produz inteligência, mas também produz estupidez e 

cretinice para os trabalhadores” (p. 113) que “ser mero trabalhador é ser sujeito 

alienado do produto de sua atividade”. Se ser plenamente trabalhador não é ser 

plenamente humano, então o trabalho não se resume a ser um ato em que o homem 

confirma as suas forças essenciais, mas é também um ato em que o homem aliena seu 

humanismo.  

Marx avalia três momentos desse procedimento negativo do 

trabalho: a alienaçao em relação ao produto, a alienação em relação à atividade a 

alienação em relação ao outro homem (a qual é, ao mesmo tempo, alienaçao do 

homem de seu ser genérico). Passemos rapidamente por esses momentos: ao 

objetivar a sua essência alienado do produto do trabalho, o homem é dominado pela 

sua própria produção que lhe surge como um poder estranho. 

 

A alienação do trabalhador no seu produto significa não só que o 
trabalho se transforma em objeto, assume uma existência externa, 
mas que existe independente, fora dele e a ele estranho e se torna 
um poder autônomo em oposição a ele; que a vida que deu ao objeto 
se torna uma força hostil e antagônica (MARX, 2008, p. 113). 

 

Em primeiro lugar, Marx constata que, não sendo o trabalho na 

modernidade “atividade de apreensão”, mas “atividade de produção” que, 

estranhada, se torna uma força hostil, é do caráter do trabalho em si desenvolver-se 

em objeto alienado e estranhado do homem. Mas, posteriormente, Marx avalia que a 
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alienação em relação ao produto é apenas consequencia de uma alienação dada já no 

processo de produção: “na alienação do objeto do trabalho, resume-se apenas a 

alienação na própria atividade do trabalho” (MARX, 2008, p. 114). Ou seja, apenas 

porque o processo do trabalho “é a relação do trabalhador com a própria atividade 

como com alguma coisa estranha, que não lhe pertence” (MARX, 2008, p. 115) que sua 

essência exteriorizada na forma de objeto-produto pode se voltar contra ele, o qual é 

apoderado por outro que, por meio deste poder, lhe domina.  

Marx conclui que o trabalho na modernidade comprova que o 

trabalho em si mesmo não pode chegar ao humanismo, dado que na modernidade o 

homem já está reduzido a mero ser que trabalha e não é humano. O homem como 

mero trabalhador é homem reduzido a fazer alterações materiais desprovidas de 

sentido e não a desenvolver-se física e mentalmente. Na verdade, ele se esgota: não 

“desenvolve livremente as energias físicas e mentais, mas esgota-se fisicamente e 

arruína o espírito” (MARX, 2008, p. 115). Reduzido ao trabalho, “o homem só se sente 

livre nas suas funções animais – comer, beber e procriar [...] enquanto nas funções 

humanas se vê reduzido a animal” (p. 115).  

Marx considera que, na medida em que o trabalho em si é uma 

atividade na qual o homem perde-se de si mesmo, o trabalho em si é a produção de 

sua essencia mas apenas sob a condição de dispor/perder essa para um outro: “a 

atividade do trabalhador não é sua atividade espontânea. Pertence ao outro, é a perda 

de si” (MARX, 2008, p. 114). A alienação do produto e da atividade no trabalho 

expressam a que o trabalho é que promove a alienação mais grave e mais 

fundamental: a alienação do homem em relação ao outro homem: 

 

Uma implicação imediata da alienação do homem a respeito do 
produto do seu trabalho, da sua vida genérica, é a alienação do 
homem em relação ao homem. Quando o homem se contrapõe a si 
mesmo, entra do mesmo modo em oposição com outros homens [...] 
De forma geral, a afirmação de que o homem se encontra alienado 
da sua vida genérica significa que um homem está alienado dos 
outros e que cada um dos outros se encontra do mesmo modo 
alienado da vida humana. MARX, 2008, p. 118). 

 

A alienação do homem em relação ao outro homem implica num 

estranhamento dos homens uns em relação aos outros. Assim, embora o trabalho seja 
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o processo de objetificaçao da essência humana e embora o homem humano só possa 

ser assentado mediante a atividade objetiva e os objetos, a atividade de produção 

material em si mesma não resultará numa apropriação do homem de si mesmo. Como 

mero trabalhador, o homem não poreconhece seu ato, não reconhece seu produto, 

não reconhece o outro e, portanto, não reconhece a si. O segredo oculto do trabalho é 

que, por intermédio dele, os homens tanto desenvolvem as possibilidades humanas 

quanto se alienam delas. Reduzindo-se ao mero ato de trabalho, o homem se 

autodetermina em dois: ser genérico (várias possibilidades de ação/expressão 

humana) e alienação do ser genérico (sobreposição da atividade de produção material 

como se tal fosse, por si só, a totalidade da ação/expressão humana). Marx considera 

que Proudhon advgou um comunismo grosseiro quando sugeriu poder superar a 

propriedade privada reduzindo todos os homens a meros trabalhadores, já que é a 

própria submissão do homem à atividade do trabalho que gera o cego domínio do 

homem sobre o homem, dado que esta não ser em si mesma uma atividade de 

apercepçao de si mesma e de seu produto, mas apenas um processo cego de 

exteriorização/objetificação da subjetividade humana. Deste modo, o trabalho em si 

não pode tornar o homem humano, mas apenas produzir a potência para que o 

homem seja humano. Para que a potência/pressuposto humano se torne 

realizado/posto é preciso ir/ver além do trabalbo, é preciso emancipar o homem da 

condição de mero trabalhador.  

A generalização do trabalho em nada alteraria a natureza do 

trabalho. Ao contrário: foi justamente porque o trabalho se sobrepôs às outras 

atividades dos homens que estes se tornaram mais completamente divididos tal como 

se encontram na modernidade. Antes de ser uma contraposição à propriedade 

privada, “a redução ao trabalho é a origem da propriedade privada”. O trabalho em si 

não pode ser, portanto, tomado como forma que realiza o humanismo. 

 

4 – O valor como produto do trabalho destrutivo da pluralidade 

 

A verdade bastante desagradável de tudo isso é que o triunfo que o 
mundo moderno conseguiu sobre a necessidade se deve à 
emancipação do trabalho, isto é, ao fato de que o animal laborans 
pôde ocupar o domínio público; e, no entanto, enquanto o animal 
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laborans continuar de posse dele, não poderá existir um domínio 
verdadeiramente público, mas apenas atividades privadas expostas à 
luz do dia (ARENDT, 2016 apud MAGALHÃES, 1985, p. 12). 

 

Afirmações de Arendt desse tipo soam bastante estranhas ao 

universo marxiano por trazerem expressões que remetem ao próprio Marx – no caso, 

aqui, emancipação do trabalho – sem dialogar mais profundamente de que modo elas 

fazem sentido em suas obras. O triunfo sobre a necessidade obviamente não é em 

Marx uma realidade efetiva e sim uma possibilidade constantemente produzida e 

negada diante do capital e, justamente por isso, uma reposição constante do homem 

na condição animal mesmo que as condições para se triunfar sobre as necessidades há 

muito já tenham sido produzidas. No universo marxiano o triunfo sobre a necessidade 

teria acontecido apenas enquanto triunfo ainda negado e não se deveria à 

emancipação do trabalho e sim à emancipação do capital frente ao trabalho: 

justamente porque não foi o trabalhador / animal laborans que passou a ocupar o 

domínio público e sim a administração exploratória do animal laborans que se 

sobrepôs neste domínio que o homem não estaria ainda emancipado do trabalho e 

sim submetido ao trabalho na sua forma cega e negadora da efetiva pluralidade 

humana. Na perspectiva de Marx a centralidade do trabalho no mundo moderno 

refere-se à escravidão do homem pelo trabalho e não à emancipação e se o animal 

laborans tivesse de fato posse do domínio público a vida humana não se centraria no 

(explorar do) trabalho e sim teria – supostamente - promovido uma redução da 

jornada de trabalho de modo a dar-lhe o seu devido lugar e tamanho na vida humana, 

podendo deixar de ser trabalhador e voltar a ser homem que, dentre outras atividades, 

trabalha. É estranho que Arendt considerar que “enquanto o animal laborans tiver 

posse do domínio público teremos apenas atividades privadas à luz do dia” (apud 

Magalhães p. 12), sem dialogar com o que exatamente significaria para Marx posse do 

domínio público pelos laborans ou mesmo atividades privadas. Obviamente, ao tratar 

de uma revolução dos trabalhadores Marx não indicou que o domínio público deveria 

estar na posse do homem sob a lógica de animais laborans, mas, justamente ao 

contrário, na posse de trabalhadores /animais laborans que não tivessem como 

objetivo a manutenção do domínio da lógica do labor nas outras esferas da vida 

humana. Arendt não avalia exatamente porque é que Marx combateu o capitalismo 
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justamente no aspecto deste de generalização do homem que trabalha como 

proletário. 

Magalhaes tem razão ao reivindicar o problema de uma ausência em 

Arendt de uma alusão ou explicação mais profunda no que se refere ao fato de que em 

Marx o trabalho no capitalismo, diferentemente do antigo, cria produto que não se 

esgota no consumo: cria valor. Para Marx, o capitalismo criou o trabalho abstrato, ou 

seja, fez com que qualquer trabalho seja criador de riqueza e assim o despojou 

(sobretudo a partir de Adam Smith) de seus aspectos particulares (tipo de trabalho, 

tipo de individualidade do agente ou do produto). Condições históricas específicas 

efetivaram todos tipos de trabalho como simplesmente meio de criar a riqueza e é 

neste sentido que se diz trabalho abstrato: não trata do trabalho agrícola, do trabalho 

comercial ou do trabalho industrial e sim de o trabalho. No capitalismo não há mais o 

trabalho que cria o pão que será consumido como alimento (e que, neste sentido, “não 

deixa rastro”) e sim o trabalho que põe o pão como valor de troca e que, ao fazê-lo, 

deixa de ser um tipo de atividade (metabolismo entre homem e natureza) e torna-se 

outro tipo de atividade (relações de acumulo de valor). O trabalho torna-se atividade 

produtora de produtos a serem consumidos apenas na medida em que é produtor de 

produtos a serem trocados. E aqui o aspecto fundamental: a generalização do trabalho 

produtor de valor de troca implica a realização do trabalho criador de valor, o que 

torna o produto do trabalho passível de não desaparecer quando consumido. Na 

medida em que a mediação trabalhador-produto na generalização da troca passa a 

deixar como rastro o valor, o qual pode subsistir sob forma acumulada, o trabalho não 

mais cria apenas produtos perecíveis quando consumidos e sim relações (des)humanas 

cuja extensão temporal e cuja consequência opostas ao pluralismo são imensuráveis. E 

aqui está o quiproquó: o valor não é produto que, tal como as características materiais, 

se esgotam com o consumo, mas ele permanece tendo como produto relações entre 

os homens que não se esgotam pelo uso e que determinam fortemente o quantum de 

pluralidade nas demais atividades humanas. 

 

5 – Considerações finais 
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Ao buscar a categorização das atividades humanas passando ao largo 

dos processos que modificaram essas atividades dando a elas novos caracteres, 

motivações e fins; ao tratar do metabolismo do homem moderno com a natureza sob 

o mesmo termo do metabolismo do homem grego com a natureza, Arendt não chega 

nem a apresentar uma contraposição ao que Marx sugere como uma transformação 

da complexidade das mediações homem-natureza. Acaba sendo obrigada, assim, a 

explicar que a centralidade que o trabalho adquiriu na modernidade através de 

procedimentos meramente ideológicos: os modernos teriam tratado trabalho e obra 

de maneira indistinta e/ou teriam invertido a tradição e exaltado o trabalho como 

fonte de todos os valores, e/ou elevado o animal laborans a privilegiada posição do 

domínio público. E, assim, temos a impressão de que a sobreposição do animal 

laborans ao animal rationale e a centralidade do trabalho em termos de animal 

laborans na era moderna é mais fruto de uma deturpação ou de uma permissividade 

moral e filosófica do que um empreendimento da própria transformação das 

mediações da relação homem-natureza. Tal perspectiva acaba por perder de vista, 

assim, que as possibilidades de superação da redução do homem ao trabalho – em 

termos de labor ou de faber - exige uma solução no interior da (ir)racionalidade das 

próprias mediações do trabalho, as quais ultrapassam meras reposições morais ou 

ideológicas do lugar do labor, da fabricação e da política, ainda que exijam também 

muito fortemente um engajamento ético próprio da ação. 
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Resumo: Trata-se de mostrar a importância do conceito de senso comum para que 
Hannah Arendt pense as relações entre a atividade do pensar e a atividade do julgar e, 
a partir dessa relacionalidade, reflita sobre um mundo onde se possa aparecer e em 
um modo de ser que possa a ele pertencer. 

 

Palavras-chaves: senso-comum; mundo; pensamento; juízo; aparecimento 
 

Evocar o pensamento arendtiano é enfrentar as suas inúmeras 

sutilizas, pois ele é uma maneira de pensar que se apropria de diversos pensamentos 

para formular uma interessante perspectiva política do mundo contemporâneo. 

Dentro do emaranhado de conceitos que ela utiliza, interessei-me especificamente 

pelo de sensus communis. Na sua obra, esse conceito possui ligação com a estética e a 

ética e com o direito ou não de aparecer publicamente, de se manifestar em um 

mundo em que se vê e se é visto. Na verdade, são problemas importantes e que, 

talvez, tenham a ver, e é isto que me proponho a vislumbrar, com a positividade 

mesma deste pensamento. 

Começo rodeando o conceito de senso comum, olha-lo menos em si 

mesmo e mais por meio do prisma de suas vizinhanças na obra arendtiana. Para isso, 

primeiramente irei ao livro A Condição Humana. Para meu propósito, é muito 

importante destacar a distinção feita nele entre a realidade da vida e a realidade do 

mundo, entre a intensidade da experimentação da vida, do seu impacto, e da 

permanência e durabilidade do mundo; visto que, a primeira, pela sua força 

elementar, pode obliterar a segunda, que depende da “capacidade humana de 

transcender e alienar-se dos processos da própria vida” (ARENDT, 1981, p. 133). Para 

viver no mundo, ou melhor, com o mundo (que para a pensadora não se confunde 

com as coisas dadas naturalmente e é entendido como um artifício construído pelos 

próprios homens), o homem tem que se despojar do ônus das fadigas e das penas da 

vida, de uma vida unicamente dedicada ao labor. Não só, pois a produtividade do 

trabalho (que é diferente do labor, um vez que este está preso a necessidade) não se 
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resume, a favor do mundo (numa sociedade de consumo como a nossa pode ser 

contra o mundo), à mera utilidade, sendo mais importante sua capacidade de produzir 

durabilidade. Por ter forma e ser visto e, portanto, estar à mercê dos critérios objetivos 

(belo ou feio, ou entre o belo e o feio) do mundo, tudo que existe e aparece já 

transcende sua mera instrumentalidade (ARENDT, 1981, p. 186). 

Estar no mundo para, de certo modo, permanecer nele, fazer parte 

dele, aparecer nele. Diminuiremos o passo nesse momento, pois esta frase pode 

suscitar equívocos. Ela não diz, de modo algum, que devemos ultrapassar o mundo por 

meio de uma vida, mas diz da possibilidade, tão grega, de imortalizar ou dar 

permanência aos feitos humanos num mundo que os ultrapassa pela sua duração. 

Estamos no terreno da ação (para Arendt, a política é uma questão de ação), o terreno 

mais perigoso e mais humano da Condição Humana. E aqui o poder – ideia pensada 

com muita originalidade por Arendt – só passa a existir quando as pessoas se reúnem 

para agirem em concerto, o que supõe que estas mesmas pessoas assinaram um 

contrato ou fizeram um acordo entre elas. Um contrato provisório, claro, e de 

realidade limitada – que não se confunde com um contrato originário tal como 

pensado pelos contratualistas –, mas que as promessas feitas uns aos outros obriga a 

respeitar. Para ela, esse é o único momento – aqui aparece outra vez uma 

originalidade do pensar arendtiano – em que existe verdadeiramente a soberania 

(ARENDT, 1981, p. 256-257). É desse concerto de vozes – se a política é uma questão 

de ação, a ação só pode se basear, para Arendt, na pluralidade política –, dessa 

pluralidade humana que não podemos desconsiderar, que nasce um território que 

exerce um tipo de moralidade. Novamente a de ser cuidadoso e não se apressar, 

principalmente em relação a essa questão. Arendt deixe claro o que ela quer dizer com 

essa ideia de moralidade (mesmo que seja difícil justificá-la em outros níveis de 

pensamento que não seja o do político, ou seja, o de uma moral da política). Não se 

trata da soma de morais, costumes e padrões de comportamento, mutáveis com o 

tempo, mas “a boa intenção de neutralizar os enormes riscos da ação através de da 

disposição de perdoar e ser perdoado, de fazer promessas e cumpri-las”. Elas 

“decorrem diretamente do desejo de conviver com os outros na modalidade da ação e 

do discurso e são, assim, mecanismos de controle embutidos na própria faculdade de 
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iniciar processos novos e intermináveis” (ARENDT, 1981, p. 257). Trata-se de um fato, 

que não explorarei profundamente nesse artigo, de que estamos já aí num mundo que 

preexiste a nós e, portanto, não podemos escolher com quem o compartilhamos, mas 

podemos, coabitando juntos, fazer escolhas de como se responsabilizar por essa 

pluralidade. Ao final do artigo, voltaremos ao tema da responsabilidade diante de 

regimes políticos excludentes. 

No livro Crises da República, no que virou o capítulo “Da Violência”, 

Hannah Arendt discorreu sobre a questão do consentimento, que é o apoio da 

coletividade, adesão condicionada, que empresta poder às instituições e às leis de um 

país. Estas são “manifestações e materializações” do poder do povo e, por isso, 

quando este lhes tira o consentimento “petrificam e decaem” (ARENDT, 1973, p. 120). 

Com a perda desse alicerce do poder, o recurso comumente usado para manter o 

domínio é a violência. Para Arendt, o poder está intimamente ligado com a “força da 

opinião”, está sempre ligado com a quantidade, com a maioria: “A forma extrema de 

poder é Todos contra Um; a forma extrema de violência é Um contra Todos” (ARENDT, 

1973, p. 121). Contra este estado soberano, Arendt propõe um estado-conselho – isto 

está nas “Reflexões sobre Política e Revolução”, uma entrevista sobre o “Da Violência” 

–, uma política horizontal, pois os conselhos (diversos conselhos de cidadãos com 

interesses e objetivos determinados, consolidados nos debates de opiniões) são os 

únicos recursos encontrados (na história das revoluções) para fazer frente a 

verticalização do estado atual. Não deixa de ser sintomático de uma sociedade 

considerada como sendo de massas pela autora, que ela não tenha muitas esperanças 

sobre essa possibilidade. No Entre o Passado e o Futuro, no ensaio intitulado Verdade 

e Política, Arendt afirma que “é a opinião, e não a verdade, que pertence à classe dos 

pré-requisitos indispensáveis a todo poder” (ARENDT, 1972, p. 305). 

Agora que tracei a silhueta dos problemas caros ao pensamento 

arendtiano que ambientam a noção de sensus communis, que é de onde também ela 

retira parte de suas inquietações, tentarei enfrentar o problema mais de perto. 

Voltando ao Condição Humana, na última parte do livro (A vida activa e a era 

moderna), Arendt traça a perda do senso comum com o advento da dúvida cartesiana.  
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Só então se percebeu até que ponto a razão e a fé na razão 
dependiam, não de percepções sensoriais isoladas, cada uma das 
quais podia ser ilusória, mas do pressuposto, jamais contestado, de 
que os sentidos como um todo – reunidos e presididos pelo senso 
comum, que é o sexto e o mais alto de todos os sentidos – integram o 
homem à realidade que os rodeia (ARENDT, 1981, P. 287).  

 

Se o ser e a aparência estão separados, e mais do que isto, se o ser 

mesmo “ativo e energético cria suas próprias aparências” (ARENDT, 1981, p. 289), 

então tudo pode ser posto em dúvida, perde-se a evidência que dispensa 

demonstração (o que existe não se revelará por si mesmo e nem as faculdades 

humanas são adequadas a recebê-lo). A solução cartesiana é a introspecção – o 

interesse cognitivo da consciência em seu próprio conteúdo – a qual deve produzir 

certeza, pois aí só estaria em jogo o que a própria mente construiu. Isto tem como 

consequência o  

 

pesadelo da não realidade como modo de submergir todos os 
objetos mundanos no fluxo da consciência e dos seus processos. Ao 
ser processada e transformada em objeto da consciência, ao mesmo 
nível das coisas meramente lembradas ou inteiramente imaginárias, 
torna-se parte integrante do próprio processo, isto é, daquela 
consciência que só conhecemos como fluxo em constante 
movimento. [...] esta dissolução da realidade objetiva em estados de 
alma subjetivos ou, antes, em processos mentais subjetivos (ARENDT, 
1981, p. 295).  

 

Neste momento, há o diagnóstico da derrota do senso comum, pois 

aquele sentido que ajustava as sensações privadas ao mundo comum passava a ser 

uma “faculdade interior sem qualquer relação com o mundo”. O senso comum passa a 

ser o que é comum a todos, ou seja, a estrutura da mente, e “esta eles não podem, a 

rigor, ter em comum; o que pode ocorrer é apenas que a faculdade de raciocínio é a 

mesma para todos” (ARENDT, 1981, p. 296). O senso comum se resume, a partir desta 

perspectiva, ao raciocínio e, portanto, limita-se “a prever as conseqüências”, ao “jogo 

da mente consigo mesma”. Assim, “destituído do senso comum, mediante o qual os 

cinco sentidos animais do homem se ajustam a um mundo comum a todos os homens, 

os seres humanos não passam realmente de animais capazes de raciocinar, de prever 

as consequências” (ARENDT, 1981, p. 297).  
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Agora já estamos imersos numa grande problemática do pensamento 

arendtiano, e também nas suas reflexões de cunho mais filosófico, ou seja, o problema 

do status do mundo das aparências e de sua realidade, e, igualmente, o da diferença 

entre o pensar e as faculdades da vida activa (labor, trabalho, ação). Na obra a Vida do 

Espírito, o primeiro e o segundo capítulos do Pensar, pelo menos, versam sobre a 

Aparência. E como não é possível, neste pequeno artigo, explanar detalhadamente 

sobre a desenvoltura deste pensamento, recortarei o que é pertinente para meus 

objetivos, que seja, entender o status do sensus communis na obra de Arendt. Neste 

ponto, ela se apoia em Husserl e tal como ele alega que a  

 

objetividade é construída na própria subjetividade da consciência em 
virtude da intencionalidade. Ao contrário, e com a mesma justeza, 
pode-se falar da intencionalidade das aparências e de sua 
subjetividade embutida. Exatamente porque todos os objetos 
implicam um sujeito, e como todo ato subjetivo tem seu objeto 
intencional, também todo objeto que aparece tem seu sujeito 
intencional (ARENDT, 2000, p. 36-37). 

