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X Ciclo Hannah Arendt 
 

Tema: A Felicidade Pública 

 
Programação Geral 

 
Universidade Estadual de Londrina – UEL – Brasil 

 
Locais: Anfiteatro Maior do CLCH, Sala de Eventos do CLCH, Labesc e Espaços do CLCH 

 

 
12, 13 e 14 de novembro de 2019 

 

 
12 de novembro de 2019 – Terça-feira 

 
17h Credenciamento (Anfiteatro Maior do CLCH) 

18h às 19h  Momento de Arte (Espaço aberto do CLCH) 
Pedaço de Mim – Cia Ballet de Londrina 

19h Solenidade de Abertura (Anfiteatro Maior do CLCH) 

 
19h30  

 
Conferência (Anfiteatro Maior do CLCH) 
Hannah Arendt – da pluralidade ao cosmopolitismo 
Prof. Dr. Wolfgang Heuer 
Freie Universität Berlin/Alemanha  

 
13 de novembro de 2019 – Quarta-feira 

 
14h30 às 17h30 Sessões de Comunicações (Salas do LABESC – Laboratório Escola de Pós-Graduação) 

14h às 22h  Momento de Arte (Sala Eventos CLCH) 
Por elas – Nathali Abatti e Thainara Pereira 

17h30 Coffee-Break (Sala de Eventos CLCH) 

18h30 Momento de Arte (Espaço aberto do CLCH) 
Acontecendo Agora – Formandos Curso Artes Cênicas UEL 

 
19h30  
 

 
Conferência (Anfiteatro Maior do CLCH) 
A banalidade da felicidade: direitos, violência e política a partir de Arendt  
Profª Dra. Kathlen Luana de Oliveira 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul e PPGFIL/UEL 
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14 de novembro de 2019 – Quinta-feira 

 
8h30 às 11h30 Sessões de Comunicações (Salas do LABESC – Laboratório Escola de Pós-Graduação) 

13h às 19h  Momento de Arte (Sala Eventos CLCH) 
Por elas – Nathali Abatti e Thainara Pereira 

13h30 às 16h45 Mesas Redondas (Anfiteatro Maior do CLCH) 
 
Mesa 1 
13h30  
Infância e cidade: um diálogo com Hannah Arendt  
Profa. Dra. Vania Carvalho de Araújo – UFES - PPGEdu 
13h50 
Do conservativo como dimensão da pré-política em processo em Hannah Arendt  
Prof. Dr. Américo Grisotto – UEL 
14h10 
Pluralidade humana, contrato social e contrato sexual: diálogos sobre promessa da 
política desde o pensamento de Hannah Arendt e Carole Pateman 
Profa. Dra. Ileizi Fiorelli Silva – UEL PROFSOCIO; Msnda Regiane Galdino da Silva 
(UEL-PROFSOCIO); Msnda Geralda de Paula Zaganini (UEL-PROFSOCIO) 
 
14h30-15h – Debate 
 
Mesa 2 
15h 
As paixões e a felicidade em Aristóteles 
Profa. Dra. Christiani Margareth de Menezes e Silva – UEL 
15h20 
A concepção deliberativa de democracia habermasiana: entre republicanismo e 
liberalismo 
Prof. Dr. Charles Feldhaus – UEL 
15h40 
Capitalismo e fascismo: diálogos entre Deleuze, Guattari e Arendt 
Prof.  Dra.  Zamara Araujo dos Santos – UESB 
16h 
Sociedade sem social: o surgimento das massas e a simulação da política, segundo 
Baudrillard 
Prof. Dr. Claudinei Luiz Chitolina – PUCPR/UNESPAR 
 
16h20-16h45 – Debate 

 
17h 

 
Conferência (Anfiteatro Maior do CLCH) 
A alegria da ação em Hannah Arendt 
Prof. Dr. Adriano Correia 
Universidade Federal de Goiás 
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X CICLO HANNAH ARENDT 

 
TEMA: A FELICIDADE PÚBLICA 

 

12, 13 e 14 de novembro de 2019 

 

SESSÕES DE COMUNICAÇÕES 

 
Universidade Estadual de Londrina – UEL – Brasil 

 
LOCAL: SALAS DO LABESC – LABORATÓRIO ESCOLA DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 
13 DE NOVEMBRO DE 2019 – QUARTA-FEIRA 

 

SALA 1 SESSÃO 1 
COORDENADORA DA SESSÃO 

NATHÁLIA SIQUEIRA MARANGONI 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 