 

Nessa interpretação, as aparências exigem seus expectadores, 

implicando em reconhecimento e admissão “pelo menos potenciais”. Apoiando-se 

também em Merleau-Ponty, ela considera que nossa “fé perceptiva”, ou seja, que 

“nossa certeza de que o que percebemos tem uma existência independente do ato de 

perceber, depende inteiramente do fato de que o objeto aparece também para os 

outros e de que é por eles reconhecido”. Portanto, aqui temos uma crítica ao 

solipsismo. Como sabemos, o solipsismo está diretamente ligado à experiência do 

filósofo com o ego pensante, em que o homem é entendido como “pensamento feito 

carne, a encarnação sempre misteriosa, nunca totalmente elucidada do pensamento”. 

Para Arendt, este modo de ver o homem não é um erro, mas “a semblância 

inteiramente autêntica da nossa própria atividade de pensar” (ARENDT, 2000, p. 37).  

No entanto, essa experiência do pensamento – importante e 

necessária – tem sua contrapartida perniciosa, ou seja, a atividade do pensar gera 

dúvidas sobre a realidade do mundo e a de mim mesmo. O que significa dizer que 

apesar de ele poder se apoderar do que é real, a realidade permanece além do seu 

alcance. “A realidade não pode ser derivada” dessa experiência (ARENDT, 2000, p. 39). 
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Por sua vez, a aparência traz uma indicação da realidade, a sensação de realidade, de 

que as coisas estão envoltas no seu contexto mundano e podem ser garantidas pelos 

outros (aqui vemos desenrolar a questão política tão importante para Arendt de o 

porquê a mentira não pode substituir a estabilidade da verdade factual). O senso 

comum é esta espécie de sexto sentido (para ela, entendido até mesmo de forma 

biológica de um sentido interno) que mantém unido os outros sentidos privados para 

adequá-los a um mundo compartilhado, a intersubjetividade do mundo. Nesse sentido, 

a realidade é “parenta da sensação; um sentimento de realidade ou irrealidade que 

acompanha de fato todas as sensações de meus sentidos que, sem ele, não teria 

sentido” (ARENDT, 2000, p. 40). 

Antes de continuar, deixo claro que para Arendt pensar não é a 

mesma coisa que conhecer, neste sentido a autora preserva (se apropriando com seu 

próprio acréscimo) a distinção Kantiana entre Vernuft (razão) e Verstand (intelecto), 

entre o que “deseja apreender o que é dado aos sentidos” (intelecto) e o que “quer 

compreender seu significado” (razão) (ARENDT, 2000, p. 45). A cognição intelectual 

baseia-se no critério da verdade situada na evidência dos sentidos e usa do pensar 

como um meio para um fim (conhecimento ou cognição). Seria como o modo mais 

refinado do raciocínio do senso comum, ou seja, acaba voltando para o mundo, caso 

contrário “perderia todo o sentido de realidade do seu objeto de investigação” 

(ARENDT, 2000, p. 44). A sede do conhecimento busca pela verdade, mesmo que esta 

seja, como nas ciências, a veracidade provisória que substitui uma evidência por outra 

e pode cair em ilusão e erro. O que o diferencia do pensamento ou da razão, que “não 

pergunta o que uma coisa é ou se ela simplesmente existe – sua existência é sempre 

tomada como certa – mas o que significa, para ela, existir” (ARENDT, 2000, p. 45). O 

pensamento não deixa rastros, não pode ser exaurido pelas iluminações dos grandes 

pensadores e pode gerar absurdos ou ausências de significado, mas não ilusões ou 

erros.  

Avancemos um pouco mais nas distinções arendtianas. Segundo ela, 

o pensamento, o espírito, perante o mundo das aparências e suas atividades, são 

invisíveis (interior). Mas ele não é a alma (também invisível). Nesta última “surgem 

nossas paixões, sentimentos e emoções, [e] é um torvelinho de acontecimentos mais 
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ou menos caóticos que não encenamos ativamente, mas que sofremos [...]” (ARENDT, 

2000, p. 57), os quais tem sua expressividade externa. A vida do espírito, por sua vez, é 

a pura atividade que podemos de certa forma controlar, começar e paralisar, e da qual 

a única manifestação externa é o alheamento (desatenção em relação ao mundo ao 

redor). Para Arendt, a falta de clareza desta distinção pode levar ao equívoco comum 

de cair na ou numa variante da crença metafísica dos dois mundos e no seu corolário 

comum de supremacia do espírito sobre as paixões da alma, considerando esse o 

órgão mais elevado desta.  

Mantida estas duas distinções – entre a razão e o intelecto e o 

espírito e a alma –, o pensar reduz a pluralidade à dualidade da consciência (conhecer 

comigo mesmo ou estar -só).1 A sua natureza reflexiva caracteriza esta dualidade em 

que “o agente espiritual só pode ser ativo agindo implícita ou explicitamente sobre si 

mesmo” (ARENDT, 2000, p. 59). Neste “terreno” (uma palavra que aqui não pode ser 

mais do que modo de expressão, uma vez que só se percebe as atividades espirituais 

enquanto a atividade perdura) do pensamento, o pensar se retira do mundo presente 

para os sentidos: “Todo ato espiritual repousa na faculdade do espírito ter presente 

para si o que se encontra ausente dos sentidos” (grifo da autora). Ele lida com o 

representar (imaginação) e “somente pela capacidade do espírito tornar presente o 

que está ausente é que podemos dizer ‘não mais’ [memória], e constituir um passado 

para nós mesmos, ou dizer ‘ainda não’ [vontade], e nos preparar para um futuro”. E 

isto só é possível retirando-se do mundo presente e das urgências da vida. O que 

acaba sendo de fundamental importância para nosso objetivo, ou seja, evidenciar as 

ligações entre o pensar e o julgar: “[...] o juízo, seja ele estético, legal ou moral, 

pressupõe uma retirada decididamente ‘não natural’ e deliberada do envolvimento e 

da parcialidade dos interesses imediatos tal como são estabelecidos pela minha 

posição no mundo e pela parte que nele desempenho” (ARENDT, 2000, p. 60). Não que 

o pensar seja superior ao julgar ou ao querer (as atividades do espírito), já que ele não 

move à vontade ou prove juízos gerais, todavia ele tem o privilégio de de-sensorializar 

os sentidos e assim permitir os outros dois.  

______________ 
1 Arendt faz uma interessante distinção entre estar só e solidão. O primeiro, caracteriza o pensar que 
nunca está na verdade só e, o segundo, caracteriza o estar abandonado dos outros e de si mesmo.  



83 

 _______________________________________________________________  
Anais do VII Colóquio Pensamento Político Contemporâneo e IX Ciclo Hannah Arendt 

Universidade Federal de Goiás – 05 e 06 de dezembro de 2018 
Programas de Pós-Graduação em Filosofia UFG e UEL 

A semblância autêntica do pensar (seu alheamento do mundo) faz 

acreditar que ele tem um status privilegiado e que não é somente mais uma das 

faculdades humanas. Sua experiência de retirada do mundo ou de retirada do mundo 

dos vivos faz acreditar numa afinidade da filosofia com a morte, pois a experiência de 

desaparecer para o mundo é morrer. Isto, contudo, não vem da própria atividade do 

pensar, mas, segundo Arendt, do senso comum, que o filósofo compartilha com todos. 

Ele sabe que no pensar está ‘fora de ordem’, é “seu próprio senso de realidade que o 

faz suspeitar da atividade de pensar”. Numa interpretação muito original, Arendt 

mostra que não foi tanto a multidão que declarou guerra ao filósofo e sim o filósofo 

que declarou guerra à multidão. Todavia, até mesmo esta inversão não é satisfatória, 

porque o “riso, e não tanto a hostilidade, é a reação natural da multidão diante das 

preocupações do filósofo e da aparente inutilidade de que se ocupa” (ARENDT, 2000, 

p. 64). Na verdade, para Arendt, existe uma luta interna no filósofo entre o senso 

comum e o pensamento especulativo, em que “no alheamento proverbial do filósofo o 

presente está ausente, porque algo realmente ausente está presente no seu espírito, e 

entre as coisas ausentes está o seu próprio corpo. Tanto a hostilidade do filósofo com 

relação à política [...], quanto sua hostilidade diante do corpo tem pouco a ver com 

convicções ou crenças pessoais. Eles são inerentes à própria experiência” (ARENDT, 

2000, p. 66). Como disse Arendt em outra ocasião, é uma deformação profissional.  

Como sair então de um pensamento alheio ao mundo? Por meio da 

reinvindicação de outra faculdade que não a do pensar, no caso, a do julgar. Nesse 

ponto, Arendt recorre a Kant. No livro Entre o passado e o futuro, principalmente no 

capítulo Crise da Cultura, a faculdade do juízo aparece para que se reivindique suas 

possibilidades políticas. Kant, de modo diverso da Crítica da Razão Prática, em que se 

deve estar em concórdia com o próprio eu e agir tão somente através do princípio do 

imperativo categórico; na Crítica da Faculdade de Juízo escreve que isto não é 

suficiente e tem que se pensar por meio de uma mentalidade alargada, portando-se no 

lugar das outras pessoas, pois a “eficácia do juízo repousa em uma concórdia potencial 

como o outro”. O juízo para ser válido depende da presença do outro, depende de 

transcendermos nossas limitações individuais e pensarmos com a presença do outro. 

Este “juízo é dotado de certa validade específica, mas não é universalmente válido” 
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(ARENDT, 1972, p. 275). Ele é entendido na política como discernimento. O 

discernimento que julga baseia-se no senso comum (common sense ou bom senso) e 

este julgamento é “uma, se não a mais importante atividade em que ocorre esse 

compartilhar-o-mundo” (ARENDT, 1972, p. 276). 

Arendt considera muito relevante que Kant descobriu esta faculdade 

judicante ao analisar o gosto a partir de preocupações políticas e não das estéticas. O 

que preocuparia Kant não eram tanto as questões estéticas, mas sim a qualidade 

pública da beleza e é por isto que Kant insistia que os julgamentos de gosto são 

abertos à discussão. Exercer o gosto é decidir como o mundo deverá “aparecer e soar, 

o que os homens verão e ouvirão nele” e isso “independentemente da sua utilidade” 

ou “interesses vitais”. O que é decisivo para Arendt é que o “gosto julga o mundo em 

sua aparência e temporalidade; seu interesse pelo mundo é puramente 

‘desinteressado’, o que significa que nem os interesses vitais do indivíduo, nem os 

interesses morais do eu se acham aqui implicados. Para os juízos do gosto, o mundo é 

objeto primário, e não o homem, nem a vida do homem, nem seu eu” (ARENDT, 1972, 

p. 277). Tal como as opiniões políticas os juízos são também persuasivos, querem 

encontrar aquiescência. Quando julgam as coisas no mundo, os indivíduos também 

revelam algo de si mesmo pelo seu modo de julgar. O julgamento não se baseia tão 

somente na qualidade das coisas fabricadas no mundo – que “se situa além das 

decisões do juízo, e além da necessidade de persuasão e da solicitação de acordo” 

(ARENDT, 1972, p. 278) –, uma vez que acrescentam a ela uma dimensão mais 

humana. O que significa dizer que os juízos não se deixam engolfar tão somente pela 

beleza das fabricações, pois colocam um fator pessoal que caracteriza uma cultura – 

entendida aqui como modo de relacionamento dos homens com as coisas do mundo.  

Como coloca em outro ensaio do mesmo livro, Verdade e Política, o 

pensamento político que se baseia nos diversos juízos é representativo. A 

representação, contudo, não significa adotar “cegamente as concepções efetivas dos 

que se encontram em algum outro lugar [...]; não é uma questão de empatia, como se 

eu procurasse ser ou sentir como alguma outra pessoa, nem de contar narizes e aderir 

a uma maioria, mas de ser e pensar em minha própria identidade onde efetivamente 

não me encontro” (ARENDT, 1972, p. 299), o que não impede que “a autêntica 
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qualidade de uma opinião, como de um julgamento, depende do grau de 

imparcialidade” (ARENDT, 1972, p. 300). Não sendo auto evidentes as opiniões têm 

que percorrer longos caminhos para acender da particularidade para a generalidade 

imparcial, sendo assim, são forçadas a se mostrar de todos os lados e de todas 

perspectivas até que sejam compreendidas plenamente.  

Agora podemos passar para o livro que melhor delineia a 

interpretação de Arendt sobre a Crítica da Faculdade do Juízo de Kant, ou seja, Lições 

sobre a filosofia política de Kant. Ela considera que os tópicos trabalhados na Crítica 

da Faculdade do Juízo – “o particular como um fato da natureza ou um evento da 

história; a faculdade do juízo como faculdade do espírito humano para lidar com o 

particular; a sociabilidade dos homens como condição de funcionamento daquela 

faculdade ” –, de teor claramente político, decorre de preocupações pré-críticas que 

agora Kant volta a analisar após as críticas. O julgamento do particular não tem lugar 

na filosofia moral Kantiana, e por isto sua preocupação é a de voltar ao juízo e do seu 

‘prazer meramente contemplativo ou satisfação inativa’. Esta preocupação tem 

relação com a questão ‘por que há homens e não o Homem’, que Arendt acredita que 

Kant teria respondido: “a fim de que possam falar uns aos outros”. Aparece a 

comunicabilidade como vocação natural da humanidade e como necessária para um 

pensamento crítico que “pressupõe que todos estão dispostos e são capazes de 

prestar contas do que pensam ou dizem”. 

Nessa direção, para Arendt aparece a comunicabilidade como 

vocação natural da humanidade e como necessária para um pensamento crítico que 

“pressupõe que todos estão dispostos e são capazes de prestar contas do que pensam 

ou dizem” (ARENDT, 1972, p 55). A publicidade obriga que obtenhamos, a partir da 

consideração dos pontos de vista dos outros, uma imparcialidade que “não é o 

resultado de um ponto de vista mais elevado, que pudesse resolver a disputa por estar 

totalmente acima da confusão”, mas que se origina do contato com os pensamentos 

dos outros. O alargamento do próprio pensamento tem a ver com o uso da 

imaginação, que torna presente os outros (o ausente) e, assim, “move-se em um 

espaço potencialmente público, aberto a todos os lados; em outras palavras adota a 

posição do cidadão do mundo de Kant”. O ‘alargamento do espírito’, nesse sentido, 
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não é uma empatia que deixa minha razão passiva aos preconceitos dos outros, 

todavia é uma desconsideração das minhas condições subjetivas e privadas, do meu 

interesse próprio. E mais do que isso, os juízos não nos dizem como agir ou como 

aplicar a sabedoria ou como nos associar, visto que este ponto de vista é o do 

espectador, do ‘cidadão do mundo’.  

Resumamos. A ligação do gosto com o sensus communis ocorre 

através da imaginação, no entanto, não basta algo agradar ou desagradar na 

percepção pelo qual sou diretamente afetado, para ser belo tem que agradar na 

representação, por meio desta ‘operação de reflexão’ levada a cabo na imaginação. É 

somente quando a imaginação se transforma em representação, quando se posta 

como uma mentalidade alargada afastada da percepção diante de algo, é que se pode 

julgar “certo ou errado, importante ou irrelevante, belo ou feio” (ARENDT, 1993, p. 

86). “Em outras palavras, o elemento não-subjetivo nos sentidos não-objetivos é a 

intersubjetividade”. Para aprovar ou não como juízo, a faculdade do juízo depende do 

fato de vivermos com os outros, do critério da comunicabilidade, e esta toma como 

regra de sua decisão o senso comum. O sensus communis seria o sentido 

especificamente humano do qual depende a comunicação.  

Arendt considera que na ideia de humanidade, concebida com a 

aplicação da mentalidade alargada à sociabilidade de cada homem, é que Kant vê o 

princípio não apenas dos juízos, mas de suas ações. Segundo ela, “o imperativo 

categórico da ação, por assim dizer, poderia ser desse modo enunciado: aja sempre de 

acordo com a máxima através da qual esse pacto original possa atualizar-se numa lei 

geral” (ARENDT, 1993, p. 96). Para os objetos estéticos, como para o homem, não 

existe um fim, mas caso houvesse poderia se falar de fazer os homens se sentirem em 

casa no mundo. Trata-se, portanto, de coabitação do mundo público. Arendt considera 

que “isto jamais pode ser provado; mas a finalidade é uma idéia pela qual regulamos 

nossas reflexões em nossos juízos reflexionantes”. Para além disso, existe o valor de 

exemplo – do objeto ou da ação – que mesmo sendo particular, “em sua própria 

particularidade revela a generalidade que de outro modo não poderia ser definida” 

(ARENDT, 1993, P. 98).  
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Tudo o que foi elencado nos permite ver, pelo menos parcialmente, 

de onde Arendt fala. E ela fala contra uma tradição que confundiu várias categorias 

fundamentais e com isto acabou por desequilibrar as faculdades humanas a favor do 

pensar. Então, de certa forma, ela quer equilibrar o jogo das faculdades e diante da 

preocupação ontológica com o ser, pensar a partir de uma preocupação ôntica com o 

mundo, abrir um outro caminho para ser-com e estar-com no mundo. Para isto, ela 

acaba por se mover nesta mesma tradição que critica. Considera que está tradição 

ainda tem algo de relevante a dizer e que esse dizer ficou encoberto por outras 

considerações. Descobrir as riquezas inexploradas da tradição é um jogo arriscado – 

Arendt sabe disto – e a todo o momento ela está tentando arquitetar o terreno por 

onde ela anda, o que pode fazer aparecer ou fazer parecer que ela mesma cria um 

artificialismo em sua obra (muito platônica, muito Kantiana, apesar de que sempre 

caminhando pelo plano da vida activa e não no da vida supra-sensível), uma divisão 

altamente duvidosa ou pelo menos instável, entretanto, apesar disso (ou exatamente 

por isto) ela pode revelar perspectivas da tradição que ainda não tinham sido postas 

em jogo.  

Apesar de não ter evidenciado em nenhum momento anterior, é 

importante frisar um ponto – central e que consiste no espanto que levou Arendt a 

formular seu pensamento sobre o sentido comum. É que Hannah Arendt deriva suas 

preocupações éticas-políticas da ruptura que o fenômeno totalitário levou a cabo, 

como também da questão da “banalidade do mal” implícita no caso Eichmann. A 

destruição dos parâmetros reconhecidos para se orientar e agir no mundo, a evidência 

inconteste de que não existem valores fundamentais (transcendentes) para se orientar 

corretamente através do pensamento, do juízo ou da ação, o embaralhamento das 

distinções legadas pela tradição (legítimo e ilegítimo, certo e errado etc.), a destruição 

da coabitação pela produção de milhões de refugiados (os apátridas sem Estado e sem 

direitos) para que o Estado-nação produzisse a hegemonia que ele busca representar, 

tudo isto ligado à ausência de pensamento (do pensar em conexão com a capacidade 

de julgar) e da obediência dela decorrente encarnada na figura de Eichmann, levaram 

a pensadora a se deter na problemática da conexão entre o pensamento e os juízos. 
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Para ela, o se ausentar do pensamento, o obedecer sem refletir, de 

modo automático, não isenta da responsabilidade, pois houve aqueles que resistiram, 

mesmo após a destruição do espaço público2 e da comunicabilidade (destruição levada 

ao extremo pelo nazismo), aqueles que permaneceram autônomos nas suas escolhas.3 

Estes resistiram porque seguiram seu próprio julgamento, numa situação em que não 

podiam aplicar simplesmente regras (não subsumiram simplesmente), visto que a 

situação era sem precedentes. Arendt mostra reconhecer profundamente – pelo 

menos é o que proponho – que em situações-limite como esta, julgar e pensar com 

uma mentalidade alargada, significa, mais do que nunca, representar outros que estão 

ausentes (não relegá-los a total indiferença e obliteração) sem de modo algum se 

deixar arrastar pela heteronímia (o pensamento e o juízo como defensores da 

autonomia). Numa situação como o nazismo é necessário uma mentalidade mais 

alargada ainda e menos suscetível em se pautar pelos outros (um lugar na corda 

bamba do discurso e da ação), pois ela não se resume aos pontos de vistas próximos – 

da sociedade da qual você faz parte – mais a pontos de vistas muito distantes. Nesse 

sentido, a moral da política é não desconsiderar os outros em assuntos que dizem 

respeito a todos, ou seja, que são políticos. Quem são os homens, só se pode revelar 

pela ação e pelo discurso, dentro do espaço público. Aí os homens constroem sua 

história no mundo e somente aí podemos julgá-los moralmente. 

Trata-se, para Arendt, de perceber as implicações ético-políticas de 

uma relação possível entre o pensamento e o juízo, um pensar dialógico e uma 

atividade judicante que não dissociem a atividade do pensar do cuidado para com o 

mundo. Um pensamento que está no meio do mundo. E, talvez, não dissociando as 

faculdades do espírito (pensar, querer, julgar) das faculdades da vida activa (labor, 

trabalho, ação) e preocupando-se com a mundanidade (plano ôntico), pensar no plano 

______________ 
2 Uma distinção que eu não havia estabelecido anteriormente, mas de grande importância é aquela 

entre espaço público e sociedade. Arendt considera que a sociedade ao surgir foi engolindo tanto o 
espaço público como o privado. Esta complexificação, que está exposta em a Condição Humana, é 
necessária para não pensarmos que o que evoca Arendt ao falar público seja a mesma coisa que social. 
O espaço para aparecer através do discurso e da ação – público – não é a mesmo que a sociedade das 
aparências (tal como, por exemplo, a sociedade de corte, a sociedade burguesa ou a sociedade do 
consumo). 

3 A escolha é importante tanto no pensamento arendtiano como no kierkegaardiano, contudo são 
enfaticamente situados em regiões muito diferentes. Em Arendt se dá no espaço público e se refere a 
quem eu sou, em Kierkegaard se situa no interior de nós mesmos e se refere ao que sou, ou mais 
radicalmente, ao que Deus quer de mim. 
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ontológico um ser que está no meio do mundo, mas não como totalmente estranho a 

esse mundo e sim como pertencente a ele ou, melhor, como tendo o direito de 

pertencimento a ele. Hannah Arendt, diante daqueles que tentam buscar os entes para 

se sentirem seguros diante do mundo, joga o mundo na morada do ser. 

 

Bibliografia 

 

ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. Tradução de Mauro W. Almeida. São 
Paulo: Ed. Perspectiva, 1972. 

ARENDT, Hannah. Crises da República. Tradução de Jose Volkmann. São Paulo: Ed. 
Perspectiva, 1973. 

ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Tradução de Roberto Raposo. Introdução de 
Celso Lafer. Rio de Janeiro: Forense-Universitária; Rio de Janeiro: Salamandra; São 
Paulo: Ed. Universidade São Paulo, 1981. 

ARENDT, Hannah. Lições sobre a Filosofia Política de Kant. Tradução de André Duarte 
de Macedo. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1993. 

ARENDT, Hannah. A vida do espírito: o pensar, o querer, o julgar. Tradução Antônio 
Abranches, César Augusto R. de Almeida. Helena Martins; revisão técnica Antônio 
Abranches; copidesque e preparação dos originais Ângela Ramalho. Rio de Janeiro: 
Relume-Dumará, 2000.  

DUARTE, André. O pensamento à sombra da ruptura: política e filosofia em Hannah 
Arendt. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 



90 

 _______________________________________________________________  
Anais do VII Colóquio Pensamento Político Contemporâneo e IX Ciclo Hannah Arendt 

Universidade Federal de Goiás – 05 e 06 de dezembro de 2018 
Programas de Pós-Graduação em Filosofia UFG e UEL 
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Resumo: Hannah Arendt dedicou parte de sua obra a pensar sobre os problemas da 
modernidade e os motivos pelos quais eles, de alguma forma, se instalaram de modo 
tão caótico na sociedade. Nesse sentido, os três principais problemas aos quais ela se 
dedicou são o conceito de homem, as atividades humanas e a questão da política. A 
questão da conduta humana continua sendo uma interrogação na contemporaneidade 
e objeto de estudo de diversas áreas como filosofia, sociologia, psicologia e história. 
Assim, a filosofia de Arendt se mantém atual para pensarmos a sociedade 
contemporânea, visto que seguimos em um crescente das mesmas construções sociais 
e questões originadas na modernidade. Em função disso, ela servirá de fundamento e 
referência para este trabalho, no qual será analisado o conceito de homem arendtiano 
e seu papel no mundo. A antropologia é o estudo e análise do homem, do seu modo 
de vida e das suas construções materiais e culturais. Hannah Arendt analisa no texto A 
Condição Humana o modo de vida ativo. Sua análise considera o homem como um ser 
condicionado por todas as coisas com as quais ele se relaciona, incluindo suas próprias 
construções. Além disso, Arendt trata dos fenômenos e acontecimentos da 
humanidade do período clássico até a modernidade. Nesse sentido, dada a noção de 
antropologia e as análises de Arendt, é possível defender que existe uma antropologia 
específica na obra A Condição Humana. Essa antropologia específica que proponho é 
pautada na noção de natalidade política, que se apresentaria como uma esperança e 
projeto de renovação do mundo frente ao fenômeno da sociedade das massas. Esse 
projeto envolve o estudo das condições colocadas por Arendt como necessárias para 
política, sendo elas a natalidade, a pluralidade, as faculdades de perdoar e cumprir 
promessas e também a condição da garantia da memória coletiva. Desse modo, o 
objetivo deste trabalho é mostrar que há uma teoria antropológica no texto de Arendt 
de acordo com a qual o homem é concebido como ser condicionado por todas as 
coisas com as quais ele se relaciona, incluindo suas próprias construções culturais e 
materiais; E defender a possibilidade de atualização da antropologia pelo nascimento 
político, que projeta dá forma a um novo futuro.  

 

Palavras-Chave: Hannah Arendt; Filosofia; Antropologia; Política; Vida Ativa. 
 

INTRODUÇÃO 

 

No livro A Condição Humana (ARENDT, 2017) Hannah Arendt 

pretende responder à pergunta “O que estamos fazendo? ” (ARENDT, 2017, p. 6, grifo 

meu). Para isso, faz um relato histórico das condições da existência humana da 

antiguidade até a modernidade. O intuito desse movimento de pensamento é mostrar 
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que algumas importantes variáveis foram alteradas durante o percurso e analisar de 

que maneira elas acabaram afetando a vida do homem. O objetivo deste trabalho será 

sustentar que existe um projeto antropológico pautado na esperança de renovação da 

condição humana por meio da natalidade e pluralidade na obra de Arendt. Entendo 

antropologia aqui a partir do conceito vaziano de questionamento sobre o homem, 

permanecente “no centro das mais variadas expressões da cultura: mito, literatura, 

ciência, filosofia, ethos e política” (VAZ, 1991, p. 9, grifo do autor). A proposta desse 

projeto é que a condição humana possa ser resultado da variação das construções 

culturais e ações humanas que proporcionam ao homem exercer mais ou menos sua 

capacidade política e que essa possui, de alguma forma, um caráter de 

responsabilidade pelo mundo e pelos homens, que compartilharam ou compartilharão 

esse mundo conosco. 

A importância dessa obra de Arendt, se dá devido à explanação de 

vários acontecimentos e tradições filosóficas tratados por Arendt, que mostra como 

eles foram engendrando-se consecutivamente, fazendo com que não se possa atribuir 

um resultado especificamente em cada um deles. Porém, a soma desses 

acontecimentos culminou na modernidade. Esses acontecimentos afetaram o homem, 

tornando-o frustrado e angustiado, longe de sua condição humana por excelência. De 

forma que isso se estendeu na contemporaneidade, gerando uma antropologia da 

identidade, segundo a qual o homem não consegue mais encontrar seu lugar e posição 

no mundo. Apresentarei nesse artigo a teoria arendtiana da condição humana, 

analisando o conceito de homem como ser condicionado, de vida ativa (fazendo a 

distinção das atividades do trabalho, da obra e da ação) e de política. Por último, 

mostro como esses conceitos se relacionam e apresento a proposta de um projeto 

antropológico da pluralidade pautado na renovação do mundo e da condição humana 

através do ato do nascimento político.  

 

Uma antropologia da natalidade 

 

Hannah Arendt em seu livro A Condição Humana (ARENDT, 2017) faz 

uma análise histórica da antropologia e da política. Essa análise possui o propósito de 
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repensar o conceito do homem a partir das experiências modernas. Segundo Arendt, 

trata-se de “pensar o que estamos fazendo” (ARENDT, 2017, p. 6, grifo do autor). Essa 

reflexão sobre nossas atividades trata de como as ações e produções humanas 

acabaram condicionando o homem durante a história, alterando o seu modo de viver e 

também a potencialidade da sua capacidade política. 

Arendt concebe o homem de uma maneira diferente na história da 

filosofia, não sendo mais como ser de essência ou natureza absoluta. Hannah Arendt 

trata da condição humana, essa: 

 

Compreende mais que as condições sob as quais a vida foi dada ao 
homem. Os homens são seres condicionados, porque tudo aquilo 
com que eles entram em contato torna-se imediatamente uma 
condição de sua existência (ARENDT, 2017, p. 11). 

 

Quando fala que a condição humana compreende mais do que as 

condições dadas aos homens, Arendt está fazendo uma crítica às teorias tradicionais. 

Segundo ela, essas teorias concebem o homem a partir de uma essência ou natureza 

anterior ao próprio homem. Arendt defende que não são elas as responsáveis por 

caracterizar o modo com que o homem vive e se relaciona com o mundo, mas sim o 

objeto da própria relação, o mundo (e as coisas existentes nele). 

Hannah Arendt, influenciada por Aristóteles, divide a vida humana 

em dois modos. A vida ativa e a vida contemplativa. A vida contemplativa aqui tem o 

mesmo sentido de introspecção e dedicação ao pensamento puro do bios theoretikos 

aristotélico, por isso, não é o foco da obra arendtiana. A grande razão de ser da obra é 

abordagem do modo de vida ativo proposto pela filósofa.  

A vida ativa é dividida em três atividades humanas, o trabalho, a obra 

e a ação (ARENDT, 2017, p. 9). O trabalho diz respeito aos processos naturais do corpo 

humano e principalmente das formas de manutenção desse corpo a fim de sanar as 

suas necessidades básicas. A obra está ligada à produção e fabricação de artifícios, ou 

seja, a manipulação da natureza pelo homem e construção de um mundo 

propriamente humano. E por último a ação, que é um dos conceitos mais importantes 

na teoria arendtiana. Para Arendt, a ação é única atividade especificamente humana e 

a única capaz de abrigar a política. Ela é a única atividade que se dá diretamente entre 
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os homens, e sem eles não seria possível. Essa relação entre os homens garante a 

pluralidade, que a noção de que são os homens (singulares) que habitam o mundo e 

não o homem (espécie). A pluralidade é “especificamente a condição – não apenas a 

conditio sine qua non, mas condition per quam – de toda a vida política” (ARENDT, 

2017, p. 9, grifo nosso). Daí a importância da atividade da ação para a teoria 

arendtiana. Essa pluralidade, segundo Arendt é o que politicamente nos tornas iguais. 

Aqui, os homens são iguais na condição de seres humanos únicos, daí o princípio 

democrático. Além disso, ela também ressalta a importância da singularidade para o 

agir político e responsabilidade sobre os homens, na medida em que “ninguém é 

jamais igual a qualquer outro que viveu, vive ou viverá” (ARENDT, 2017, p. 10, grifo 

nosso). Essa ideia de valorização da singularidade humana está ligada à política pela 

esfera pública. 

A esfera pública é uma construção humana que nos mantém na 

companhia dos demais através do discurso e da ação, mas que é também capaz de nos 

separar e reorganizar de forma sensata pelo mesmo mecanismo (discurso e ação) 

quando necessário, que é o caso dos conflitos. A esfera pública é o espaço do debate e 

da crítica em função de um objetivo democrático. O bem comum de todos os seres 

humanos singulares. Hannah Arendt mantém a ideia grega de política como superação 

da mortalidade humana. Ela considera que a ação “cria a condição para lembrança” 

(ARENDT, 2017, p. 11). O homem ao ingressar na esfera pública vive sua capacidade 

mais humana, e por meio dela pode tomar decisões e construir sua estória pública, 

imortalizando-se nas narrativas e deixando um legado para seus demais semelhantes, 

a fim de “estabelecer uma biografia” (ARENDT, 2017, p. 119). 

Acredito que Hannah Arendt faz uma análise antropológica da 

história a fim de compreender as condições do homem em cada período histórico e as 

definições feitas pelos principais filósofos de cada época. Isso é sustentado pelo fato 

dela citar, a todo o momento em A Condição Humana (ARENDT, 2017), não só as 

teorias filosóficas e seus respectivos autores, mas o modo como o homem vivia a partir 

dessas mudanças de paradigmas. E quais as consequências fundamentais dessas 

mudanças na condição humana. Nesse movimento de transpassar a história, Arendt 



94 

 _______________________________________________________________  
Anais do VII Colóquio Pensamento Político Contemporâneo e IX Ciclo Hannah Arendt 

Universidade Federal de Goiás – 05 e 06 de dezembro de 2018 
Programas de Pós-Graduação em Filosofia UFG e UEL 

acaba influenciada por alguns pensamentos, como a política aristotélica e repelida por 

outros, como a questão do social.  

Arendt não idealiza a pólis como o ambiente democrático mais 

promissor e nem defende a exclusão das maiorias, como escravos e mulheres, 

conforme ocorria no período antigo. Sobre isso, ela inclusive denuncia a modernidade 

na medida em que coloca que: 

 

A condição de escravidão não é hoje inteiramente manifesta; e por 
não parecer tanto, torna-se muito mais difícil notá-la ou lembrá-la 
[...] o homem não pode ser livre se ignora estar sujeito à necessidade, 
uma vez que sua liberdade é sempre conquistada mediante 
tentativas, nunca inteiramente bem-sucedidas, de libertar-se da 
necessidade (ARENDT, 2017, p. 149). 

 

Segundo Arendt a escravidão era a sujeição às necessidades aliada à 

condição de violência, enquanto hoje os esforços e penas do trabalho são, em sua 

maioria, reduzidos pelo processo de mecanização. Fazendo com que sentimento de 

exploração seja reduzido pela ausência de dor física.  

A simpatia e inspiração que ela parece demonstrar à noção política 

grega estão ligadas à sua utilização dos conceitos antigos de práxis, como um resultado 

do pensamento teórico e das noções da liberdade e de imortalidade. Outro fator que 

parece corresponder a essa simpatia é a crítica incisiva ao período entre o medievo até 

a modernidade. Na verdade, essa problemática está ligada a análise da condição 

humana e à potencialidade da política. Para Arendt a organização dos homens e os 

princípios da antiguidade tornavam a condição humana, através de uma antropologia 

da multiplicidade, favorável ao estabelecimento de um espaço político, mesmo com 

defeitos e falhas que acabaram por segregar parte das pessoas. Já a partir do período 

medievo e renascentista, as atividades humanas diminuíram em função da religião, o 

que tornou a vida mais privada e introspectiva, alterando a condição humana e assim a 

potencialidade política. É finalmente na modernidade o cerne da crítica arendtiana, 

pois neste período a condição humana não fora modificada por uma série de eventos 

contingentes e culturais, mas sim de forma proposital. Esse propósito nada mais é do 

que a ascensão do social, a alienação das massas e o acúmulo de riqueza propostos na 
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modernidade, que acabaram por culminar na contemporânea condição humana da 

identidade. 

Apesar do panorama atual da condição humana e da política, a teoria 

arendtiana parece conter em si uma esperança, a qual chamarei de um projeto 

antropológico da pluralidade. A política arendtiana é um espaço no qual se dão, a 

partir do modo de vida ativo, as atividades do discurso e da ação. Esse espaço possui 

um princípio sem o qual não poderia existir, que é a pluralidade. A pluralidade é o 

conjunto de seres humanos iguais em espécie, mas singulares e distintos. De forma 

que nenhum jamais será repetível. Essa pluralidade está ligada à noção de 

mortalidade, na medida em que o homem se imortaliza no espaço político pela sua 

contribuição e seus feitos pelo comum. Essas ações possuem um caráter imprevisível, 

ilimitado e irreversível na medida em que afetam outros homens capazes de agir e 

reagir a esses feitos e de forma que nem todas as reações consequências podem ser 

previstas quando se trata de assuntos humanos (ARENDT, 2017, p 236-237). A ação só 

possui seu significado quando é feita, acabada. Daí a importância do discurso e da 

deliberação a partir da liberdade de pensamento, de forma que se tente reduzir 

quaisquer danos. Ainda assim, Arendt considera que os resultados dessas ações 

possam ter duas soluções, a primeira é a capacidade de cumprir promessas e instaurar 

o futuro, garantindo uma segurança na tomada de decisão e a outra é a capacidade de 

perdoar os maus feitos. Segundo Arendt (2017, p. 293) “se não fôssemos perdoados, 

liberados das consequências daquilo que fazemos, nossa capacidade de agir ficaria, por 

assim dizer, limitada a um único ato do qual jamais nos recuperaríamos”. Nesse 

sentido, é preciso perdoar para que a novidade se instaure e novos feitos sejam 

realizados para o bem comum.  

Junto a essa capacidade de perdoar, está o conceito de natalidade, e 

daí a esperança arendtiana na humanidade: 

 

O milagre que salva o mundo, o domínio dos assuntos humanos, de 
sua ruína normal, “natural” é, em última análise, o fato da 
natalidade, no qual a faculdade da ação se radica ontologicamente. 
Em outras palavras, é o nascimento de novos seres humanos e o 
novo começo, a ação de que são capazes em virtude de terem 
nascido. (ARENDT, 2017, p. 306, grifo do autor) 
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Daí a proposta de um projeto antropológico. Na medida em que o 

mundo se renova e novos homens chegam ao mundo, a condição humana também se 

altera. Tornando a política sempre uma atividade em potencial na esfera pública, na 

medida em que “onde quer que as pessoas se reúnam, esse espaço existe 

potencialmente. ” (ARENDT, 2017, p. 247). Então, se os princípios que gerem a política 

fizerem parte da vida do homem, a condição humana por excelência, que nos torna 

mais próximos da nossa própria humanidade, mesmo em períodos conturbados como 

os de hoje, permanece sempre como potencial e vir a ser. Garantindo-nos a esperança 

de tempos mais humanos. 

 

Considerações Finais 

 

Como mencionado anteriormente, a discussão do conceito de 

homem e sua relação com a política é muito conhecida e foi tratada por muitos 

filósofos nos diferentes períodos da história. Apesar disso, as teorias propostas até a 

modernidade parecem não abarcar a realidade das ações e motivações humanas. 

Nesse sentido, Arendt coloca a pergunta “o que estamos fazendo?” como um 

momento crítico de reflexão. Essa reflexão é feita a partir de um regresso histórico a 

fim de entender a cadeia causal da sociedade contemporânea. A partir da análise das 

principais teorias sobre o homem e sobre a política; e da condição humana em cada 

um dos períodos históricos da antiguidade até a modernidade, podemos ver como 

essas abordagens de relacionam e se modificam a partir as ações humanas. Essa 

relação é o objeto de estudo da antropologia, que é o centro desse artigo e da 

pergunta arendtiana. A expressão “O que” representa um produto, um caráter de 

coisa; a palavra “estamos” refere a um sujeito, o qual nos vale perguntar: Quem é? E o 

“fazendo” é o verbo da ação em prática no momento presente. Essa pergunta revela o 

caráter da condição humana e o modo como ela é relacionada e interferida por 

exatamente todas as coisas. Estamos nos distanciando da nossa humanidade, da nossa 

capacidade política. Isso faz com que nossa humanidade vire somente um potencial. 

Onde o animal político passa a ser só animal; nascendo, trabalhando para suprir a si 

mesmo, se reproduzindo e morrendo. Mas Hannah Arendt traz a novidade do homem 
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condicionado, e com ele a possibilidade de renovação do homem através do 

nascimento político. Essa renovação potencial é também a esperança política e se 

manifesta como um projeto antropológico na medida em que os novos sujeitos 

possam vir a se relacionar e agir condicionados pela pluralidade, a fim de perdoar as 

consequências do presente e prometer-nos a possibilidade de um futuro o qual nosso 

legado permaneça imortal. 

Esse trabalho aborda uma interpretação um tanto ousada da teoria 

arendtiana e intenciona uma proposta ambiciosa que não se esgota nesse presente 

trabalho. Ainda assim é incapaz de esgotar o conteúdo dessa particular obra 

arendtiana que é A Condição Humana (ARENDT, 2017) que é muito rica e didática 

sobre muitos problemas da história da filosofia e dos dias atuais. Mas essa abordagem 

pretende ser mais bem desenvolvida em um outro momento. 
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Resumo: Hannah Arendt escreveu que no centro da política está a preocupação com o 
mundo e não com o homem. A política - este modo particular de ser dos seres 
humanos, tão raro quanto luminoso – parece, frequentemente, não nos conferir a 
capacidade adequada para cuidar do mundo e garantir, assim, “uma das condições 
básicas sob as quais a vida na terra foi dada ao homem”, ou seja, a mundanidade. 
Frequentemente, a solução procurada para este aspecto trágico da obra da autora 
reside em tomá-la, fundamentalmente, como uma pensadora republicana. Tal leitura é 
certamente sustentada por seu entendimento da liberdade como aparição concreta 
dos seres humanos no espaço público, em condição de pluralidade, através de atos e 
palavras. Neste trabalho, proponho uma leitura alternativa, que privilegiará um 
aspecto de seus escritos que tem permanecido mais ou menos negligenciado por seus 
diversos intérpretes: a linguagem teológica – ou messiânica – que aparece em variados 
momentos da produção intelectual de Arendt. Assim, buscarei mapear, com ajuda de 
comentadores como Susannah Young-ah Gottilieb e Bethania Assy, aquilo que a 
primeira denominou de “esquema messiânico” no interior do pensamento da autora. 
Como exemplos que sustentariam tal interpretação podem ser citados seu conceito de 
natalidade, sua descrição de um mundo humano que é a todo momento acossado pelo 
risco da ruína, sua recusa diante de perspectivas que pensem a história a partir da 
lógica de processos, entre outros. A partir da tentativa de uma aproximação, ainda 
preliminar e ensaística, entre as atitudes quanto ao tempo histórico de Hannah Arendt 
e de seu amigo Walter Benjamin, proporei que a incorporação da dimensão redentora 
inscrita da teoria da ação de Arendt é imprescindível para se compreender a potência 
ainda viva de seu pensamento, que se lança na fé e na esperança de que somos todos, 
em potencial ao menos, milagres capazes de, com nossos feitos e palavras, salvarmos 
o mundo da catástrofe sempre eminente. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Hannah Arendt; messianismo; Walter Benjamin; milagre; ação. 
 

1 - Introdução 

 

Existe um sem número de interpretações da obra de Hannah Arendt 

que procura lê-la como uma autora que se inscreve em uma longa tradição de 

pensamento político republicano (CANOVAN, 1992; BIGNOTTO, 2001; EISENBERG, 

2001; KALYVAS, 2008). O que esse conjunto de leituras parece ativamente evitar é o 

confronto com a especificidade da linguagem que Arendt articula para compreender as 

idiossincrasias da condição humana em geral, e das atividades da ação e do discurso, 
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em particular: noções como natalidade, milagre, redenção, entre outras, todas com 

origem no vocabulário teológico, aparecem de forma recorrente em A Condição 

Humana, e são fundamentais para a sua “fenomenologia da vita activa”. 

Me parece que algumas importantes perguntas deveriam assaltar 

qualquer leitor que, sendo minimamente familiarizado com o campo da teoria política, 

se defronte com a obra de Arendt: por que a autora se utiliza dessa linguagem? Como 

alguém que faz do conjunto de suas reflexões uma tentativa de resgatar a dignidade 

própria da política secularizada moderna, acaba por retornar à linguagem de origem 

religiosa? Estaria ela sendo vítima do mesmo mal que afligiu os revolucionários do 

século XVIII, que justamente no momento em que tentam libertar a esfera política da 

influência religiosa, se veem obrigados a buscar novamente a autoridade da sanção 

religiosa? Estaria ela propondo uma Teologia Política, à la Carl Schmitt? 

Uma saída para estas perplexidades surge se – seguindo a sugestão 

de um outro conjunto de leituras – inserirmos esse traço distintivo de seu pensamento 

numa longa e distinta tradição da intelectualidade Judia-alemã. Como Susannah 

Young-ah Gottlieb argumenta em seu livro Anxiety and Messianism in Hannah Arendt 

and W. H. Auden, toda a complexidade deste aspecto do pensamento de Hannah 

Arendt, incluindo seu uso de uma linguagem messiânica e motivos redentores são 

herdados, pela autora, desta linhagem de pensadores (GOTTLIEB, 2003, p. 22). 

Bethânia Assy também defende uma leitura de Arendt que incorpore essa faceta 

“messiânica” de sua obra quando escreve que: 

 

Entre a maioria dos estudiosos de Arendt, é bem conhecida a 
suspeita de Arendt com relação à narrativa judaica sobre a história. 
Sua ideia de novos começos tem sido primordialmente atribuída a 
suas leituras ou de Agostinho ou sobre a fundação Romana. Todavia, 
não apenas suas concepções da novidade da ação e da natalidade, 
como também ideias como as de hiato na história, sua recusa de 
conceber a política na moderna lógica do progresso, sua noção da 
promessa, sua noção de singularidade, um novo modo de abordar a 
subjetividade para além da bem-conhecido debate binário entre a 
comunidade de identidade (Sittlichkeit) versus universalismo neo-
Kantiano, para citar alguns exemplos, todas pagam certo tributo à 
tradição do messianismo Judaico, principalmente da Europa central 
dá década de 1920 (ASSY, 2011, pp. 76-77). 
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Assim, segundo esta leitura, quando Arendt propõe como tema 

central de A Condição Humana a questão acerca do “que estamos fazendo” (ARENDT, 

1998, p. 5), ela acaba por contar uma história de fundo messiânico, ou seja, onde a 

ideia de redenção ocupa um papel fundamental: a fabricação salva o labor de sua 

circularidade, além de aliviar seu fardo; “a ação como um todo salva o mundo do 

artifício humano de sua inerente ruína; no ato de prometer, a ação remedia sua 

inerente imprevisibilidade; e no ato de perdoar, redime sua irreversibilidade (ARENDT, 

1998, p. 236; GOTTLIEB, 2003, p. 22). 

Essa capacidade redentora, no entanto, é entendida por Gottlieb à 

luz de uma imagem que Walter Benjamin usa na Tese II, das suas Teses sobre o 

conceito de história, qual seja, a da fraca força messiânica. Toda a insistência de 

Arendt acerca da “fraqueza ou ‘fragilidade’ da ação pode assim ser entendida como 

correspondendo às reflexões messiânicas que dão forma a seu argumento” (GOTTLIEB, 

2003, p. 22). Mas existira mesmo uma perspectiva redentora que atravessa o 

argumento da pensadora? 