1 14H30 DA AÇÃO AOS CONSELHOS E A DESOBEDIÊNCIA CIVIL: UMA LEITURA 

SOBRE A INSTITUCIONALIZAÇÃO DO CONCEITO DE AÇÃO EM HANNAH 

ARENDT 

 MS. GIL MORAES MONTI – UFRGS 
 

2 15H A ATIVIDADE DA AÇÃO E A CONSTRUÇÃO DA DIGNIDADE HUMANA 

SEGUNDO HANNAH ARENDT 
GRNDA. NATHÁLIA SIQUEIRA 

MARANGONI – UEL 

3 15H30 HANNAH ARENDT SOBRE A DESMUNDANIZAÇÃO: PERSPECTIVAS PARA 

COMPREENDER OS TEMPOS SOMBRIOS PARA A AÇÃO E O DISCURSO NA 

SOCIEDADE BRASILEIRA 

MS. GIOVANE RODRIGUES JARDIM – 

IFRS/CAMPUS ERECHIM 
 

16H INTERVALO 
4 16H30 A FILOSOFIA DA NATALIDADE DE HANNAH ARENDT SEGUNDO 

PATRICIA BOWEN-MOORE 
DRNDA. CAMILA KULKAMP – UFSC 
 

5 17H O RESGATE DO POLÍTICO COMO PRESSUPOSTO DE UM MUNDO PLURAL MS. MIRELLE NEME BUZALAF – UEL 

SALA 2 SESSÃO 2 
COORDENADOR DA SESSÃO 

WENDEU CORSINO VIEIRA DA SILVA 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 

6 14H30 IMAGINAÇÃO E JUSTIÇA: UM DIÁLOGO ENTRE CAROL GILLIGAN E PAUL 

RICOEUR 
 

DRNDA. FLAVIA RENATA QUINTANILHA  
UNIVERSIDADE DE 

COIMBRA/PORTUGUAL  
7 15H RELAÇÕES ENTRE O CONCEITO DE ESPAÇO PÚBLICO EM HANNAH 

ARENDT  E OS PROCESSOS DE CRIAÇÃO COMPARTILHADA EM TEATRO 
MS. MARTHA DIAS DA CRUZ LEITE – 

UEM 
8 15H30 TOTALITARISMO E SUA VISÃO ANTIPLURALISTA DA ARTE DRNDO. MARCO AURÉLIO GOBATTO DA 

SILVA – UEL 
16H INTERVALO 

9 16H30 MEMÓRIA E ESQUECIMENTO EM HANNAH ARENDT: IMPLICAÇÕES 

POLÍTICAS 
GRNDA. MÁRCIA FERNANDA SOARES – 

UFPI 
10 17H HANNAH ARENDT: ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE A NATUREZA DA 

MORALIDADE E DAS REGRAS MORAIS 
DR. ROMMEL LUZ FIGUEIRA BARBOSA –  
COLÉGIO PEDRO II 

SALA 3 SESSÃO 3 
COORDENADORA DA SESSÃO 

ALINE MONTEIRO DE SOUZA 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 

11 14H30  A LIBERDADE NA ATIVIDADE DA AÇÃO E DO QUERER EM HANNAH 

ARENDT 
MSNDA. ALINE MONTEIRO DE SOUZA – 

UEL 
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12 15H A TRADIÇÃO INDIVISÍVEL: A LIBERDADE GRECO-ROMANA NA 

PERSPECTIVA POLÍTICA DO PENSAMENTO ARENDTIANO 
GR. JOAQUIM ONOFRE SILVA NETO – UFG 

13 15H30 LIBERDADE COMO CONDIÇÃO SINE QUA NON DA FELICIDADE PÚBLICA 

EM HANNAH ARENDT 
ESP. ROBSON JOSÉ VALENTINO CRUZ – 

UEL 
16H INTERVALO 

14 16H30 NECESSIDADE, LIBERTAÇÃO E LIBERDADE EM HANNAH ARENDT GRNDO. VICTOR FROHLICH CORTEZ – 

USP 
15 17H A POLÍTICA DE LIBERDADE EM HANNAH ARENDT GRNDA. KAREM SENHORINI FERREIRA 

DOS SANTOS– UEL 

SALA 4 SESSÃO 4 
COORDENADOR DA SESSÃO 

JOÃO MARCOS LIMA MEDINA ROSA 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 