 

2 - A criança, o pescador de pérolas e o anjo da história: imagens do messianismo 

 

André Duarte, outro comentador com quem irei dialogar nas 

próximas linhas parece discordar da ideia de que há qualquer forma de redenção em 

Arendt. Assim sendo, a historiografia empreendida pela autora não visaria a redenção 

do homem, e não haveria qualquer atitude mística ou teológica por parte da autora 

que permitisse qualquer tipo de esperança em uma “humanidade redimida” a qual 

caberia “o passado em sua inteireza”, tal qual o veredito da Tese III de Benjamin 

(DUARTE, 2000, p. 146-147). 

Sem necessariamente discordar de Duarte, Gottlieb nos leva em 

direção a leitura daquele que talvez seja o trecho onde o messianismo em Hannah 

Arendt aparece em sua forma mais bem-acabada. Numa das mais belas passagens de 

A Condição Humana, a autora encerra sua fenomenologia da atividade da ação com as 

seguintes palavras: 
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O milagre que salva o mundo, o domínio dos negócios humanos, de 
sua ruína normal, “natural”, é por fim o fato da natalidade, na qual a 
faculdade da ação é ontologicamente enraizada. É, em outras 
palavras, o nascimento de novos homens e os novos começos, as 
ações de que eles são capazes por virtude de terem nascido. 
Somente a plena experiência desta capacidade pode emprestar aos 
negócios humanos fé e esperança, aquelas duas características 
essenciais da existência humana que a antiguidade Grega ignorou por 
completo, reduzindo a fé como uma virtude muito incomum e não 
muito importante e contando a esperança entre os males da ilusão 
na caixa de Pandora. É essa fé e esperança no mundo que achou 
talvez sua mais gloriosa e mais sucinta expressão nas poucas palavras 
com as quais os Evangelhos anunciaram suas “boas novas”: Uma 
criança nasceu entre nós” (ARENDT, 1998, p. 247). 

 

Comecemos de trás para frente: que “boas novas” são essas que esta 

“criança que nasceu entre nós” anuncia? Segundo a interpretação de Gottlieb – e nisso 

ela não necessariamente contraria a ressalva de Duarte – a fé expressa nesta 

anunciação é uma fé no mundo e não em Deus. Sendo assim, é o mundo que é salvo e 

não as almas desse mundo, e é esta salvação da ruína, que inclementemente ameaça o 

mundo humano, que está no centro de A Condição Humana. A comentadora chega até 

mesmo a levantar a possibilidade de que essa ruína possa ser entendida em relação à 

“única catástrofe” que o Anjo da História da Tese IX de Benjamin enxerga, mas isso 

pouco importaria, diz ela. O realmente importante é que A Condição Humana coloca 

para si a tarefa de mostrar a maneira pela qual a ‘normal’ e ‘natural ruína’ pode ser 

superada sem que se supere os limites da condição humana” (GOTTLIEB, 2003, pp. 

137-138). 

Ainda que Gottlieb não pareça se importar a princípio com a natureza 

desta ruína que aflige o mundo, é relevante lembrar, no entanto, que a primeira 

menção que se acha à uma das “Teses” de Benjamin na obra de Arendt é justamente a 

Tese IX, e já aparece em As Origens do Totalitarismo, quando ao descrever sobre a 

noção de progresso burguesa, ela cita textualmente o “anjo da história” de seu 

falecido amigo (ARENDT, 1989, p. 173). 

Nada disso é novo, no entanto. Arendt é uma crítica atroz contumaz 

da fé moderna no progresso. E esta recusa à ideia de progresso, que a faz entender a 

história deve ter por matéria eventos, ou seja, feitos que “interrompem o movimento 

circular da vida diária” (ARENDT, 1988, p. 72) é mais um dos aspectos que leva o 
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pensamento da autora “diretamente ao coração da historiografia messiânica judia” 

(ASSY, 2011, p. 77). Sendo assim, a aproximação entre os métodos históricos de 

Hannah Arendt e Walter Benjamin não é fortuita. Como Duarte argumenta, o texto 

que a pensadora escreveu acerca de seu amigo, e que consta da coletânea “Homens 

em Tempos Sombrios”, constitui “uma das mais claras instâncias em que seu próprio 

discurso sobre um outro pensador acaba se tornando, também, uma oportunidade 

para exprimir certas concepções fundamentais que orientam sua própria reflexão” 

(DUARTE, 2000, p. 142). A alegoria do pescador de pérolas é fundamental para as 

considerações que Arendt tece sobre o pensamento de Benjamin, e essa imagem é 

incontornável para o percurso que ainda quero fazer ao tentar compreender melhor o 

signo messiânico na supracitada passagem de “A Condição Humana”. 

Esta citação que Arendt faz dos Evangelhos, “Uma criança nasceu 

entre nós”, simplesmente não poder ser encontrada. É uma citação errada, como 

Gottlieb adverte seus leitores e, na verdade, remeteria ao livro daquele que é 

considerado o mais importante dos profetas do Antigo Testamento: Isaías. É nele, no 

capítulo nono, versículo quinto, que encontramos a passagem “Porque um menino nos 

nasceu, um filho se nos deu, [...]” (BÍBLIA..., 1981, p. 994.) Assim, a comentadora 

argumenta, Arendt claramente parece adotar o procedimento do pescador de pérolas, 

que vai às profundezas trazer ao mundo dos vivos algo que sofreu uma transformação 

marinha, sobrevivendo em novas formas e contornos (ARENDT, 1968, p. 205-206).  

Mas não é apenas essa aproximação com Benjamin que é suscitada 

por tal “citação equivocada”. Através dela, Arendt demonstraria também estar muito 

mais afinada à mundanidade de Isaías do que à extramundanidade que perpassa Novo 

Testamento. Para isso, Gottlieb se apoia na distinção que Gershom Scholem1 faz entre 

os messianismos judeu e cristão, qual seja, de que no Judaísmo, a redenção sempre é 

entendida como um evento mundano e que tem lugar no palco da história, enquanto 

no Cristianismo, a redenção é um evento espiritual, privado, sem corresponder à 

alguma mudança exterior. Assim, para Gottlieb, Hannah Arendt teria feito uma 

______________ 
1 Importante teólogo e historiador judeu-alemão, que foi muito amigo de Benjamin e Arendt. No caso 

dela, a amizade entre os dois não sobreviveu a controvérsia incitada após a publicação de “Eichmann 
em Jerusalém” e a publicação da correspondência entre ambos (ADLER, 2007, p. 471). 
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contribuição surpreendente à ideia messiânica no Judaísmo em A Condição Humana, 

mesmo sem referir-se a um messias judeu (GOTTILIEB, 2003, p. 137). 

Deixando de lado um pouco a questão relativa ao erro de citação e 

procurando avançar no percurso que pretendo fazer, há um dado que ainda não 

abordamos na já referida passagem de A Condição Humana: o signo da natalidade. 

Ainda que a pluralidade seja uma das condições que possibilitam o agir e o discursar, é 

com o anúncio de um nascimento que Arendt termina sua narrativa sobre a ação. É na 

natalidade que parece habitar “a fraca força messiânica”, afinal, cada geração ao 

nascer, traz consigo a possibilidade de salvar o mundo. E não apenas isso: nessa ênfase 

na natalidade podemos encontrar a razão para que se evitem confusões entre o 

messianismo de Arendt e qualquer perspectiva apocalíptica. Como Gottlieb chama 

atenção, “O modo mais seguro de evitar a associação casual do messiânico com o 

apocalíptico é promover novidade no lugar de fechamento2 […]” (GOTTILIEB, 2003, p. 

140). Mas isso não parece dar conta de dissolver este possível engano. 

Na Tese IX de Benjamin – que já citamos anteriormente – o anjo da 

história crava seu olhar sobre a catástrofe única que ele enxerga numa cadeia de 

eventos, enquanto é impelido para longe dos seus escombros que se amontoam, pela 

tempestade que sopra do paraíso. Michael Löwy argumenta que, nessa tese, Benjamin 

prenuncia profeticamente as trágicas calamidades de Auchwitz e Hiroshima, além de 

deixar clara a recorrente correspondência que o autor faz entre a modernidade e a 

condenação ao inferno (LÖWY, 2005, p. 87; p. 90). Se faz sentido então, ler Hannah 

Arendt a partir do paradigma do messianismo judaico, não estaria seu pensamento, de 

alguma forma, contaminado por pela irresistível impotência apocalíptica que aflige o 

anjo da história? 

A princípio, não parece muito difícil escapar desta armadilha. Em 

primeiro lugar, rejeitando, ao menos em certo grau, o caráter profético da alegoria: O 

anjo, como Benjamin escreve, é impelido pela tempestade do progresso em direção ao 

futuro, mas “tem seu rosto voltado para o passado”. Supondo que tal alegoria faça 

sentido para ler o messianismo em Arendt, a leitura fatalista da Tese IX não parece ser 

a mais apropriada, especialmente para um autor que critica qualquer a atitude 

______________ 
2 Clousure, em inglês. 
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conformista daqueles que buscam nadar com as correntezas da história, como ele 

escreve, mais a frente, na Tese XI. Mas menos do que Benjamin, nos interessa aqui 

Arendt. Assim, em segundo lugar, Gottlieb defende que é apenas da perspectiva 

retrospectiva – e, portanto, contrária àquela da ação – que qualquer ruína estar pré-

ordenada. É contra a conformação ao automatismo dos processos – especialmente 

àqueles das filosofias da história – que a admoestação arendtiana acerca da ruína 

parece se confrontar. 

Por isso que, se o “anjo de Benjamin” veria na história uma série de 

eventos que significam uma só catástrofe, o “anjo de Arendt” enxergaria tão somente 

uma série de oportunidades, ações e narrativas que foram perdidas. Outrossim, Duarte 

argumenta, seria este o motivo da ênfase mais pronunciada que esta dá ação política 

em seu pensamento, frente à ênfase mais historiográfica daquele (DUARTE, 2000, p. 

147-148). Löwy parece discordar dessa interpretação quando argumenta que é tarefa 

da revolução ser o equivalente profano do Messias e agir para interromper o progresso 

e ser bem-sucedido onde o anjo é impotente: deter a tempestade (LÖWY, 2005, p. 93-

94). Seja como for é em direção ao enfrentamento da feição messiânica da ação que se 

deve avançar. 

 

3 - Ação: evento, processo e extramundaneidade 

 

Já explorei em minha dissertação (BRIGEIRO, 2016) alguns dos 

aspectos mais elementares da temporalidade da ação: imprevisibilidade e 

irreversibilidade. Esses aspectos, no entanto, acabam por esconder um profundo 

paradoxo. Gottlieb procura jogar luz sobre isto quando escreve que “a temporalidade 

da ação está suspensa entre dois polos muito diferentes: a fugacidade da ação em si 

mesmo e a duração potencialmente indefinida dos processos que inicia” (GOTTLIEB, 

2003, p. 147). Desta forma, a ação se constitui como um evento, e, portanto, é a única 

atividade que existe em pura atualidade, ou seja, aquilo que ela chama à existência é 

tão vão e fútil, que desaparece junto com ela, assim que a ação termina; ao mesmo 

tempo em que desencadeia processos que nunca são “exauridos em um único ato” e 
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cuja permanência está limitada, ao menos potencialmente, “à persistência da própria 

humanidade” (ARENDT, 1998, p. 233). 

Essa temporalidade não apenas é dupla, mas esta contradição parece 

traduzir o que Assy denomina, apoiada em Franz Rosenzweig3, de uma “peculiar 

temporalidade da história [que] é marcada por uma incompletude essencial, em um 

movimento sem fim em direção à um objetivo impossível” (ASSY, 2011, p. 79). E é 

nessa falta, nessa fragilidade – se posso retomar a metáfora da “fraca força messiânica 

de Benjamin” – que está inscrita a possibilidade do surgimento do novo, e da 

permanente esperança redentora que ele anuncia.  

Esse “tempo redentor” que encerra em si a “esperança messiânica”, 

ainda que esteja direcionada ao mundo, parece ser extramundana em sua essência. 

Isso pode soar estranho tendo em vista a ênfase que Hannah Arendt dá à condição de 

mundana da ação e do discurso, mas como Gottilieb direciona a atenção de seu leitor, 

para um trecho de A Condição Humana anterior a parte especificamente dedicada à 

ação, onde Arendt surpreende ao escrever as seguintes palavras: 

 

Vista, no entanto, em suas mundanidades, ação, discurso, e 
pensamento tem mais em comum umas com as outras do que 
alguma delas tem com a fabricação ou o labor. [...] A materialização 
pela qual eles tem que passar para que de alguma forma 
permaneçam no mundo é paga sempre que a “letra morta” substitui 
o que surgiu e por um momento fugaz realmente existiu como 
“espírito vivo”. Eles devem pagar esse preço porque eles próprios são 
de uma natureza inteiramente extramundana e portanto precisam de 
ajuda de uma atividade de natureza completamente diferente; eles 
dependem para sua realidade e materialização da mesma habilidade 
fabricadora que constrói as outras coisas do artifício humano 
(ARENDT, 1998, p. 95 – grifos meus). 

 

Como resolver, então, este enigma? A própria Gottlieb para apontar 

um caminho quando argumenta que, para a pensadora, a ação é “decisivamente no 

mundo mas não inteiramente do mundo” (GOTTILIEB, 2003, p. 148). Dessa forma, a 

noção arendtiana de ação não somente traduz um potente motivo messiânico, mas 

jamais procura abandonar o mundo. Mas mais do que isso: esta dupla feição da ação – 

no mundo, mas de fora do mundo – parece análogo ao duplo caráter, 

______________ 
3 Importante filósofo e teólogo judeu-alemão. 
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simultaneamente processual e eventual desta atividade. Por acontecer no mundo, ela 

se incorpora a ele e adquire sua temporalidade – na sucessão da ações e reações pode 

se converter em uma cadeia de eventos, como na Tese IX de Benjamin, que em seu 

progresso é “inseparável da representação do avanço dessa história percorrendo um 

tempo homogêneo e vazio” (BENJAMIN, 2005, p. 116), à que Benjamin faz alusão na 

Tese XIII. E é talvez por não ser plenamente deste mundo, portanto, que a ação o 

adentra como algo sempre inesperado, mas que é aguardado com impaciente 

esperança. Nessa mesma direção, Assy escreve que: 

 

A esperança redentora permanente antes abre a possibilidade para o 
radicalmente novo, o “salto qualitativo para uma realidade 
absolutamente distinta”. Rosenzweig enfatiza o paradoxo da história 
entre a imprevisibilidade e a essencial experiência humana do futuro. 
O futuro que a esperança messiânica demanda – para além de mera 
“ideia guia” – implica na crença de que sua realização pode chegar a 
qualquer momento. Isso significa precisamente a convicção 
espontânea que que um novo evento, um milagre, pode aparecer 
aqui e agora. Um mundo radicalmente novo pode aparecer a 
qualquer instante. Assim, essa impaciência messiânica de que um 
levante pode ocorrer em qualquer momento é a própria essência da 
esperança. Ela distingue-se da esperança que aguarda a realização da 
razão histórica (ASSY, 2011, pp. 79-80). 

 

A historiografia de inspiração messiânica – à qual Hannah Arendt é 

aparentemente devedora – se coloca, assim, em confronto com a perspectiva que 

entende que o tempo histórico tem como sua substância o desenrolar de processos – 

sejam eles cíclicos, de progresso ou declínio. Ao invés de buscar subsumir atos e 

palavras como parte de um processo que os engloba e lhes confere seu sentido último, 

Arendt advoga que é com a interrupções desses processos e, portanto, com o 

extraordinário, que a história deve se preocupar (ARENDT, 1988, p. 72). 

Retomando o diálogo que anunciamos no início deste trabalho, é 

talvez na diferença de ênfase entre as condições de pluralidade e natalidade que pode 

se encontrar, respectivamente, na leitura mais secularizada de Arendt, cujo exemplo é 

aquele feito por Andreas Kalyvas (2008), e na leitura da dimensão messiânica na obra 

da autora, como proposta por Gottilieb e Assy. Não que cada uma dessa 

interpretações desconsidere seja, respectivamente, seja natalidade, seja a pluralidade. 
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Mas fica evidente, que ao centrar seus esforços mais sobre ação e menos sobre 

discurso, é na natalidade e em seu caráter milagroso que as comentadoras buscam a 

potência da política arendtiana, afinal como a própria autora afirma, ainda que a ação 

e o discurso sejam ambos condicionados pela natalidade e pela pluralidade, esta 

última condição guarda mais afinidade com o caráter revelatório do discurso, 

enquanto aquela é plenamente atualizada pela ação propriamente dita (ARENDT, 

1998, p. 9). 

Essas diferenças nas apropriações do pensamento de Hannah Arendt 

ficam mais claras quando nos defrontamos justamente com importância que cada uma 

delas dá a noção da ação enquanto milagre. Enquanto Kalyvas (2008) defende que a 

ação, mesmo que produza novos começos, estes nunca são absolutos, ou ab ovo, para 

usar as palavras da própria Arendt, Gottilieb e Assy, por outro lado, argumentam que o 

caráter milagroso da ação tem sim a capacidade de “negar o nada4”. Citando 

Rosenweig acerca desta questão, Assy escreve: “Mas o nascimento irrompe em seu 

resultado individual, como um milagre, com a força despedaçadora do não visto, do 

não previsto. Sempre existiu ligação5  e, mesmo assim cada nascimento é algo 

absolutamente novo” (ROSENWEIG apud ASSY, 2011, p. 80). 

Na mesma linha, Gottilieb argumenta que, 

 

Todo começo digno do nome é tão sem precedentes quanto é 
inesperado, e Arendt então associa fortemente a ação com uma das 
categorias que o discurso Iluminista progressivamente desqualificou: 
o milagroso. O milagre pode ser testemunhado mas não explicado, e 
ainda que nenhum milagre que os seres humanos possam 
testemunhar seja um começo completamente absoluto, sua própria 
aparição dá testemunho para tal começo: o milagre dos milagres, ou 
creatio ex nihilo. (GOTTILIEB, 2003, p. 148 – tradução minha) 

 

Desta maneira, a comentadora parece desmontar a compreensão de 

Kalyvas, sem necessariamente abandonar os elementos que a tornam possível. O 

milagre, então, pode nunca ser um começo absoluto no mundo, pois como dito nas 

palavras de Eclesiastes, “[...] nada há de novo debaixo do sol!” (BÍBLIA..., 1981, p. 837), 

todavia, por não ser completamente mundana, a ação sempre dá testemunho dessa 

______________ 
4 Nothingness, em inglês. 
5 Coupling, em inglês. 
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potência absolutamente criativa que está inscrita no milagre do nascimento de cada 

ser humano. 

E não apenas a natalidade tem papel fundamental nesta quebra do 

tempo. A mortalidade do ser humano também tem relevância. Mesmo que a 

natalidade deva ser a categoria central da política, enquanto a mortalidade deve 

desempenhar a mesma função no pensamento metafísico (ARENDT, 1998, p. 9), o fato 

de termos uma origem, no nascimento e um fim em nossa morte é a condição de 

possibilidade para que o contínuo do tempo seja fragmentado entre presente, passado 

e futuro. Assim, 

 

passado e futuro são antagônicos um do outro como o já-não e o 
ainda-não só por causa da presença do homem, que tem ele mesmo 
uma “origem”, o seu nascimento, e um fim, a sua morte, e portanto 
está situado entre eles em qualquer momento dado; este intermédio 
é chamado o presente. É a inserção do homem com seu tempo de 
vida limitado que transforma o fluxo contínuo da corrente da pura 
mudança – que tanto podemos conceber como cíclica como na forma 
de um movimento retilíneo sem nunca sermos capazes de conceber 
um começo absoluto ou um fim absoluto – no tempo como o 
conhecemos (ARENDT, 1999, pp. 225-226). 

 

É a presença mesma do ser humano, e sua inserção no fluxo 

incessante do tempo, que cria o presente como ruptura, ou seja, como “ ‘hiato entre o 

passado e o futuro’ ‘um presente que dura’ tal qual Bergson diz, ou mesmo o ‘nunc 

stans’ medieval” (ASSY, 2011, p. 82). 

Esse hiato na história que Arendt narra a partir da parábola do “He” 

de Kafka, é análogo, segundo Assy, ao tempo que “estanca e ficou imóvel (Stillstand)” 

da Tese XVI de Benjamin. Nos dois, segundo a comentadora, a interrupção é crucial à 

política. Outrossim, este entre-temps da ação – e aqui ela parece estar trabalhando 

com a aproximação entre o Messias de Benjamin e a Revolução de Arendt – é 

equivalente à força diagonal que seria resultante das duas forças que pressionam o 

sujeito da parábola (ARENDT, 1998, p. 38), e que provocam um desvio ou 

descontinuidade na linearidade do tempo. Assim, escreve a comentadora, “[a] 

revolução funciona como o Messias: ele não chega no fim, quando o processo já está 
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acabado, mas antes, subitamente, em qualquer momento, interrompe a história” 

(ASSY, 2011, p. 84 – tradução minha). 

Existe um claro problema, no entanto, com o uso da imagem deste 

hiato para se compreender a revolução: Arendt, ela mesma, escreve a metáfora de 

Kafka é válida apenas para ilustrar fenômenos mentais. “Aplicadas ao tempo histórico 

ou biográfico”, a pensadora escreve, nenhuma dessas metáforas pode absolutamente 

ter sentido, pois não ocorrem aí, lacunas no tempo” (ARENDT, 1988, p. 39). Logo em 

seguida, todavia, a autora lembra o leitor de que com o rompimento do fio da 

tradição, 

 

a lacuna entre o passado e o futuro deixou de ser uma condição 
peculiar unicamente à atividade do pensamento e adstrita, enquanto 
experiência aos poucos eleitos que fizeram do pensar sua ocupação 
primordial. Ela tornou-se realidade tangível e perplexidade para 
todos, isto é, um fato de importância política. (ARENDT, 1988, p.40) 

 

Assim, é esse hiato na temporalidade histórica, aberto pela crise da 

trindade romana, que torna o evento revolucionário de suma importância para a 

modernidade. 

 

4 - Conclusão 

 

Como alguém cuja formação vem da Ciência Sociais, em geral, e da 

Ciência Política, em particular, a leitura “republicana” de Hannah Arendt seria algo 

bastante natural. Ela, no entanto, nunca deu conta de esgotar o interesse que sua obra 

me despertou desde o primeiro contato com ela. Certamente o resgate da dignidade 

da política em um registro puramente secular tem enorme valor, especialmente em 

um mundo onde a política é cada vez mais reduzida a administração de pessoas e 

coisas, onde o poder é visto com algo corrompido em sua essência e onde as relações 

entre religião e política tomam feições cada vez mais extremadas. Mas a ideia de que o 

nascimento de novos seres humanos e as novas ações de que são capazes são aquilo 

que salvam o mundo da sua ruína inerente parece escapar dos limites de possibilidade 

desta interpretação. 
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Foi por isso, e como encaminhamento preliminar de uma discussão 

que demandaria mais pesquisa e fôlego do que tenho disponível neste espaço que 

resolvi escrever este trabalho explorando o que Susannah Gottlieb chama de 

linguagem messiânica e motivos redentores na obra da pensadora, e que Bethania 

Assy denomina de a dívida que a autora tem para com a “tradição do messianismo 

judaico, principalmente da Europa central dá década de 1920”. Nele, retomei a 

aproximação de Hannah Arendt com seu amigo Walter Benjamin, que já havia 

adiantado no primeiro capítulo através da alegoria do pescador de pérolas e a 

aprofundo, aproximando a teoria da ação daquela com uma leitura possível das Teses 

sobre o Conceito de História deste. Tendo em vista que a fragilidade que a ação tem 

para Arendt seria análoga aquilo que Benjamin chamou de a fraca força messiânica, 

segundo a interpretação de Gottlieb, eu procurei responder se há uma perspectiva 

redentora que atravessaria o argumento da pensadora. 

Assumindo que a resposta a essa pergunta era positiva, pois só ela 

parece dar conta de explicar a recorrência desses motivos redentores em sua obra, 

procurei elencar, com o apoio destas intérpretes, algumas maneiras pelas quais essa 

linguagem teológica ficaria mais evidente. Uma delas, foi o caráter revelatório da 

citação “equivocada” do final do último tópico de “A Condição Humana” sobre a ação, 

onde ela escreve sobre as boas novas que o nascimento de uma criança entre nós 

anuncia. Ao inscrevê-lo nos Evangelhos mais usando a linguagem empregada pelo 

profeta Isaías, Arendt teria assim, dado uma contribuição extremamente original a 

ideias messiânica no Judaísmo. 

Depois disso, procurei retomar a teoria da ação de Arendt e 

encontrar nela sua feição especificamente messiânica. E é na dupla temporalidade 

dela, ao mesmo tempo evento e processo, e na sua dupla territorialidade, 

extramundana em sua origem, mas mundana em sua manifestação, que residiria ao 

mesmo tempo a incompletude e a esperança redentora. Por ter seu lugar no mundo, a 

ação desencadeia processos, mas por ser extramundana ela abre a possibilidade para o 

inteiramente novo, aqui e agora. A ação assim, mesmo que não seja um começo 

absoluto, dá testemunho da capacidade humana de feitos milagrosos, de creatio ex 

nihilo, por ser capaz de interromper os processos que ela mesma desencadeou. 
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A natalidade humana é ela mesma uma ruptura no fluxo do tempo, 

como Arendt demonstra através da alegoria do “He” Kafka, sua presença é que causa o 

hiato entre o passado e o futuro. E a partir desta metáfora, que passa com a 

modernidade a fazer sentido não apenas para os seres humanos enquanto pensam, 

mas que se torna um problema político de primeira ordem, que procurei retomar a 

discussão acerca da Revolução em Arendt através de uma leitura messiânica. Se as 

revoluções são a secularização do evento messiânico em Benjamin, em Arendt elas 

também são interrupções, desvios no fluxo de processos. E as repetições do passado 

grego ou especialmente romano nas revoluções contemporâneas devem ser 

entendidas não como o “eterno retorno”, mas como transfigurações das origens que 

buscam justamente romper a continuidade da história. 
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Resumo: Tomando como base a experiência da pólis grega, Arendt concebe a 
igualdade como isonomia, relacionada ao espaço público – é na esfera da política que 
homens e mulheres, sem abrir mão da singularidade que caracteriza cada um, se 
reconhecem como iguais, como cidadãos. Dessa noção primeira de igualdade em 
Arendt, desdobram-se várias outras. Em primeiro lugar, a igualdade não está associada 
à justiça social, a uma distribuição mais ou menos equitativa de bens materiais – sob 
esse aspecto, ela é pré-política, porque oferece as condições para o ingresso na esfera 
pública. Em segundo lugar, a igualdade não é algo dado, um atributo natural dos seres 
humanos, mas um artifício humano e só surge em meio aos cidadãos no espaço da 
política que se forma entre os homens sempre que eles se unem pelo discurso e pela 
ação. O discurso e a ação, por sua vez, pressupõem a diferença e a distinção, portanto, 
a pluralidade, conceito essencial na filosofia arendtiana. Em terceiro lugar, articula-se 
em Arendt uma ideia de igualdade conjugada com a de visibilidade, que remete, por 
sua vez, a outro conceito fundamental na obra da autora: o conceito de aparência. Em 
contraste com a concepção arendtiana da igualdade vinculada ao espaço público, a 
esfera do social surge, na obra da autora, como o âmbito onde prevalecem a 
desigualdade e a discriminação. No entanto, a esfera do social também é identificada 
pelo conformismo e pela uniformidade. Enquanto o que caracteriza o espaço público é 
a ação, sempre imprevisível e espontânea, levada a cabo por uma pluralidade de 
cidadãos singulares e iguais, a característica da sociedade é o comportamento − e este 
pode ser medido e normalizado, tendo como pressuposto a uniformidade. 

 

Palavras-chave: Igualdade; Isonomia; Pluralidade; Visibilidade; Uniformidade. 
 

Ao final do ensaio “A tradição do pensamento político”, Hannah 

Arendt comenta que o ser humano, como tal, não existe, mas apenas homens e 

mulheres “que em sua absoluta distinção são iguais, ou seja, humanos”. “[...] essa 

indiferenciação humana comum é a igualdade que, por sua vez, só se manifesta na 

diferença absoluta de um igual em relação ao outro” (Arendt, 2005, p. 109, grifo no 

original). Na conclusão do texto, a autora argumenta que, como a ação e o discurso 

são as duas atividades políticas por excelência, “diferença e igualdade são os dois 

elementos constitutivos dos corpos políticos” (Arendt, 2005, p. 109). Nessas poucas 

linhas, condensa-se a ideia de igualdade no pensamento arendtiano. Tomando como 

base a experiência da pólis grega, Arendt concebe a igualdade como estando 
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relacionada ao espaço público – é na esfera política que homens e mulheres, sem abrir 

mão da singularidade que caracteriza cada um, se reconhecem como iguais, como 

cidadãos.  

Dessa noção primeira de igualdade em Arendt, desdobram-se várias 

outras. Em primeiro lugar, a igualdade, na visão arendtiana, não está associada à 

justiça social, a uma distribuição mais ou menos equitativa de bens materiais – sob 

esse aspecto, ela é pré-política, porque oferece as condições para o ingresso na esfera 

pública. Em segundo lugar, a igualdade não é algo dado, um atributo natural dos seres 

humanos, mas um artifício humano, que pressupõe a diferença e a distinção, portanto, 

a pluralidade, conceito essencial na filosofia arendtiana. Em terceiro lugar, articula-se 

em Arendt uma ideia de igualdade conjugada com a de visibilidade, que remete, por 

sua vez, a outro conceito fundamental em sua obra: o conceito de aparência.  

Afirmou-se que Arendt compreende a igualdade tendo como 

referência o exemplo da pólis grega e, por isso, torna-se fundamental, para entender 

essa noção no pensamento da autora, se deter sobre o conceito de isonomia. Como 

afirma Jean-Pierre Vernant em As origens do pensamento grego, a isonomia 

significava, para os gregos antigos, a igual participação de todos os indivíduos no 

poder. Por mais que se diferenciassem em termos de classe, função ou origem social, 

os cidadãos que compunham a pólis se viam como semelhantes, e é essa semelhança 

que propiciava a unidade da pólis, pois só aqueles que se assemelhavam podiam unir-

se de forma mútua pela philia, associar-se em uma mesma comunidade (cf. Vernant, 

2002, p. 65).  

É por isso que Aristóteles, na Ética a Nicômaco, quando aborda o tipo 

de amizade (philia) correspondente a cada forma de governo, aponta que a amizade 

fraterna, que se aproxima da camaradagem e é um vínculo que une os seres humanos 

como se fossem irmãos da mesma faixa etária, é a que melhor identifica o 

relacionamento existente entre os cidadãos da timocracia (que ele também denomina 

como “governo do povo”), tendo em vista que estes pretendem que haja uma 

equidade entre si de tal maneira que o “poder possa ser alternado e alcançado a partir 

de uma base de igualdade” (Livro VIII, cap. X, 2012, p. 214). Em A condição humana, 

Hannah Arendt qualifica a philia aristotélica como a amizade sem intimidade ou 
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proximidade que ela chama de “respeito”, uma consideração que se devota aos pares 

no mundo público, independente das qualidades e das realizações de cada um (cf. 

Arendt, 1998).  

Os elos que conectam esses cidadãos são elos de reciprocidade e não 

de domínio e hierarquia de uns sobre os outros. “Todos os que participam do Estado 

vão definir-se como Hómoioi, semelhantes, depois, de maneira mais abstrata, como os 

Isoi, iguais”, define Vernant (2002, p. 65).  

No entanto, é importante ter em mente que a isonomia assegurava a 

igualdade entre os gregos não pelo fato de que eles acreditassem que os homens 

fossem iguais por natureza, mas justamente porque, sabendo-se desiguais, entendiam 

que era necessário haver uma instituição artificial – no caso, a pólis – que os igualasse. 

A igualdade restringia-se à esfera da política, na qual os homens se relacionavam na 

qualidade de cidadãos e não como pessoas privadas – em outras palavras, a igualdade 

era derivada da cidadania, não do nascimento. Assim como o poder e a liberdade, a 

igualdade não é um atributo natural dos indivíduos, mas é convencional e artificial, e 

só surge em meio aos cidadãos no espaço político que se forma entre os homens 

sempre que eles se unem pelo discurso e pela ação (cf. Arendt, 1990, p. 31). 

Assim como se difere da ideia de igualdade natural, a concepção 

grega de igualdade também não pode ser equiparada à igualdade de condições. Esta, 

na verdade, era um pré-requisito para a isonomia, na medida em que a esfera pública 

na pólis só era franqueada àqueles que dispusessem de condições materiais que os 

libertassem do esforço da labuta pela sobrevivência, dispondo, assim, de tempo livre 

para se dedicar aos assuntos da política. Esses cidadãos formavam um grupo de pares, 

integrando uma comunidade cuja forma de relacionamento era a philia, uma relação 

horizontal, na qual as posições de superioridade e inferioridade, de domínio e 

obediência não existiam. Todavia, a isonomia desfrutada por esses cidadãos no âmbito 

da cidade-Estado grega só podia existir porque era sustentada por uma enorme massa 

de desiguais, entre escravos, mulheres e estrangeiros, que formavam, de fato, a maior 

parte da população da pólis. 

Enquanto a esfera pública representada pelo espaço da pólis era o 

lócus dessa igualdade compreendida como isonomia, em contrapartida, o domínio do 
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privado, da domesticidade do lar, configurava-se pela mais profunda desigualdade. 

Como descreve Aristóteles na Política, o governo doméstico é “uma espécie de 

monarquia”, ao passo que o governo civil pertence “a todos que são livres e iguais” 

(Livro I, 2002, p. 17).  

No âmbito privado, o chefe do lar tinha amplo poder sobre a família e 

os escravos e gerenciava esse domínio que lhe pertencia como um déspota. Pela 

descrição de Fustel de Coulanges no capítulo dedicado à autoridade na família de A 

cidade antiga, pode-se depreender que essa desigualdade no plano privado era 

justificada pela razão de que a família ficava de fora do alcance das leis da cidade, 

estas só eram válidas para o domínio público. Daí que o chefe de família gozava de 

plenos poderes sobre os subordinados, incluindo o de vida e de morte (cf. Fustel de 

Coulanges, 1975, p. 74). 

A intocabilidade do lar doméstico pela cidade-Estado antiga não 

representava, todavia, um respeito pela propriedade privada nos termos da 

modernidade liberal. Se, na Grécia e na Roma antigas, os limites que cercavam a 

propriedade eram considerados sagrados, tal ocorria porque era impossível para quem 

não possuísse uma casa onde habitar, um pedaço de terra que fosse de sua 

propriedade, participar dos assuntos públicos. “Originalmente, propriedade significava 

nada mais nada menos do que possuir um lugar em determinada parte do mundo e, 

portanto, pertencer ao corpo político, isto é, ser o chefe de uma das famílias que 

constituíam em conjunto o domínio público”, observa Arendt em A condição humana 

(1998, p. 61).  

É fundamental levar esse aspecto em consideração para 

compreender melhor a posição de Arendt, segundo a qual a igualdade de condições é 

uma condição pré-política para a cidadania. Ter um lugar no mundo, para Arendt, é 

condição essencial para a cidadania, e uma das razões da perda do mundo público na 

modernidade é o movimento de expropriação das massas levado a cabo pela 

acumulação capitalista.  

Em resumo, segundo Arendt, a igualdade, entendida como isonomia, 

a igualdade de pares no espaço público, está estreitamente relacionada à liberdade, e 

não à justiça social, como compreendida modernamente, embora o ideal arendtiano 
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de igualdade também possa ser associada ao princípio da justiça, quando este é 

entendido como a garantia de direitos iguais a todos (cf. Arendt, 1973, p. 301). Por 

essa concepção, desfrutar de uma condição de igualdade significa poder viver e mover-

se livremente entre pares no domínio público, relacionando-se com eles pelo discurso 

e pela ação.  

Essa concepção de igualdade também pressupõe outra noção cara ao 

pensamento de Arendt. Os sujeitos iguais que se movem no espaço público se 

caracterizam pela singularidade de cada um. É nisso que consiste a ideia da pluralidade 

humana em Arendt, uma pluralidade de seres singulares, profundamente distintos uns 

dos outros. A pluralidade humana, como define Arendt, é caracterizada pelo duplo 

aspecto da igualdade e da distinção. Se os homens não fossem iguais, argumenta, seria 

impossível que se compreendessem uns aos outros nem tampouco que cuidassem das 

gerações vindouras, fazendo planos para o futuro. Mas se não fossem diferentes entre 

si, também não seriam necessários o discurso e a ação para que pudessem se 

relacionar uns com os outros. Bastaria utilizar sinais e sons para que as necessidades e 

carências absolutamente iguais entre esses seres indistintos pudessem ser 

transmitidas entre cada qual de forma praticamente automática (cf. Arendt, 1998, p. 

175-176). 

Arendt estabelece uma diferença entre a “distinção humana” e a 

“alteridade”. Esta última − a alteritas da filosofia medieval, uma das quatro 

características básicas e universais do Ser, e que transcende toda qualidade particular 

– é comum a todos os seres e é uma característica importante da pluralidade, tendo 

em vista que, ao definir uma coisa, é preciso distingui-las das outras existentes. Na sua 

forma mais abstrata, porém, a alteridade faz-se presente somente na mera 

multiplicação de membros da espécie, é um traço da vida orgânica. Todavia, apenas os 

seres humanos são capazes de, ao mesmo tempo, exprimir essa distinção e 

distinguirem-se eles próprios, não se limitando, como os outros seres, a comunicar 

algo, como sede, fome, afeto, hostilidade. “No homem, a alteridade, que ele partilha 

com tudo o que existe, e a distinção, que ele partilha com tudo o que vive, tornam-se 

unicidade”, completa Arendt (Arendt, 1998, p. 176).  
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Essa unicidade, pela qual cada ser humano torna-se um ser singular, 

único e diferente de qualquer outro ser humano no presente, no passado e no futuro, 

está na base dessa “paradoxal pluralidade” que caracteriza a condição humana, uma 

pluralidade de seres únicos e singulares. E são a ação e o discurso os meios pelos quais 

essa qualidade associada a cada ser humano pode ser revelada aos demais. Pela ação e 

pelo discurso, os seres humanos relacionam-se entre si, efetivando a condição humana 

da pluralidade, que é a de viver como um ser único entre iguais. 

No domínio público da pólis que se formava em contraposição ao do 

oikos – o espaço da produção doméstica em que predominavam a divisão do trabalho 

e a relação entre dominantes e dominados −, os homens se reconheciam como iguais, 

eles podiam se destacar pelos seus feitos e seus discursos, assegurando que as suas 

ações e as suas palavras não fossem apenas testemunhadas pelos pares no presente, 

mas que tivessem a chance de ser preservadas pela memória pública. No domínio 

público, no qual os homens têm a oportunidade de se mostrar aos demais, pela ação e 

pelo discurso, em sua identidade única e intercambiável, eles revelam quem são.  

Esse quem, por sua vez, só pode ser desvelado aos olhos dos demais, 

nunca pelo próprio agente a si mesmo na solidão da sua vida privada, e é definido pelo 

que o agente faz e diz em público. O quem de cada qual, portanto, só se manifesta no 

domínio público e distingue-se de o que cada indivíduo é – este o que está relacionado 

às qualidades e aos defeitos, aos talentos e aos dons particulares, os quais não 

dependem necessariamente do mundo público para se expressar (cf. Arendt, 1998, p. 

178-179).  

O mundo público, em Arendt, é, dessa forma, o espaço da aparência. 

Este, por seu turno, é o que constitui a realidade comum a todos. A presença dos 

outros que veem o que vemos e ouvem o que ouvimos assegura a realidade do mundo 

que compartilhamos e de nós mesmos. Equiparadas a essa experiência do real que 

decorre do fato de ser visto e ouvido, até as maiores forças da vida íntima – as paixões, 

os pensamentos, os prazeres – “levam uma espécie de existência incerta e obscura, a 

menos e até que sejam transformadas, desprivatizadas e desinvidualizadas, por assim 

dizer, em uma forma que possa ajustá-las para a aparição pública” (Arendt, 1998, p. 

50).  
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Essas observações sobre o domínio público e a aparência são 

importantes para reforçar o argumento de que articula-se, no pensamento arendtiano, 

um estreito vínculo entre visibilidade e igualdade.1 É pela visibilidade que adquirem 

quando adentram no espaço público que os homens podem se reconhecer como iguais 

– a realidade mesma dessa igualdade depende da visibilidade que cada um adquire aos 

olhos dos outros. Por sua vez, a desigualdade e a invisibilidade estão intimamente 

ligadas uma à outra. 

No ensaio Sobre a revolução, Hannah Arendt observa que a 

Revolução Francesa deu visibilidade à massa dos pobres e oprimidos que, até aquele 

momento, estava condenada “à vergonha e à escuridão” (1990, p. 48). No que se 

refere à relação entre igualdade e visibilidade em Arendt, é crucial atentar para o uso 

que ela faz do termo “escuridão” (darkness). Um dos grandes problemas que envolvem 

a pobreza, afora a questão mais vital da sobrevivência, é o fato de as pessoas sujeitas a 

essa condição, cuja existência se restringe à labuta para suprir as necessidades do 

corpo, estarem excluídas da luminosidade da vida pública, a única esfera na qual 

podem destacar a sua singularidade em meio a seus iguais. O grande mal da pobreza, 

no entender de Arendt, mais profundo ainda que a escassez, é essa obscuridade. 

Quem padece dela torna-se invisível aos olhos dos demais. Arendt cita John Adams 

para reforçar o argumento de que a maldição do pobre é permanecer nas sombras: 

 

O homem pobre tem a consciência limpa; ainda assim ele se sente 
envergonhado [...]. Ele se sente fora da vista dos outros, tateando no 
escuro. A humanidade não toma conhecimento dele. Ele vagueia e 
perambula ignorado. No meio de uma multidão, na igreja, no 
mercado [...] está na obscuridade como se estivesse num sótão ou 
num porão. Ele não é desaprovado, censurado ou repreendido; ele 
simplesmente não é visto [...]. Passar totalmente despercebido e 
saber disso, é intolerável. Se Crusoé, em sua ilha, tivesse a biblioteca 
de Alexandria, e a certeza de que jamais voltaria a rever um rosto 
humano, iria abrir algum volume? (Adams, 1851, apud Arendt, 1990, 
p. 69, grifos no original). 

 

O exemplo mais expressivo dessa obscuridade da miséria reside na 

condição mais desigual a que possa ser reduzida uma determinada categoria de seres 

______________ 
1 Neste sentido, ver os esclarecedores comentários de Claude Lefort em “Hannah Arendt et la question 

du politique”. In: Essais sur la politique, 1986, p. 72. 
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humanos, a ponto de ser-lhes negado o status de humano. Na rápida, mas eloquente 

passagem que Arendt dedica ao problema da escravidão nos Estados Unidos em Sobre 

a revolução, a autora comenta que todo o discurso sobre a “encantadora igualdade” 

norte-americana, tanto da parte dos norte-americanos quanto dos europeus no século 

XVIII, e encampado pelos líderes revolucionários dos dois lados do Atlântico, 

praticamente ignorava uma realidade que, todavia, estava à vista de todos: a presença 

de cerca de 400 mil escravos negros em meio a uma população de quase 2 milhões de 

brancos nos Estados Unidos, formando um contingente de seres humanos reduzidos a 

uma situação de miséria absoluta, muito maior do que em qualquer país da Europa, 

mesmo na França onde a questão social mobilizou as massas populares durante a 

Revolução.  

Para Arendt, essa indiferença com relação ao estado de absoluta 

penúria dos escravos não era devida a alguma perversão dos sentimentos ou por 

interesses particulares, mas porque a instituição escravocrata implicava uma 

obscuridade ainda mais profunda que a pobreza – sendo assim, o escravo negro 

tornava-se ainda mais “invisível” que as pessoas pobres (Arendt, 1990, p. 71).  

Outra situação de radical invisibilidade ocorre com aqueles reduzidos 

à condição de apátridas, conforme afirma Arendt em Origens do totalitarismo, 

referindo-se às milhares de pessoas destituídas de cidadania no período entreguerras 

e durante a Segunda Guerra Mundial. Para esses indivíduos colocados completamente 

à margem da lei, como se não existissem, a única forma de ganhar alguma 

“visibilidade”, de ser visto como igual pelos demais, dava-se pela via da transgressão, 

ao praticarem um crime. “Como criminoso, mesmo um apátrida não será tratado pior 

que um outro criminoso [...]. Apenas como um infrator da lei ele pode ser protegido 

por ela” (Arendt, 1973, p. 286), ou seja, ter um tratamento igual aos demais cidadãos.  

No polêmico ensaio “Reflexões sobre Little Rock”, publicado em 1959 

e no qual questionava a campanha pelo fim da segregação racial no ensino público dos 

estados sulistas norte-americanos, Hannah Arendt alerta que a condição de 

desigualdade sofrida pela população negra no país colocava em risco o próprio regime 

republicano, tal como instituído pela Revolução Americana, tendo em vista o fato de 

que o princípio da igualdade de direitos “tem uma importância na vida política de uma 
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república maior do que em outra forma de governo” (Arendt, 2004, p. 268). Para 

Arendt, por conta dessa capacidade da igualdade republicana de igualar, no plano 

político, o que por natureza é diferente, é que a república norte-americana havia, até 

então, conseguido preservar a sua identidade, apesar dos milhares de imigrantes que 

havia recebido ao longo da sua existência. Em contrapartida, como a igualdade implica 

visibilidade, a questão da admissão dos negros na esfera pública, com a consequente 

conquista do status de cidadãos iguais em direito, era particularmente sensível e 

problemática.  

O princípio da igualdade republicana não é onipotente. Na concepção 

arendtiana, por ser um construto artificial e não derivar de um atributo natural dos 

indivíduos, ele é limitado em vários aspectos: só é válido para a esfera pública; só se 

aplica aos indivíduos na qualidade de cidadãos, e só vigora entre comunidades 

políticas organizadas em torno desse princípio, não se estendendo como lei geral para 

a toda a humanidade.2 Há também outra restrição desse princípio apontada por 

Arendt: ele é incapaz de igualar as características naturais que distinguem um 

indivíduo do outro.  