16 14H30 A HORIZONTALIDADE DOS DIREITOS HUMANOS NA PERSPECTIVA DE 

HANNAH ARENDT: A DESCARTABILIDADE IMPLÍCITA NA POPULAÇÃO 

MIGRATÓRIA 

GR. NATÁLIA MADSEN DOS SANTOS – 

PUCCAMPINAS 
 

17 15H PERCEPÇÃO POLÍTICA EM V DE VINGANÇA E WATCHMEN: A 

CONSTRUÇÃO DE UM GOVERNO TOTALITÁRIO 
DRA. MARIA ISABEL BORGES – UEL 
 

18 15H30 RETIRADA DA CIDADANIA: IDEOLOGIA E TERROR EM HANNAH ARENDT GRNDA. ALINE RIBEIRO – UEL 

16H INTERVALO 
19 16H30  UMA LEITURA DA CARTA DE HANNAH ARENDT A GERHARD SCHOLEM, 

1963: O PENSAMENTO POLÍTICO E OS LIMITES DO TEXTO EPISTOLAR 
DRNDA. CRISTIÉLE SANTOS DE SOUZA – 

UFPEL 

20 17H SENSO COMUM E SOCIEDADE DE MASSAS 
 

MS. LENIRA MENDONÇA VASCONCELOS 

OLIVEIRA – UFG 

SALA 5 SESSÃO 5 
COORDENADORA DA SESSÃO 

ANA CAROLINA T. TURATTO 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 

21 14H30 MEDIOCRIDADE POLÍTICA E BUROCRACIA: O MAL PERPETRADO POR 

NINGUÉM 
 DR. ALEXANDRE LIMA – IFSC/CAMPUS 

LUZERNA 
22 15H ACONTECIMENTOS IDIOTAS E A FRAGMENTAÇÃO DO ESPAÇO POLÍTICO DR. MURIEL EMÍDIO PESSOA DO AMARAL 

–  
UNIV. ESTADUAL PAULISTA JÚLIO DE 

MESQUITA FILHO 
23 15H30 O INEXPLICÁVEL FOI DITO E O EXPLICÁVEL OMITIDO EM RAZÃO DO 

JULGAMENTO NO PENSAMENTO DE ARENDT E AGAMBEN 
MSNDO. ANTONIO JUSTINO DE ARRUDA 

NETO – UNISINOS 
16H INTERVALO 

24 16H30 A MENTIRA PODE SER ACEITÁVEL NA POLÍTICA? – MENTIRA NA 

POLÍTICA EM HANNAH ARENDT E UMA CRÍTICA ATUALIZADA À 

SOCIEDADE DE MASSAS 

DRNDA. KELLY JANAÍNA SOUZA DA SILVA 

– UFSC 

25 17H PARRESÍA CÍNICA E ALTERAÇÃO ÉTICO-POLÍTICA NO PENSAMENTO DE 

FOUCAULT 
DR. DANIEL VERGINELLI GALANTIN – 

UEL 

SALA 8 SESSÃO 6 
COORDENADORA DA SESSÃO 

CAMILA BEREHULKA DE ALMEIDA 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 

26 14H30  A CONCEPÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM JUDITH BUTLER GRNDO. VINICIUS DE SOUZA CAMPOS – 

UEL 
27 15H O FORTALECIMENTO DO PLURALISMO E O RESPEITO ÀS DIFERENÇAS 

HUMANAS COMO CONDIÇÃO DA FELICIDADE PÚBLICA 
TATIANE CARDOSO – UEL/UEM 
FABRICIO HOLLATZ – UEL 

28 15H30  POSSÍVEIS ASPECTOS DE UMA TEORIA DAS EMOÇÕES EM HANNAH 

ARENDT 
MSNDA. PAMELLA COSSUL – UFSM 

16H INTERVALO 
29 16H30 A LIBERDADE EM HANNAH ARENDT FRENTE ÀS EXPRESSÕES 

HOMOAFETIVAS 
GR. DANILLO AUGUSTO PERIOTO – UEL 

30 17H RELAÇÕES PESSOAIS E DEMOCRACIA: O RECONHECIMENTO COMO BASE 

DA IGUALDADE DEMOCRÁTICA EM AXEL HONNETH 
MS. JOSILENE A. SCHIMITI – UEL 
DR. CHARLES FELDHAUS – UEL 
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SALA 9 SESSÃO 7 
COORDENADORA DA SESSÃO 

MARIA APARECIDA LUCAS VIEIRA 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 