No que tange ao problema dos negros nos EUA, a questão, para ela, é 

que, uma vez eliminadas as barreiras das condições econômicas e sociais que dividiam 

brancos e negros, a visibilidade destes últimos, não como cidadãos, mas como 

indivíduos cuja pele é negra, “uma visibilidade permanente e inalterável”, poderia 

tornar ainda mais grave o problema da discriminação racial (Arendt, 1973, p. 301). No 

contexto da luta do movimento pelos direitos civis dos negros nos Estados Unidos, na 

visão de Arendt, mais importante que impor o fim da segregação racial nas escolas 

públicas do país – uma campanha que começara numa escola da cidade de Little Rock, 

no ano de 1957, e se estendera para outras escolas e universidades segregacionistas 

do sul −, era abolir a discriminação racial formalmente legalizada nos estados sulistas 

norte-americanos, cuja legislação impunha limitações ao direito de voto aos indivíduos 

de cor negra e proibia os casamentos inter-raciais. Para tanto, ela defendia o 

argumento polêmico de que não eram a discriminação e a segregação sociais que 

constituíam a perpetuação do “crime original”, a escravidão, na história do país – pois 

______________ 
2 Nesse sentido, ver Canovan, 1992, p. 239.  
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a esfera social é onde predominam a desigualdade e a diferença, como será discutido 

mais à frente −, mas a legislação racial.  

“A questão da cor foi criada por um grande crime na história dos 

Estados Unidos e só tem solução dentro da estrutura política e histórica da República”, 

salienta Arendt (2004, p. 266). A inconstitucionalidade, a afronta a todo o arcabouço 

jurídico da república norte-americana, não residia na existência do costume social da 

segregação, mas em sua imposição legal.3 Dentro dessa perspectiva, a lei mais abusiva 

em vigor nos estados segregacionistas do sul dos EUA seria a que impedia o casamento 

entre brancos e negros, considerando como crime as uniões mistas. Do ponto de vista 

de Arendt, a liberdade de se unir em casamento com quem se deseja é um direito 

elementar, incluído no rol daqueles direitos inalienáveis como o direito à vida, à 

liberdade e à busca da felicidade, proclamados pela Declaração da Independência dos 

Estados Unidos. Da mesma forma, criar obstáculos para o pleno exercício do direito de 

voto à população negra, como ocorria em vários estados sulistas, implicava negar 

outro direito inalienável a uma categoria de cidadãos, confrontando a estrutura 

política republicana assentada na igualdade do corpo político (cf. Arendt, 2004, p. 

272).  

Enquanto a esfera política é o âmbito da igualdade, no domínio do 

social, prevalecem a discriminação e a diferença. Na concepção arendtiana, a 

sociedade é uma esfera híbrida que se situa entre o domínio público e o privado. 

______________ 
3 Sobre a questão que a levou a escrever o ensaio sobre Little Rock, para Arendt, de acordo com esse 

raciocínio, não caberia ao governo dos Estados Unidos impor um sistema de ensino inter-racial nas 
escolas públicas, forçando a integração entre crianças brancas e negras. Seu argumento é de que o 
ambiente escolar pertenceria a essa esfera do social onde impera o princípio da livre associação entre 
pessoas que se identificam por uma razão ou outra e onde a discriminação não constitui uma afronta à 
estrutura constitucional e republicana do país, pois os pais teriam o direito privado de escolher como 

educar os filhos e o direito social de definir onde educá-los. Margaret Canovan defende o ponto de 
vista da autora afirmando que, para Arendt, da mesma forma que brancos e negros não poderiam ser 
impedidos de se unirem em casamento, mas tampouco poderiam ser forçados pela lei a fazê-lo, 
crianças de raças diferentes tinham o direito de estudar em escolas inter-raciais, porém não poderiam 
ser forçadas a essa integração. Além do mais, Arendt se incomodava com o fato de a luta política 
contra o racismo nos EUA, ao eleger como um dos alvos principais o fim da segregação nas escolas, 
envolvia crianças num conflito de pessoas adultas para o qual elas não estavam ainda preparadas. (cf. 
Arendt, 2004, p. 261-281; cf. Canovan, 1992, p. 243). No entanto, um dos pontos mais problemáticos 
em sua argumentação é que a autora, apesar de discutir alguns aspectos do ensino público norte-
americano − como o ensino obrigatório, a competência dos estados para legislar sobre essa matéria e 
a subvenção federal destinada às escolas −, desconsidera um aspecto da questão que parece evidente: 
o ensino público jamais poderia comportar qualquer tipo de discriminação, porque seria como se o 
próprio Estado o admitisse legalmente (algo que Arendt desaprova). 
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Nesse âmbito, a distinção pessoal proporcionada pelo espaço público no convívio 

entre os pares não é o que conta, mas as diferenças e semelhanças que fazem com 

que as pessoas se vejam como pertencentes a determinados grupos – por razões 

econômicas, por afinidades intelectuais, por origem social, entre outros fatores. Por 

essa característica da esfera social, Arendt considera que, da mesma forma que 

qualquer discriminação social imposta pelas leis é um ato de arbítrio e de perseguição 

política, uma lei que pretenda abolir a discriminação social representa uma violação da 

liberdade da sociedade, já que o Estado só pode agir em nome da igualdade, um 

princípio inexistente na esfera social.  

Ao mesmo tempo em que a esfera social é o lócus da discriminação e 

da desigualdade, em contraponto à esfera pública − o espaço da igualdade, que não 

comporta qualquer tipo de discriminação −, a primeira também se caracteriza, 

paradoxalmente, pelo conformismo e pela uniformidade exigida dos seus integrantes. 

O conformismo e a uniformidade são inerentes à esfera do social na medida em que 

são exigidos dos membros de cada grupo social uma conformidade às peculiaridades 

desse grupo – e são essa peculiaridades que o distinguem dos demais agrupamentos 

sociais – e um comportamento uniforme no seu interior.  

Para Arendt, a característica da sociedade é o comportamento − e 

este pode ser medido e normalizado, tendo como pressuposto a uniformidade. 

Diferente, portanto, da ação no espaço público, sempre imprevisível e espontânea, e 

cujo pressuposto é a pluralidade de cidadãos singulares e iguais. Como salienta Arendt 

em A condição humana, a igualdade relativa aos pertencentes a um determinado 

grupo social não é a igualdade dos pares no espaço público – ela está mais próxima, 

antes, da igualdade dos membros da família diante do seu chefe, que comanda o clã 

familiar de acordo com a sua própria opinião e o seu próprio interesse. No âmbito 

maior da sociedade, e mais radicalmente da sociedade de massas (caracterizada por 

diluir os grupos e as classes sociais), o jugo da uniformidade de um mesmo interesse e 

uma mesma opinião, cuja força é intensificada pelo número daqueles que os 

sustentam, tem a mesma pressão coercitiva exercida pelo chefe de família, que no seu 

exclusivo domínio doméstico e privado personificava outrora o interesse e a opinião 

que deveriam ser adotados por aqueles que dominava (cf. Arendt, 1998, p. 39-40).  
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Essa igualdade no âmbito da sociedade, sinônimo de conformismo e 

uniformidade, também implica a desigualdade e a discriminação. Uma vez que a 

característica maior da esfera social é a discriminação e a diferença, todos aqueles que 

não se conformarem às regras da sociedade, às suas normas de comportamento, à sua 

mentalidade uniforme, serão considerados como não iguais, ficando expostos, 

portanto, a toda sorte de atitude discriminatória. Serão colocados, dessa forma, à 

margem do corpo da sociedade, relegados à condição de párias.  

O diagnóstico de Arendt sobre a modernidade é que, nela, houve a 

“vitória da igualdade”. Todavia, a igualdade de que Arendt trata aqui não é a igualdade 

da isonomia, a igualdade do corpo político que preserva a singularidade humana, mas 

a igualdade niveladora e uniformizante da sociedade. A consequência dessa invasão do 

domínio público pela esfera do social é o fato de a distinção e a diferença reduzirem-se 

à dimensão da vida privada do indivíduo (cf. Arendt, 1998, p. 41). 

A esfera do privado, por seu turno, não é determinada nem pela 

igualdade nem pela discriminação, mas pela exclusividade. O que conta aqui são as 

qualidades pessoais daqueles que compartilham o interior do lar e da família, o qual 

funciona como um anteparo ao mundo público, o espaço de sombra de que todos 

necessitam como um abrigo seguro contra a luminosidade intensa da esfera pública – 

se estivéssemos todo o tempo expostos a essa luz, à publicidade de ser vistos e 

ouvidos, nossa existência tornar-se-ia superficial, porque a sua visibilidade não estaria 

mais ancorada na profundidade que só aquilo que permanece oculto pode assegurar 

(cf. Arendt, 1998, p. 71). O fenômeno do desamparo, que diz respeito à condição de 

solidão dos indivíduos na moderna sociedade de massas, é devido ao fato de esta ter 

se imposto não somente sobre o domínio público, mas também sobre o privado.  

Por um lado, perdeu-se a experiência da convivência entre iguais que 

só pode ocorrer no domínio público. Quando estamos entre aqueles que 

reconhecemos como iguais, não estamos sozinhos − a solidão significa exatamente não 

estar entre iguais. Nesse sentido, Arendt interpreta o “amor à igualdade” a que 

Montesquieu faz alusão no Livro V de O espírito das leis, amor este relacionado ao 

amor pela república que constitui a virtude republicana, como um sentimento de 

gratidão por ser humano, “a alegria de não estar só no mundo” (Arendt, 2005, p. 115; 
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cf. Montesquieu, 2005, p. 54). Por outro lado, com a expropriação e a proletarização 

em massa levadas a cabo pela Revolução Industrial, o lugar no mundo que era 

conferido pela propriedade foi substituído pelo posto de trabalho, em um processo 

crescente de desenraizamento de um enorme contingente de trabalhadores (cf. 

Arendt, 2005, p. 370-371).  

Nessas condições, sem o mundo comum, produto do artifício 

humano, que ao mesmo tempo une e separa os indivíduos, e sem o lar privado, que 

garantia a posse de um lugar no mundo, o indivíduo é de fato reduzido a mais um 

número da massa, perdendo aqueles atributos que o distinguem como pessoa. Em 

uma anotação do seu diário, Arendt registra que a perda da propriedade conduz os 

homens à homogeneização, porque perdem o seu lugar no mundo. “[...] é um erro 

acreditar que pode-se chegar à igualdade da homogeneidade graças à ‘igualdade de 

condições’ [...] portanto pela homogeneidade das relações de propriedade. Apenas a 

ausência total de propriedade [...] pode conduzir a essa homogeneidade” (Arendt, 

2005, v. 2, p. 741). 

Não é apenas a homogeneidade dos seus integrantes que caracteriza 

as massas modernas, mas também a sua obscuridade – a “maldição” antes vinculada à 

pobreza e à escravidão converte-se na sina do indivíduo moderno, o animal laborans. 

A sociedade de consumidores em que se converteu a sociedade moderna, na qual os 

valores supremos são a produção, o consumo e o bem-estar − os valores do animal 

laborans –, restringiu o domínio público, o único que comporta a excelência, a esfera 

onde é possível aos indivíduos distinguir-se na sua singularidade diante de seus iguais.  

Reduzidos à condição de animal laborans, os homens perdem a sua 

unicidade − que se revela pela ação e pelo discurso, e que está na base da pluralidade 

humana − para se tornar apenas mais um exemplar da espécie humana, na labuta por 

sobrevivência, que nivela a todos. A condição gregária que caracteriza o animal 

laborans jamais pode dar origem ao espaço público, ao estabelecimento de um modo 

politicamente organizado de viver em conjunto. Limita-se à união compacta e massiva 

de um corpo indiferenciado de seres em sua insignificante multiplicidade. 
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Resumo: Há várias e significativas diferenças entre os problemas políticos do contexto 
em que Hannah Arendt produz A condição humana e os problemas políticos ainda 
turvos com os quais nos defrontamos na atualidade em que podemos ler a sua obra. 
Não obstante, como aponta a pensadora já no prólogo do livro mencionado, a 
proposta do que é por ela abordado tratar-se-á, sobretudo, de pensar o que estamos 
fazendo. Por isso, enquanto leitoras de Arendt, imersas no tempo presente, 
buscaremos por suas reflexões e a partir do contexto específico da autora pensar o 
que estamos fazendo hoje. Desse modo, o tema do presente estudo é uma reflexão 
acerca da nossa postura diante das nossas novas experiências e dos nossos temores 
presentes na atualidade em que vivemos. Para tanto, o fundamento principal dessa 
reflexão é o Prólogo da obra A condição humana de Hannah Arendt e o ensaio 
“Verdade e política” presente no livro Entre o passado e o futuro também de autoria 
da pensadora. Dessa maneira, pela leitura indicada partir-se-á da reconsideração da 
condição humana traçada por Arendt, a qual discorre pela discussão do trabalho, da 
obra e da ação como articulações elementares da condição humana. Assim, como 
essas características da condição humana, alguns eventos importantes da humanidade 
e recentes às suas reflexões são apontados pela pensadora como elementares à sua 
discussão. O alcance da humanidade no âmbito espacial, evento pelo qual a autora dá 
início à obra, por exemplo, tem reflexos e semelhanças com diversos eventos 
posteriores com os quais convivemos em nossa atualidade. Portanto, o objetivo do 
texto apresentado por esse estudo é, principalmente, buscar a partir da reflexão de 
Arendt uma compreensão do que estamos fazendo hoje, tomando como sinal o 
próprio desenvolvimento da autora que leva em consideração as experiências e os 
temores do contexto vivido, além, também, da importância do posicionamento de 
cada indivíduo em relação à ação política, não legando a própria responsabilidade a 
cientistas ou políticos profissionais. 

 

Palavras-chave: Ação; Política; Responsabilidade; Experiências; Temores. 
 

Momento histórico 
Simples resultado 
Do desenvolvimento da ciência viva 
Afirmação do homem 
Normal, gradativa 
Sobre o universo natural 
Sei lá que mais 
(…) 
 
E tudo isso em meio às discussões 
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Muitos palpites, mil opiniões 
Um fato só já existe 
Que ninguém pode negar 
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, já! 
 
Lá se foi o homem 
Conquistar os mundos 
Lá se foi 
Lá se foi buscando 
A esperança que aqui já se foi 
Nos jornais, manchetes, sensação 
Reportagens, fotos, conclusão: 
A lua foi alcançada afinal 
Muito bem 
Confesso que estou contente também 
 
A mim me resta disso tudo uma tristeza só 
Talvez não tenha mais luar 
Pra clarear minha canção1 

 

Por essa composição Gilberto Gil narra a excitação de saber que pelo 

desenvolvimento da ciência o homem avançou ao espaço e alcançou a lua. A alegria 

expressa pelo eu lírico exalta a expectativa de buscar algo além da “esperança que 

aqui já se foi”. Essa busca carrega o desejo humano de não ter mais somente a Terra 

como único lar possível. Além disso, o posicionamento descrito na canção mostra que 

as novidades políticas e científicas suscitam as variadas discussões e as diversas 

opiniões acompanhadas de receios das consequências ilimitadas dos fatos e eventos 

que ocorrem e que podem ocorrer. 

Desse modo, partir-se-á da composição de Gil em 1967 e das 

reflexões de Arendt, a princípio, publicadas em 1958 por sua obra A condição humana. 

Atualmente, sessenta anos após a publicação da obra mencionada de Arendt, aspectos 

como a esperança, as várias opiniões, os receios, a criação dos homens pela ação e sua 

responsabilidade com o mundo são ainda centrais para o pensamento político. 

Já no prólogo a autora comenta sobre o satélite artificial que em 

1957 girou em torno da Terra junto com corpos celestiais e obedecendo às mesmas 

leis da física que estes. A autora ressalta que tal feito ultrapassa a fissão do átomo na 

escala de importância de eventos da humanidade. Segundo ela, se não fossem os 

incômodos militares e políticos, o evento teria sido saudado com incontida alegria. 

______________ 
1 GIL, Gilberto. “Lunik 9”. Álbum Louvação. Gilberto Gil [compositor]. In: GIL, 1967. Lado A, faixa 3. 
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Arendt observa que o que salta, porém, aos olhos diante dessa realização não é o 

orgulho da grandiosidade de uma obra humana diante da natureza e do espaço, nem 

mesmo o pavor por essa grandiosidade. O curioso destacado por Arendt é o desejo de 

fuga da Terra expresso, por exemplo, por um repórter norte-americano ao comentar a 

notícia: “primeiro passo para a fuga dos homens de sua prisão na Terra” (ARENDT, 

2017, p.01). 

Dessa maneira, a partir da era moderna, Arendt discorre sobre a 

emancipação da humanidade de um Deus pai celestial e cogita também o desejo de 

separação da Terra, tida como mãe e habitat único da humanidade. A isso a autora 

relaciona os vários esforços humanos para avançar por meio das obras artificiais para 

uma vida também artificial. Dentre esses esforços, há a fuga para além do que é tido 

ainda como único ambiente para a vida humana, há a criação da vida de maneia 

artificial e há as intervenções que possibilitam aumentar a durabilidade dessas vidas 

humanas. Esses recursos são possíveis modificações da ciência que servem ao 

propósito de “artificializar a vida”. Desse modo, é notável que a ciência possibilite o 

alcance do desejo humano de fuga dessas condições vinculadas estritamente à 

natureza.  

Como aponta Arendt, ainda que brevemente, essa é a expressão dos 

sentimentos e desejos das massas encontrados nos mais variados tipos de ficção 

científica (ARENDT, 2017, p.02). Desde criações da imaginação humana nos tempos 

mais longínquos às ficções produzidas nos dias de hoje há o sonho humano de 

emancipação do que é por vezes visto como limitações impostas pela natureza. Dentre 

os casos de ficções elaboradas na atualidade destacam-se as séries distópicas que 

buscam constantemente aproximações de cada episódio com a realidade. É o caso, por 

exemplo, da narrativa de Westworld2 que discorre sobre as consequências de um 

parque que possibilita a interação dos mais diversos tipos e praticamente desprovida 

de regras entre humanos e robôs com inteligência e consciência artificiais. Outro 

exemplo possível é a antologia de Black Mirror3, a qual é uma distopia que tem por 

tema os avanços tecnológicos e suas consequências à vida humana. 

______________ 
2 Série original da HBO, dirigida por Stephen Williams. 
3 Série criada por Charlie Brooker, atualmente exibida pela Netflix. 
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A proposta de pensar sobre os sonhos e as realizações do desejo 

humano que visa a emancipação do que é considerado limitante, sobretudo 

representado pela necessidade de permanência na Terra, nos lança à obra A condição 

humana por meio do seu prólogo. Cabe salientar que o objetivo aqui buscado não 

pretende apresentar como otimista nossas possibilidades de avanços pelo processo 

que artificializa nossa natureza, tampouco é uma apologia ao conservadorismo que 

limitaria avanços científicos e que pregaria o terror negando qualquer possibilidade de 

modificações em nossas vidas pela ciência.  

Sobre isso, é pertinente citar o que Arendt comenta a respeito do 

possível homem do futuro produzido por cientistas que se rebelaria contra o que se 

tem por existência humana como vinda de lugar nenhum, substituindo-a por algo 

produzido por eles mesmos artificialmente. A pensadora não se opõe a considerar a 

mencionada hipótese como uma possibilidade, assim como também considera a 

capacidade humana de destruir toda a vida orgânica na Terra. Mas, a isso ela ressalta 

que 

 

A questão é apenas se desejamos usar nessa direção nosso novo 
conhecimento científico e técnico, e essa questão não pode ser 
decidida por meios científicos; é uma questão política de primeira 
grandeza, cuja decisão, portanto, não pode ser deixada a cientistas 
profissionais ou a políticos profissionais. (ARENDT, 2017, p.03). 

 

Pelo citado, notamos que a autora nos apresenta a importância da 

participação política e da ação humana não legando a responsabilidade apenas aos 

considerados profissionais. 

A participação política não está restrita ao âmbito do conhecimento 

técnico pelo divórcio entre pensamento e ação. Na verdade, é importante e, de certo 

modo, urgente resgatar o pensamento vinculado à ação. Assim, como destaca Arendt, 

se a relevância do discurso está em jogo, então as questões envolvidas nele pertencem 

ao âmbito político (ARENDT, 2017, p.04). Desse modo, o discurso faz do ser humano 

um ser político. 

As discussões, os muitos palpites e mil opiniões mencionadas na 

música de Gilberto Gil expressam, de certa maneira, essa característica da condição 
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humana pela ação que se dá pelo discurso entre os plurais que só podem experimentar 

significação porque podem falar e interagir uns com os outros. Essa interação na esfera 

pública diante dos eventos e fatos tem, talvez, como principal plataforma a expressão 

de opiniões. 

Sobre a opinião, dado o contexto aqui explorado, é pertinente 

considerar o texto “Verdade e Política” de Hannah Arendt no livro Entre o passado e o 

futuro. Dentre os vários aspectos da complexa discussão levantada pela pensadora no 

texto mencionado, para a reflexão aqui proposta recebe ênfase a relação entre 

verdade, opinião e política traçada por seu desenvolvimento. Segundo a autora, é 

sabido que verdade e política não se dão muito bem uma com a outra (ARENDT, 2016, 

p.282). Por isso, Arendt se propõe a pensar o porquê é assim e o que isso significa. 

Mais detido à última parte de seu objetivo, o interesse pelo presente trabalho parte da 

reflexão da pensadora a uma possível relação entre a opinião e a política. 

Pela definição de Arendt, a “verdade é aquilo que não podemos 

modificar” (ARENDT, 2016, p.325) e, desse modo, a vida política é limitada por essas 

coisas impossíveis de serem modificadas. A relação não muito boa entre política e 

verdade se dá pela não aceitação desse limite. Há também outros fatores que 

asseveram a dificuldade dessa relação, por exemplo, a aversão que o poder político 

tem a respeito das verdades fatuais por não poder demovê-las, porque contra elas 

somente são eficientes mentiras cabais. Posto que a verdade carregue em si um 

elemento coercivo e, do ponto de vista político, de caráter despótico, segundo Arendt, 

é por essa razão que a verdade é odiada pelos governos tiranos (ARENDT, 2016, p. 397-

399). 

Contudo, a verdade também possui característica tiranizante, o que 

pode surgir como um problema à expressão de opiniões. A verdade proscreve o 

debate que constitui a própria essência da vida política. Os modos de pensamento e 

comunicação que tratam com ela, do ponto de vista político, não levam em conta as 

opiniões das pessoas. A questão é que as opiniões são fundamentais ao pensamento 

político, o qual tem por característica ser representativo. Ou seja, na própria mente do 

que pensa são representadas as posições dos que estão ausentes. Diferentemente da 

empatia, a qualidade representativa do pensamento político, é “ser e pensar em 
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minha própria identidade onde efetivamente não me encontro” (ARENDT, 2016, p. 

299). Assim, o processo de formar opinião envolve certa “libertação dos interesses 

privados pessoais. […] [e] a autêntica qualidade de uma opinião, como de um 

julgamento, depende do grau de sua imparcialidade” (ARENDT, 2016, p. 300). 

Em regra, não é a verdade, mas sim a opinião elemento político e de 

ação. Mais do que isso, é forma de ação o oposto da verdade fatual, a saber, a 

falsidade deliberada e a mentira. Porém, não é a própria verdade uma forma de ação. 

Esses seus opostos tentam alterar o registro histórico, por exemplo, como menciona 

Arendt, pelo “apagamento da linha divisória entre verdade fatual e opinião” (ARENDT, 

2016, p. 309). Somente no caso onde “todos mentem acerca do que é importante 

aquele que conta a verdade começou a agir”, porque a partir dessa ação é dado o 

passo inicial para a transformação do mundo (ARENDT, 2016, p. 310-311). 

Expressar uma opinião, em especial a autêntica mencionada 

anteriormente, ou contar a verdade onde prevalece a mentira, é uma ação política e 

está no âmbito do discurso. Não é mais apenas o pensamento como diálogo silencioso 

do indivíduo para com ele mesmo, ao expressá-lo em uma opinião ou em um 

julgamento, ele passa para o âmbito público, em meio aos outros. 

Contudo, tanto a opinião, quanto a verdade fatual são vulneráveis e 

constantemente expostas à hostilidade, uma vez que não possuem razões conclusivas, 

mas sim contingência ilimitada. Ou seja, são de um dado modo, mas poderiam ter sido 

de diferentes e inúmeros outros modos. E não há um veredito absoluto que conclua 

como definitivo o modo que foi, mas sim testemunhas e registros. Assim, afirma 

Arendt, é relativamente fácil a opiniões em desacordo e negação à verdade fatual 

desacreditá-la como mera outra opinião (ARENDT, 2016, p. 301). 

Isso ocorre principalmente nos casos em que não é aceita a 

característica principal da verdade fatual, isto é, que ela não pode ser modificada de 

acordo com a nossa vontade e é, assim, limitante à vida política. O poder político que 

não aceita ou que toma como adversária a verdade fatual usa da mentira cabal para 

eliminá-la potencialmente para sempre. A mentira moderna, como salienta Arendt, 

não se destina a um inimigo específico como a tradicional, mas sim a iludir todas as 

pessoas (ARENDT, 2016, p. 312). 
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Com esse propósito da mentira moderna, Arendt comenta sobre a 

criação de imagens mentirosas 

 

As imagens criadas para consumo doméstico, ao contrário das 
mentiras dirigidas a adversários estrangeiros, podem tornar-se uma 
realidade para todos e sobretudo para os seus próprios criadores, os 
quais se avassalam, ainda no ato de preparar seus “produtos”, pelo 
mero pensamento da quantidade potencial de suas vítimas. Sem 
dúvida os originadores da imagem mentirosa que “inspiram” os 
persuasores ocultos sabem, todavia, que desejam enganar um 
inimigo ao nível social ou nacional, porém o resultado é que todo um 
grupo de pessoas e mesmo nações inteiras podem orientar-se por 
uma teia de ilusões à qual seus líderes desejarem sujeitar seus 
oponentes (ARENDT, 2016, p. 315). 

 

Assim, a mentira destinada a iludir o maior número de pessoas, 

inclusive as que a cria e a propaga, possui uma força capaz de manipular opiniões e, 

com isso, afastar a verdade fatual, substituindo-a por mentiras cabais.  

Dessa maneira, diante da força hostil da mentira moderna, para que 

haja vida política, é preciso respeitar sua limitação pela verdade. De tal modo, é 

preservada a liberdade de agir, modificar e iniciar que é própria da ação e, por isso, da 

condição humana. 

Nessa linha, é proposta uma reflexão junto à leitura da obra A 

Condição Humana de Hannah Arendt com o intuito, a princípio, de pensar o que 

estamos fazendo, a partir de nossas experiências mais recentes e dos nossos mais 

novos temores. Segue-se, com isso, o exemplo da própria tarefa assumida pela autora 

ao discorrer sua obra não pela pretensão de dar respostas, mas de buscar 

compreender sua contemporaneidade. A partir da atenção dada por Arendt às 

consequências de políticas totalitaristas, por essa possível reflexão busca-se também 

atenção quanto às condições que nos aparecem como limitação da nossa ação nos dias 

atuais.  

Compreende-se que a noção de ação segundo Hannah Arendt possui 

características específicas que merecem certo cuidado e exigem um profundo 

debruçar sobre a vasta obra da filósofa e suas mais diversas referências ao longo da 

história da filosofia. Contudo, é indispensável apontar algumas indicações da autora 

em sua obra que permitam compreender o que ela propõe como ação e como é 
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possível vislumbrá-la como condição humana pela qual há a expressão dos indivíduos, 

o relacionamento com os outros e a capacidade de criação, possibilitando assim o 

novo, o nascimento. 

Da relação entre “vida ativa” e “vida contemplativa” a partir do 

pensamento grego antigo, Arendt esmiúça três articulações fundamentais da condição 

humana pela “vida ativa”, as quais são: trabalho, obra e ação. O trabalho corresponde 

ao processo biológico que garante a vida, ou seja, é aquilo realizado para que a vida 

biológica do indivíduo seja preservada e, de certo modo, também a vida da espécie. A 

obra, por sua vez, é a modificação que o homem faz do que é originalmente natural. A 

obra humana é o que proporciona a criação de um mundo artificial. É também uma 

articulação da condição humana que faz parte da individualidade, contudo, a obra se 

destina a transcender a individualidade de todas as vidas, porque ela permanece no 

mundo para além da permanência do ser humano que a criou. Assim, trabalho e obra 

são aspectos da condição humana que correspondem à vida do indivíduo no mundo. É 

desse modo também a ação que corresponde à vida humana no mundo, porém, 

diferentemente das outras duas, ela só é possível por meio da relação entre seres 

humanos. Por meio da vida plural, da vida política. 

Enquanto o trabalho está voltado à própria vida e a obra diz respeito 

à mundanidade que é a interação e modificação do homem no mundo transformando 

em artificial o que era natural em sua origem, a ação tem por condição a pluralidade, a 

variedade e a interação entre os seres humanos. Por essa linha, é importante sublinhar 

que ao dizer que trabalho, obra e ação são articulações da condição humana, Arendt 

não afirma que os mesmos sejam referentes à natureza humana. A investigação da 

pensadora concerne à condição humana, àquilo que uma vez apropriado à sua vida 

torna o ser humano condicionado. 

Das articulações citadas, segundo Arendt, “só a ação é prerrogativa 

exclusiva do homem [...] e só a ação depende inteiramente da constante presença de 

outros”. (ARENDT, 2107, p. 28). Nesse sentido, a ação recebe certo destaque por seu 

caráter inovador e por ser condição de possibilidade para a vida política. Quando dito 

anteriormente sobre o pensamento ser o diálogo do indivíduo para com ele mesmo, é 

pelo discurso que ele o passa para o âmbito político, e o discurso é ação.  
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Outro aspecto caro ao pensamento político de Arendt ligado à ação é 

a noção da natalidade. Segundo a pensadora, “todas as três atividades [trabalho, obra 

e ação] e suas condições correspondentes estão intimamente relacionadas com a 

condição mais geral da existência humana: o nascimento e a morte, a natalidade e a 

mortalidade.” (ARENDT, 2107, p. 11). A partir do desdobramento de tal questão, 

Arendt sugere a capacidade criadora da ação intrinsecamente ligada à natalidade. E, 

desse modo, dá ênfase à ação como atividade política por excelência e à natalidade 

como categoria central do pensamento político. Assim, pela ação política há a criação 

do novo, e pelo novo, pela possibilidade do início, há o nascimento. 

Por meio dessas reflexões, a partir de Arendt diante de suas 

experiências e pelo contexto no qual viveu, é possível pensar a condição humana. 

Pensar também as categorias mencionadas e muitas outras recorrentes nas obras da 

autora que podem guiar a uma compreensão de o que estamos fazendo hoje. Pensar a 

condição humana, nesse sentido fica como um convite constante à reflexão filosófica: 

pensar o que estamos fazendo. 
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Resumo: A proposta deste trabalho consiste em analisar a retomada da esfera pública 
para fins políticos, e qual seria sua relevância de acordo com o pensamento de Arendt 
diante do conceito de ação exposto em “A Condição Humana”. A ideia reside em 
propor uma análise do conceito de ação apresentado na obra e qual seria sua relação 
com a esfera pública na modernidade, onde o desinteresse por assuntos políticos 
parece, na visão da autora, ter criado condições para uma inversão na forma em que 
os seres humanos tratam os assuntos públicos. Abordamos os conceitos de Arendt 
para compreender a atomização da sociedade de massas, conforme abordada em 
Origens do Totalitarismo e A Condição Humana e, em um segundo momento, se os 
levantes e a ocupação da esfera pública dos dias atuais podem ser tratados como uma 
nova forma de se fazer política e de despertar o interesse das massas por assuntos 
políticos. 
 
Palavras-chave: Ação; Atomização; Esfera pública; Hannah Arendt; Modernidade. 

 

A ação: a condição humana da pluralidade 

 

Primeiramente, o conceito de ação de Arendt na segunda parte de A 

condição humana. De acordo com a autora, juntamente com as atividades do trabalho 

e da fabricação, a ação é uma das três atividades humanas responsáveis pela vita 

activa. Sendo esta considerada a “mais humana” dos três tipos de atividade, por seu 

caráter de narrar grandes feitos e histórias dos homens dentro da esfera pública.  

Então, a condição básica para que ocorra a ação é a pluralidade, uma 

vez que o mundo é formado por pessoas distintas e cada uma delas é capaz de criar 

sua própria história através de seus atos, assim como também é capaz de narrar as 

histórias sobre os grandes feitos de outrem, distinguindo assim o ser humano dos 

outros animais. É através do discurso e da ação que 

 
[...] os homens podem distinguir a si próprios, ao invés de 
permanecerem apenas distintos. [...] É com palavras e atos que nos 
inserimos no mundo humano, e essa inserção é como um segundo 
nascimento, no qual confirmamos e assumimos o fato simples do 
nosso aparecimento físico original. (ARENDT, 2010, p. 220-221).  
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Agir, segundo a autora significa “tomar iniciativa”, “iniciar algum 

processo”, “dar movimento a algo”; em outras palavras: criar o novo. E o novo surge 

quebrando velhas certezas estruturas estabelecidas e por isso este sempre aparece na 

forma de um milagre: “O fato de o homem ser capaz de agir significa que se pode 

esperar dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável.” 

(ARENDT, 2010, p. 222).  

É no agir que os seres humanos mostram suas identidades pessoais 

únicas e assim aparecem no mundo comum a todos os homens. A publicidade dos 

assuntos humanos é essencial para o desencadeamento da ação.  

Segundo Arendt, “sem o desvelamento do agente no ato, a ação 

perde seu caráter específico e torna-se um feito como outro qualquer. Na verdade, 

passa a ser apenas um meio de atingir um fim [...]. Isso ocorre sempre que se perde o 

estar junto dos homens” (ARENDT, 2010, p. 225).  

O “estar junto” de outros homens cria então o que a autora 

denomina de espaço da aparência: um espaço onde cada um pode se apresentar aos 

outros como aquilo que é, e assim formar uma teia de relações entre si de acordo com 

o que cada um é, ou pretende ser. 

 

O espaço da aparência passa a existir sempre que os homens se 
reúnem na modalidade do discurso e da ação, e, portanto, precede 
toda e qualquer constituição formal do domínio público e as várias 
formas de governo, isto é, as várias formas possíveis de organização 
do domínio público. Sua peculiaridade reside no fato de que, ao 
contrário dos espaços que são a obra de nossas mãos, não sobrevive 
à efetividade do movimento que lhe deu origem, mas desaparece 
não só com a dispersão dos homens, mas também com o 
desaparecimento ou suspensão de suas próprias atividades. Onde 
quer que as pessoas se reúnam, esse espaço existe potencialmente, 
mas só potencialmente, não necessariamente, nem para sempre. 
(ARENDT, 2010, p. 249).  

 

Para Arendt, quando um homem se isola dos demais perde a 

característica do “estar junto” de seus semelhantes e assim a ação perde sua razão de 

existir, uma vez que as palavras se tornam vazias quando não se há ninguém para 

escutar, e a ação não se torna um grande feito sem ninguém para testemunhar. É o 

‘estar junto” que efetiva as relações de poder entre os homens. 
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Todo aquele que, por algum motivo, se isola e não participa dessa 
convivência é privado do poder e se torna impotente, por maior que 
seja seu vigor e por mais válidas que sejam suas razões. (...) pois o 
poder humano corresponde, antes de tudo, à condição humana da 
pluralidade. Pelo mesmo motivo, é possível dividir o poder sem 
reduzi-lo, e a interação de poderes, com seus controles e equilíbrios, 
tende, inclusive, a gerar mais poder, pelo menos enquanto a 
interação seguir viva e não tiver nenhum impasse. (ARENDT, 2010, p. 
251).  

 

Hannah Arendt diz que o essencial da esfera pública é a interação entre 

os homens e a possibilidade de se agrupar, e a partir disso defender suas vontades e 

ideias em prol do coletivo. Contrapõe-se à ideia a fragilidade dos assuntos humanos, 

que fez com que ao longo do tempo a ação perdesse sua força, e a política perdesse 

seu espaço na esfera pública graças uma série de inversões e mudanças, que ao longo 

do tempo gerou a perda do interesse dos homens pela atividade política.  

Segundo a autora, o início dessa inversão se deu com Platão e se 

intensificou com o advento da modernidade, conforme veremos adiante. Para nossos 

fins, resta lembrar do papel que o poder exerce quando um grupo de cidadãos 

insatisfeitos pode exercer diante de um poder governamental considerado corrupto ou 

injusto.  

 

Por outro lado, a revolta popular contra governantes materialmente 
fortes pode gerar um poder praticamente irresistível, mesmo quando 
se renuncia à violência em face de forças materiais vastamente 
superiores. Dar a isso o nome de “resistência passiva” é, sem dúvida, 
uma ironia pois se trata de um dos mais ativos e eficazes modos de 
ação á concebido, uma vez que não se pode se opor um combate que 
termine em vitória ou derrota, mas somente uma chacina em massa 
do qual o próprio vencedor sairia derrotado e de mãos vazias, visto 
que ninguém governa os mortos. (ARENDT, 2010, p. 249-250).  

 

A autora alega que com o surgimento da filosofia socrática, 

principalmente com a obra de Platão, que com o modelo do Rei Filósofo eleva a vida 

contemplativa a um modo de vida a se seguir e o isolamento passa a ser visto como o 

momento da reflexão e da obtenção de sabedoria.  
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A ação de tais grupos na esfera pública se dá através de protestos, 

manifestações e ocupações de locais públicos, visando questionar, impedir ou 

bloquear os mais diversos tipos de abusos e injustiças praticados por governos, 

instituições e corporações que possam, porventura, ferir a dignidade física e moral do 

cidadão comum, impedir seu desenvolvimento criativo, artístico e cultural ou causar 

danos ecológicos ao planeta que habitamos.  

Protestos e manifestações populares já fazem parte do cenário 

político desde a luta pelos direitos civis iniciada em meados do século XIX. Porém, o 

que nos chama a atenção para os levantes atuais é a junção de vários fatores que os 

fazem ser relevantes no atual panorama político.  

Com o passar do tempo, os movimentos populares de todo o mundo 

passaram a se comunicar e a trocar experiências. A partir disso, as mais diversas 

formas de protestos e manifestações populares invadiram as ruas de todo o mundo, e 

pelas últimas duas décadas os protestos antiglobalização, os movimentos populares 

autônomos e as ações diretas autônomas e descentralizadas tem se tornando cada vez 

mais relevantes no panorama político atual.  

Primeiramente, devemos compreender que o embate entre a 

desobediência civil e o uso da violência por parte do Estado com o intuito de manter a 

ordem social não é de forma alguma uma novidade no panorama político mundial.  

O que nos chama atenção é o fato de que desde os primeiros 

movimentos de luta pelos direitos civis nos Eua e Europa, consolidados na década de 

1960, até os movimentos “Occupy” que atuam nas maiores metrópoles mundiais nos 

dias atuais, as investidas do Estado não conseguiram impedir o surgimento de novos 

levantes populares ou conter a prática da desobediência civil ou da ação direta.  

De fato, o que houve com a passagem dos anos foi uma notável 

evolução de táticas, ideias e ações de ambos os lados, à medida que o Estado equipava 

cada vez mais seu aparato repressivo, a “nova esquerda” desenvolvia novas formas de 

protesto e de ação que se mostravam cada vez mais avançadas e embasadas 

teoricamente para a luta pelos direitos civis. 

No que diz a respeito a estes grupos, algumas de suas peculiaridades 

tanto no pensamento quanto na forma de agir, se distanciam notavelmente da 
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chamada “esquerda clássica” das primeiras décadas do século XX, que era marcada 

pela luta dos trabalhadores que constituíam a classe trabalhadora. 

A classe trabalhadora se organizava contra o status quo formando 

sindicatos que planejavam minuciosamente suas ações de protesto através de 

extensas reuniões de seus membros, que obedeciam a uma hierarquia interna 

previamente instituída e procuravam representatividade política se associando ou 

criando partidos políticos, cujo objetivo seria representar os interesses da classe.  

Com o avanço da sociedade de consumo e o aumento do poder 

aquisitivo das classes operárias, conforme podemos ver em A condição humana, o 

modelo da chamada “esquerda clássica” se tornou obsoleto, uma vez que as classes 

trabalhadoras se sentiam inseridas no status quo. Dessa forma lhes foi garantido o 

poder de consumir e maior tempo de lazer.  

Uma vez inserida na sociedade de consumidores a classe 

trabalhadora deixou de lado seu viés político em prol de uma vida confortável diante 

dos parâmetros do consumo. A partir daí, surge a figura do animal laborans, descrita 

por Arendt. 

 

A luta pelos direitos civis e a ascensão da contracultura 

 

As lutas pelos direitos civis e a ascensão da contracultura, na década 

de 1960, criaram condições para o surgimento de novas formas de protesto. O foco 

não se voltava mais exclusivamente para atender as necessidades de uma classe 

específica, as sim para a contestação dos valores estabelecidos pelo status quo.  

Podemos citar, como exemplo, o fim do preconceito de raça, gênero 

e classe, e dos privilégios concedidos apenas a certos setores da população, e o fim da 

intolerância e da opressão coerciva do Estado a estas parcelas da população, assim 

como os ideais de se construir uma sociedade baseada na paz e na inclusão social a 

partir da adoção de estilos de vida que se opunham a vida marcada pela relação 

trabalho/consumo.  

A militância e a hierarquia de outrora abriram espaço para a 

desobediência civil e para a criatividade da ação direta, individuais ou coletivas, que 
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invadiam o espaço público colocando flores em tanques de guerra, queimando sutiãs 

ou simplesmente gritando palavras de ordem sobre os mais diversos temas, ocupando 

o espaço público para reivindicar causas coletivas.  

O feito interessante é que, diferentemente do que a autora alega na 

obra Sobre a revolução, tais grupos não mais lutam por uma vida privada melhor para 

as classes excluídas, e sim por um novo modo de vida, que minimize a opressão, 

elimine os preconceitos e os abusos do Estado, para que assim todo ser humano possa 

existir e ter voz em suas ações, fora dos padrões de comportamento adotados pelas 

classes mais abastadas, como forma de quebrar o padrão determinado pela sociedade 

de consumo, cuja figura mais emblemática seria o animal laborans moderno, retratado 

em A condição humana.  

O caráter público da resistência de tais grupos se manifesta não 

somente em prol da reocupação dos espaços públicos para a ação política. Também se 

manifesta por meio de temas de ordem pública, como a devastação do meio 

ambiente, as relações abusivas de trabalho e a consolidação do poderio das empresas 

multinacionais e da política da globalização que, segundo estes, empobrece a cultura 

local de várias comunidades e modifica drasticamente suas tradições e costumes em 

busca de uma padronização destas ao nível de meros consumidores. A forma mais 

eficaz encontrada por esse grupo para suas ações é a desobediência civil. 

A importância adquirida pela ação desses grupos no cenário político 

das duas últimas décadas se dá pelo caráter inovador da ação direta instantânea que 

não depende de planejamentos prévios ou de grupos estabelecidos. Elas são tomadas 

através da junção de pessoas em grupos unidos por afinidade que podem ou não se 

desfazer após a ação.  

Logo, não existe hierarquia. As tarefas são distribuídas 

voluntariamente entre seus membros que usam da autogestão como principio motriz 

de suas ações. Os grupos geralmente se dispersam e agem isoladamente em diversos 

locais públicos, garantindo assim a eficácia de suas ações.  

Podemos até afirmar que ao promoverem a ação direta, esses grupos 

de certo modo recuperaram a grandeza da ação na esfera pública no cenário atual. 
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A questão do social em uma possível retomada da esfera pública como palco dos 

assuntos comuns e das causas coletivas. A importância de se retomar a esfera 

pública em tempos sombrios. 

 

Então, o que propomos é investigar, de acordo com o pensamento de 

Arendt, como essa retomada da esfera pública como palco da ação política genuína se 

deu e como algumas questões levantadas como privadas por Hannah Arendt se 

tornaram públicas graças ao advento do social.  

O objetivo é delimitar qual é o papel da ação direta na retomada da 

esfera pública, uma vez que a autora não estabelece delimitações precisas para uma 

distinção entre o que é público e o que é privado, no que ela chama de esfera social, e 

tampouco delimita qual seria, ou se haveria uma fronteira entre as duas esferas.  

A autora apresenta a esfera pública como o local onde reside a 

publicidade, e onde os seres humanos podem discutir suas ideias e aparecer 

publicamente. Isso seria a força motriz da política.  

Com o surgimento da esfera social, a separação entre público e 

privado se perdeu. Mas a autora não afirma que as fronteiras entre uma ou outra 

esfera estejam definidas, nem que elas não possam se associar livremente. Ou seja, 

certos assuntos privados não podem se tornar políticos e vice-versa.  

O que vem acontecendo nas últimas décadas do século XX, e nas 

primeiras do século XXI, é que as chamadas minorias buscam trazer elementos da 

esfera privada para a esfera pública de acordo com a necessidade política de se ligar a 

tais elementos, como o combate à misoginia, racismo, homofobia e outras formas de 

violência.  

A esfera privada tende a manter tais problemas maquiados em suas 

fronteiras e a resolução dos mesmos exige que sejam levados a público.  

Para que a sociedade tenha consciência de sua existência e de que 

chegamos a um ponto onde tais problemas não podem mais ser tolerados, sob a ótica 

da realidade e dos avanços humanos, tecnológicos e científicos em que vivemos, exigir 

dos governos medidas e leis que garantam o direito para que tais grupos possam 

existir e poder se expressar com igualdade, surge a necessidade de que os mesmos 
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sejam expostos na esfera pública, ao mesmo tempo que seja tratados como um 

assunto político quando há casos de violência, preconceito ou opressão.  

Não se trata de simples grupos com reivindicações, mas de grupos 

perseguidos e alvos de discurso de ódio simplesmente por existirem.  

Grupos como os movimentos feministas, raciais, e de gênero, 

utilizam-se da esfera pública para denunciar quando suas condições de aparecer em 

público lhes é negada pelo status quo, seja por instituições públicas, seja por 

preconceito social.  

Quando atacados em sua intimidade, vimos crescer a opressão 

estatal ou a falta de leis que garantam que cada um tenha direito de exercer suas 

liberdades individuais e garantir seu direto de igualdade, infringindo direitos de ir e vir, 

ou de serem vistos como seres humanos, e não como aberrações, pessoas doentes ou 

incapazes.  

Tais grupos lutam pelo direito de ocupar estes espaços, e em razão 

da renovação constante destes grupos, a esfera pública também se renova como um 

espaço de debate e de transformação política.  

É dever político e social promover debates participativos que visam a 

integração de movimentos sociais minoritários e tais discussões ocorrem como 

resultado da ocupação de tais grupos na esfera pública através da prática da 

desobediência civil.  

Essa é questão que Hannah Arendt não compreendeu em seu artigo 

sobre Little Rock, onde se posiciona contra a integração entre crianças brancas e 

negras, alegando que estas não deveriam ser atormentadas por problemas de adultos.  

A integração racial, naquele momento, seria sim importante porque 

as crianças negras eram e continuam sendo vítimas do racismo e da opressão policial 

desde o nascimento.  

Não era o caso dos judeus alemães da Segunda Guerra Mundial, de 

perderem diretos e liberdades, e sim de lutar por direitos e liberdades que nunca 

existiram.  

Portanto, pelas ideias vigentes na época, e pelo fato de que de 

acordo com alguns de seus críticos, destacando-se Heart of Darkness de Anne Norton; 
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a autora ser estrangeira, e não ter tido contato suficiente com a cultura negra dos 

Estados Unidos, seu discurso pode ser interpretado como elitista e preconceituoso. 

Mas é controverso chamar Hannah Arendt de elitista ou 

preconceituosa. Ela apenas reproduz aquilo que estava em voga na época, e os 

movimentos dos direitos civis estavam apenas começando. A autora revê sua opinião 

em seus últimos textos contidos na coletânea Crises da República.   

Muitos críticos de Hannah Arendt alegam que sua distinção dos 

limites entre o público e o privado é algo recorrente. Alguns alegam que tanto a falta 

de preocupação com os assuntos econômicos quanto a negação da ação de 

determinados grupos que reivindicam mudanças sociais não serem tratados como 

assuntos políticos, é condenada pela autora, que por sua vez chegou a afirmar que tais 

assuntos seriam assuntos privados.  

Karin A. Fry, em seu livro “Compreender Hannah Arendt”, aponta 

para uma distinção entre as esferas em uma entrevista com a autora: 

 

Em uma conferência, em 1972, Arendt foi indagada diretamente por 
sua amiga Mary McCarthy acerca da diferença entre o político e o 
social. Arendt afirmou que o que é considerado público e político são 
aquelas questões discutíveis e não podem ser resolvidas em 
definitivo, diferentemente de problemas administrativos que podem 
ser conclusivamente postos em ordem. (...) Arendt pensa que se o 
problema de se encontrar alojamento adequado exige integração é 
uma questão política. No entanto, Arendt sustenta que a factual 
necessidade de alojamento adequado é uma questão social porque 
nada há que debater a esse respeito. De fato, Arendt alegava que 
questões aparentemente sociais, que tratam de interesses ‘privados’ 
tais como educação, saúde ou problemas urbanos têm seu lado 
político, sugerindo que as distinções entre público, privado e social 
não são tão definidas quanto aparece em seus escritos e podem de 
fato, envolver certa sobreposição. Enquanto estes exemplos não 
elucidam os meandros do que, para Arendt, é especificamente 
político e do que é social, eles certamente apontam para a idéia de 
que as questões políticas são publicamente contestáveis, ao passo 
que problemas sociais não estão sujeitos ao debate e, talvez sejam 
temas (...) que não convém debater. Desafortunadamente, isto não 
elucida o tema, mas com certeza indica que Arendt pensa que tal 
distinção é coerente e pode ser aplicada a situações políticas 
comuns.” (FRY, 2010, p. 157). 
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Enfim, o que vem acontecendo com a nova ascensão da extrema 

direita, em nível global, é um problema meramente político.  

O que está em jogo, é que todas as liberdades e direitos políticos e 

sociais conquistados por décadas pelas minorias estão sendo retiradas com o respaldo 

dos atuais governos, que por sua vez utilizam-se de notícias falsas (fake news) e 

discursos que incitam ao ódio e ao preconceito para tolher os direitos conquistados 

pelas classes operárias, minorias e movimentos sociais ao longo das últimas décadas.  

Certamente, e como dito anteriormente, direitos das minorias e 

movimentos sociais deve ser debatidos amplamente e, se isso não ocorre, é porque 

governos e setores conservadores da sociedade não permitem que tal debate ocorra, e 

ainda combatem de forma violenta quaisquer tipos de reivindicações, de forma física 

ou psicológica.  

Cabe então, de forma urgente, que as minorias que se associem, 

promovam interações entre grupos e se transformem em uma maioria que tenha 

condições de invadir a esfera pública com o objetivo de combater a opressão estatal e 

garantir seu espaço no mundo, e a simples liberdade de existir. Pois quando se é 

perseguido pelo simples direito de manutenção da vida, é quando a esfera privada 

realmente tem a necessidade de ultrapassar as barreiras e invadir a esfera pública 

através da única forma legítima: o uso da ação política. 
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Resumo: Em “As Origens do Totalitarismo”, o surgimento do que Arendt denomina de 
“massas” é fundamental para a emergência do totalitarismo tal como se deu na Rússia 
estalinista e na Alemanha nazista. As massas são descritas como uma população 
desarticulada e que não compartilha um mundo comum. A ausência de um mundo 
comum, ou, como define Arendt, a alienação do mundo é uma característica marcante 
da sociedade de massas O mundo comum, constituído pelo compartilhamento de 
diferentes perspectivas é parte do próprio espaço da política: a sociedade de massas, 
portanto, se caracteriza pela ausência do discurso político. Posteriormente, em “A 
Condição Humana", Arendt apresenta uma narrativa complexa em que pretende 
detalhar a vida activa na modernidade. Esta narrativa desagua na prevalência do 
trabalho em detrimento da ação e na alienação do mundo tal como presente na era 
moderna. Tal narrativa pode assim ser resumida: paralelamente a uma erosão 
gradativa do senso comum como ferramenta de compreensão de realidade, a 
emergência e hegemonia do processo industrial torna o trabalho o aspecto da 
predominante da vida activa, A ausência do mundo comum assim como a 
predominância do trabalho em detrimento da ação torna a atividade política uma 
possibilidade remota. No posfácio de “As Origens do Totalitarismo” Arendt descreve o 
totalitarismo como caracterizado pela ideologia e terror, a ideologia entendida como 
uma narrativa criada para explicar cada aspecto da realidade, e o terror como a 
perseguição daqueles a quem a ideologia rotula como inimigo. A ausência de um 
mundo comum, significa a ausência do senso comum como um sentido coletivamente 
construído e como ferramenta de compressão, em consequência, a ideologia se torna 
o que orienta as massas: uma narrativa única e abrangente substituiu toda a 
manifestação de pluralidade. Em consequência, o rareamento do discurso e a 
diminuição do mundo em comum tomam possível que a reprodução da ideologia. Tal 
cenário permite visualizar a ligação entre modernidade e totalitarismo. 
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A CONDIÇÃO HUMANA DE HANNAH ARENDT: 60 ANOS DEPOIS 
Doutora Maria Cristina Müller1 
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Resumo: Indaga-se acerca da atualidade da obra A condição humana de Hannah 
Arendt, tendo como referência as incompreensões que provocou. Objetiva-se 
apresentar a obra relacionando-a com os demais escritos de Arendt apontando para a 
relevância de se alinhavar os conceitos de A condição humana com outros escritos de 
Arendt, principalmente a partir da crítica à tradição do pensamento político. A 
principal indagação é: o que Arendt almeja? Decorrem dela outras questões, como 
pano de fundo, motivações, propósitos, tema e método. A pesquisa é bibliográfica e 
utiliza como procedimentos a leitura, análise, compreensão e reconstrução teórica das 
obras de Arendt e de seus comentadores. Assinala-se a atualidade da crítica de Arendt 
ao mundo moderno e a alienação dos homens e mulheres que o compõem; a política 
foi derrotada pela urgência das necessidades da vida e o advento do social sobre a 
política levou ao declínio do domínio público. Tais problemas permanecem e se 
agravaram, portanto, a obra de Arendt continua a apresentar respostas. Isto permite 
asseverar a atualidade da obra de Arendt 60 anos depois de sua reflexão acerca do que 
estamos fazendo no mundo. 

 

Palavras-chave: Hannah Arendt; A condição humana; 60 anos; Atualidade.
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SOBRE A RELAÇÃO ENTRE ESPAÇO PÚBLICO E AS ATIVIDADES 

HUMANAS NO NEOLIBERALISMO BRASILEIRO 
Doutora Mariana de Mattos Rubiano 

Universidade Federal de São Paulo – UNIFESP 
mariana.rubiano@yahoo.com.br 

 

Resumo: O objetivo desta fala consiste em refletir sobre quais características do 
espaço público e quais atividades humanas são favorecidas pelo neoliberalismo no 
Brasil. Para tanto, discutiremos como a governança, que foi implementada no país por 
meio da Reforma do Aparelho do Estado de 1996, visou a reforçar o neoliberalismo, a 
redefinir o espaço público e as atividades realizadas nele. Num primeiro olhar a 
governança parece se referir simplesmente à administração pública, à organização do 
funcionalismo para tornar as decisões do governo e as funções do Estado mais eficazes 
e eficientes. No entanto, ao analisarmos o Plano Diretor da Reforma do Aparelho do 
Estado e o artigo “A Reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos de controle” 
de Bresser Pereira – principal ator na implementação da governança no Brasil – vemos 
que esta reforma visa a reconfigurar o espaço público ao definir os tipos de 
propriedades existentes e suas funções e a regular e estimular as atividades realizadas 
neste espaço ao dizer o que é cidadania. Para refletir a respeito dos efeitos da 
governança na política mobilizaremos o pensamento de Hannah Arendt, mais 
especificamente, o conceito de espaço público, ação e trabalho. Além disso, levaremos 
em consideração as possibilidades de configuração de um espaço público não político 
tratadas em Origens do Totalitarismo e em A Condição Humana. No primeiro livro, 
Arendt mostra como é possível um espaço público configurado de modo a produzir a 
dominação totalitária: onde a ideologia nazista é a única perspectiva propagada, onde 
as massas são mobilizadas e vigiadas para que se comportem de acordo com as 
máximas do líder. Já em A Condição Humana, a autora aponta para um espaço público 
em que a ação tem dificuldade de aparecer em razão da ascensão do trabalho como 
principal atividade humana. Em outras palavras, trata-se de um espaço público 
configurado em favor do animal laborans. Nesse sentido, o pensamento de Arendt – 
além de oferecer um diagnóstico de nosso tempo – tem a potência de ser um apoio 
para analisar os modos pelos quais a atividade política é ameaçada, como outras 
atividades podem ser fomentadas e quais os elementos que caracterizam o espaço 
público neoliberal. 

 

Palavras-chave: Espaço Público; Ação Política; Neoliberalismo; Governança.
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“SER E NÃO SER JUDEU” – AS LIMITAÇÕES DA ASSIMILAÇÃO NA 

EUROPA 
Doutoranda Nádia Junqueira Ribeiro 

Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP 
nadiajr@hotmail.com 

Resumo: Nesta comunicação trabalharei a primeira parte de “ Origens do 

Totalitarismo”, Antissemitismo, buscando explorar o argumento de Hannah Arendt 
em torno do fato de que os judeus jamais foram assimilados, na Europa ocidental, 
enquanto grupo. O que houve, antes, foram buscas individuais para essa assimilação. 
As tentativas de se cativar um espaço político na sociedade via econômica foram falhas, 
bem como as experiências de serem assimilados negando a condição de judeus. 
Dedicando-se a um estudo mais detalhado da história do povo judeu a partir do século 
XII, o que Arendt conclui é que a emancipação foi insuficiente, a assimilação, uma 
falácia e tudo isto culminou, no século XX, no fato dos judeus terem sido os primeiros a 
descobrir que os direitos humanos não existem. Eles também descobriram, ainda no 
século XIX, que esses direitos eram classificados de acordo com a capacidade de se 
pagar por eles. Isso equivale a dizer que direitos foram mais ou menos concedidos aos 
judeus de acordo com a capacidade que tinham de pagar por eles. Arendt identifica, na 
vida social desse povo, uma sujeição a certas leis excepcionais que o segregavam, mas 
que, por outro lado, concedia privilégios. Ocorre que esses privilégios ou direitos 
marginais eram cedidos de acordo com a função que o judeu desempenhava na vida 
econômica. A fragilidade da garantia deste direito se apresenta quando essa função 
adquiria crescente importância: quanto mais importante, mais frágil se tornava a 
certeza desse privilégio. O que Arendt nos apresenta neste texto é que o judaísmo, 
longe de ser compreendido como um elemento político ou religioso, passou a ser 
compreendido enquanto uma qualidade psicológica. Para ser aceito socialmente o 
judeu deveria, paradoxalmente, ser um judeu, mas não igual a massa de judeus, trata-
se, nas palavras de Arendt, de uma especial discriminação e de um especial 

favorecimento. Eles somente eram aceitos enquanto e na qualidade de judeus “

devido à atração ‘exótica’ que deles emanava”. Tornavam-se, assim, exceções 
com relação ao seu próprio povo. O mesmo acontecia com os banqueiros judeus que, 
embora não fossem assimilados socialmente como este outro tipo de judeus-exceção e 
fossem acolhidos pela sua utilidade pelo governo, eram reconhecidos em suas 
carreiras brilhantes individuais enquanto judeus endinheirados. A principal reflexão 
que trago nesta comunicação é que por trás desta argumentação reside a ideia de que 
há uma fragilidade política quando a assimilação não acontece ao grupo, mas apenas a 
indivíduos. Arendt indica que a ignorância política dos judeus os cegou diante dos 
perigos políticos do antissemitismo. Em busca da sobrevivência, eles acreditaram que a 
inclusão através do dinheiro ou da formação seria suficiente para que fossem 
acolhidos socialmente. Arendt, nesta obra, nos apresenta, assim, uma ideia que irá 
permear toda sua teoria política: ou os seres humanos são incluídos politicamente na 
sociedade ou diante de qualquer fragilidade política eles são jogados para fora das 
decisões que dizem respeito à sua própria vida. 
 
Palavras-chave: Judeu; Assimilação; Antissemitismo. 
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SEGURANÇA E PERMANÊNCIA: AS NECESSIDADES HUMANAS NUM 

MUNDO TOTALITÁRIO 
Doutorando Rodrigo Fampa Negreiros Lima 

Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUCRio 
rodrigofampa@yahoo.com.br 

 
Resumos: De forma recorrente, Hannah Arendt alega que os homens nunca 
descobrem novas capacidades e sim que as exercem com diferentes composições, 
variando o grau de prevalência e ativação de uma com relação a outras. Por outro 
lado, também nunca as perde: quando o homem não fabrica ou não age, por exemplo, 
disso não se segue que tenha perdido a capacidade de fabricar ou de agir. “Não são as 
capacidades do homem, mas a constelação que ordena seu mútuo relacionamento o 
que pode mudar e muda historicamente” [“Conceito de História – Antigo e Moderno”]. 
Mas e, quanto ao reverso da moeda, as necessidades humanas? Aqueles aspectos mais 
bovinos da vida humana, no sentido de que reclamam preenchimento, sem 
necessariamente lançar mão de iniciativa: como eles se configuram, por exemplo, no 
mundo totalitário? Retêm as mesmas características que no mundo tradicional ou 
sofrem algum tipo de transfiguração? Em “Que é Autoridade?”, Arendt nos lembra de 
que necessidades seriam essas: “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 – 
os mais instáveis e fúteis seres de que temos conhecimento”. No mundo totalitário, os 
homens são forçados a abrir mão dessas necessidades ou de alguma maneira muito 
específica passam a satisfazê-las em novos termos? A hipótese que gostaria de pôr à 
prova aqui é a de que o regime totalitário não apenas não desconsidera essas 
necessidades, como oferece um novo modo de preenche-las. Os “engenheiros 
totalitários”, nas palavras de Octávio Paz, pareciam cientes de que sem uma promessa 
de segurança e de durabilidade, por mais fictícia e cínica que fosse em suas bases, eles 
poderiam tomar o poder, mas dificilmente poderiam mantê-lo. O ponto mais 
sofisticado dessa percepção seria a transformação do movimento de tomada do poder 
em uma lei do movimento que independesse de qualquer iniciativa e espontaneidade 
humanas. Como Arendt faz questão de nos avisar: o totalitarismo não é um fenômeno 
baseado na ilegalidade – que junto à vontade do tirano, seria o fundamento de um 
regime tirânico –, mas em uma nova noção de lei. Então reconfiguro a questão: que 
tipo de permanência e durabilidade os regimes nazista e stalinista ofereciam? De 
forma alguma pretendo responder a essa questão, mas de abordá-la com alguma 
consistência. Gostaria de poder lançar as bases de uma investigação mais do que de 
oferecer uma solução apressada. Para tanto, lançarei mão obviamente de algumas 
discussões presentes em Origens do Totalitarismo, mas também de outros textos, 
como o, cada vez mais fundamental, “Verdade e Política”. A mentira, tal como 
abordada por Arendt – como meio capaz não apenas de ludibriar, mas até mesmo de 
tomar o lugar da realidade –, terá papel fundamental. Em que termos a mentira 
oferece um alívio mental que a realidade, em sua incorrigível insubordinação, não 
oferece? Como isso foi magistral e terrivelmente manipulado pelos regimes totalitários 
citados? Espero poder trabalhar essas questões no evento. 
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A REPRESENTAÇÃO DO CAMPO DE CONCENTRAÇÃO COMO MUNDO 

DOS MORTOS NA OBRA ORIGENS DO TOTALITARISMO 
Graduando Thiago Coelho Pietro 
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Resumo: O fim da Primeira Guerra Mundial representou para as populações europeias 
graves consequências econômicas e políticas, ocasionando a ascensão de movimentos 
antidemocráticos e ditatoriais em toda a Europa central e oriental. O que se seguiu 
desse processo fora a instauração de governos totalitários e ditaduras, sendo que as 
últimas apenas não tomaram o caminho do domínio total pela carência de massas 
humanas consideradas supérfluas e onerosas. Dessa forma, o sentimento de 
superfluidade e desprezo pela vida humana, predominantes no pós-guerra em razão 
do catastrófico índice de desemprego e altos níveis de inflação, confluíram para a 
organização e domínio totalitário Nazifascista e Stalinista. Com base nessas 
constatações, para a presente pesquisa considera-se a existência dos campos de 
concentração como a instituição pela qual deriva-se todo o poder totalitário, cujo 
propósito não se restringe ao extermínio de seres humanos, mas, sobretudo, a 
supressão e eliminação de toda a espontaneidade humana, pelo controle de todos os 
aspectos da existência. Nesse sentido, compreender a desumanidade horrenda 
representada pelos campos, é de mesmo modo compreender o totalitarismo em sua 
essência de terror e escala inédita de crimes. Como descrito por Hannah Arendt, a 
loucura e irrealidade sem propósito dos campos de concentração podem ser 
caraterizadas como se a vida dentro das fábricas da morte estivesse apartada do 
mundo real, podendo ser classificada de acordo com as concepções ocidentais de vida 
após a morte, que serão objeto de explicitação, a saber: o limbo, o purgatório e o 
inferno. Não havendo paralelo na história para comparação com a vida dentro dos 
campos, ocorre que, não é possível mensurar o seu horror, na medida em que este 
situa-se fora da vida e da morte, isto é, os sobreviventes retornam ao mundo dos 
vivos. Contudo, o sofrimento vivido jamais pode ser inteiramente narrado, justamente 
porque escapa da facticidade do mundo da vida. Diante disso, o presente estudo 
analisará os três pressupostos elementares que para a autora são o caminho do 
domínio total e destruição da dignidade dos seres humanos, transformados em 
mortos-vivos como marionetes com feições humanas: (I) anulação da pessoa jurídica; 
(II) morte da pessoa moral; e (III) desintegração da individualidade, sede de toda 
espontaneidade. A metodologia para essa pesquisa consistirá na leitura de bibliografia 
que faz referência ao tema. Serão analisados os textos presentes na terceira parte da 
obra “Origens do Totalitarismo”, de Arendt. Dando ênfase as sessões “uma sociedade 
sem classes” e “o totalitarismo no poder”. 

 

Palavras-chave: Totalitarismo; Domínio Total; Campos de Concentração; Mundo dos 
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HANNAH ARENDT: A DESOBEDIÊNCIA CIVIL EM CRISES DA 

REPÚBLICA 
Doutor Vital Francisco C. Alves1 
Universidade de Brasília - UnB 

vitalalves1@gmail.com 
 

Resumo: A obra Crises da República, de Hannah Arendt, é constituída por quatro 
instigantes estudos que buscam analisar e promover reflexões concernentes a temas 
políticos de envergadura inconteste. Encontramos nesse livro estudos sobre “A 
mentira na política” e “A violência”, assim como uma interessante entrevista que a 
autora concedeu ao escritor alemão Adelbert Reif: “Reflexões sobre política e 
revolução”. Além desses estudos, também compõe a obra o texto “Desobediência 
civil”, que se apresenta de maneira profícua na medida em que Arendt vincula-o como 
problema à realidade política dos Estados Unidos. Arendt se reporta, então, a figuras 
emblemáticas para pensarmos sobre “desobediência civil” como Sócrates e H.D. 
Thoreau, buscando ainda estabelecer um diálogo com John Locke e Alexis de 
Tocqueville entre outros autores aos quais ela alude visando, na maioria das vezes, 
utilizá-los como uma espécie de suporte teórico para o referido problema ou apenas 
almejando ilustrar a gravidade do que ela se predispôs a analisar. Incialmente, a 
questão da desobediência civil se inscreve como um problema que gravita em torno da 
relação da moral do cidadão com a lei em uma sociedade baseada no consentimento 
e, em função desse pressuposto “consentimento”, Arendt igualmente remete aos 
contratualistas Hobbes e Rousseau procurando situar a “desobediência civil” a partir 
da conjuntura contratualista, exame que a orienta a versar sobre a ideia de 
“promessa” e suscitar uma reflexão sobre até quando somos “obrigados a cumprir 
nossas promessas”. A diligência de Hannah Arendt no tocante à desobediência civil e 
ao percurso que ela adota para realizar seu estudo impelem-nos a refletir as seguintes 
questões: como pensar o problema “desobediência civil” a partir do “casamento 
teórico da moralidade com a legalidade”? De que maneira as imagens de Sócrates e 
Thoreau podem contribuir para refletirmos sobre a desobediência civil? Quais são as 
prováveis diferenças entre a desobediência civil e a desobediência criminosa? 
Sociedades fundamentadas no pressuposto do consentimento possibilitam aos 
cidadãos a liberdade de expressar suas divergências e dão abertura para o emprego da 
desobediência civil? Nessa comunicação, ambiciona-se pensar alguns desses 
problemas mediante uma perscrutação da questão da “desobediência civil”. 

 

Palavras-chaves: Hannah Arendt; Desobediência civil; Desobediência criminosa; 
Consentimento; Promessa. 
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