31 14H30 O DIREITO À EDUCAÇÃO INFANTIL EM TEMPO INTEGRAL: UMA 

INTERLOCUÇÃO COM HANNAH ARENDT 
MSNDA. FRANCEILA AUER –  
UFES 

32 15H HANNAH ARENDT E A EDUCAÇÃO EM TEMPOS SOMBRIOS: O 

PENSAMENTO CONTRA A BANALIDADE DO MAL 
MS. JOÃO VICENTE HADICH FERREIRA – 

UENP 
33 15H30 A INVIABILIZAÇÃO DA FELICIDADE PÚBLICA NAS AÇÕES DO 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 
DRA. KAROL NATASHA LOURENÇO 

CASTANHEIRA – UEMG/UNIDADE 

FRUTAL 
DR. FERNANDO LUIZ ZANETTI – 

UEMG/UNIDADE FRUTAL 
DR. VINICIUS FERNANDES ORMELESI – 

UEMG/UNIDADE FRUTAL 
16H INTERVALO 

34 16H30  CONSEQUÊNCIAS DA CRISE DA AUTORIDADE NA EDUCAÇÃO DO 

FUTURO CIDADÃO EM HANNAH ARENDT 
GRNDO. LEONARDO MATHEUS DE 

OLIVEIRA – UEL 
35 17H HANNAH ARENDT E A PLURALIDADE HUMANA: DIÁLOGOS SOBRE 

AUTORIDADE E EDUCAÇÃO 
MSNDA. FLÁVIA REGINA SCHIMANSKI 

DOS SANTOS – UEL 
DRA. MARTA REGINA FURLAN DE 

OLIVEIRA – UEL 
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14 DE NOVEMBRO DE 2019 – QUINTA-FEIRA 

 
 

SALA 1 SESSÃO 8 
COORDENADORA DA SESSÃO 

MARIA APARECIDA LUCAS VIEIRA 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 
36 8H30 A CRÍTICA A EDUCAÇÃO PROGRESSISTA NO TEXTO A CRISE NA 

EDUCAÇÃO DE HANNAH ARENDT 
GRNDO. WENDEU CORSINO VIEIRA DA 

SILVA – UEL 
37 9H A RESPONSABILIDADE DE CADA UM DE NÓS PARA COM UM MUNDO 

MELHOR 
ESP. MARIA APARECIDA LUCAS VIEIRA – 

UEL 
38 9H30 DIÁLOGO E ONTOLOGIA EM PAULO FREIRE MS. ANDRÉ LUIZ BORGES DA SILVA – 

UEL  
DR JOSÉ JOAQUIM PERREIRA MELO – 

UEM 
10H INTERVALO 

39 10H30 ASPECTOS ESSENCIAIS DA CIDADE IDEAL PLATÔNICA GRNDO. VICTOR HUGO MOTTA – UEL 
GRNDO. PEDRO ANGELO GOMES – UEL 

40 11H   

SALA 2 SESSÃO 9 
COORDENADOR DA SESSÃO 

JOÃO MARCOS LIMA MEDINA ROSA 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 
41 8H30 A CRÍTICA EQUIVOCADA À HART E ARENDT QUANTO À TEORIAS 

LEGITIMADORAS DE REGIMES TOTALITÁRIOS 
MSNDO. JOÃO MARCOS LIMA MEDINA 

ROSA – UEL 
42 9H “DIREITO A TER DIREITOS”: DOIS CAMINHOS DE UMA MESMA 

CATEGORIA ARENDTIANA 
 

MSNDA. ANDRÉIA FRESSATTI CARDOSO 

– UNICAMP 

  
43 9H30 DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA: O ‘DIREITO A TER DIREITOS’ 

SEGUNDO HANNAH ARENDT 
 

MSNDA. GABRIELA DE FREITAS – 

UNESP/CAMPUS MARÍLIA 
 

10H INTERVALO 
44 10H30 VOCALIDADE VERSUS ANTIPOLÍTICA NO PENSAMENTO DE HANNAH 

ARENDT 
DRNDO. ROAN COSTA CORDEIRO – 

UFPR 
45 11H A RELAÇÃO ENTRE PODER E POLÍTICA NO PENSAMENTO DE HANNAH 

ARENDT 
DRNDA. ANA LUISA LIMA GREIN – UFSJ 

SALA 3 SESSÃO 10 

COORDENADOR DA SESSÃO 

JULIANO HEEVEERSON  
SILVEIRA FONSECA 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 

46 8H30 A DIGNIDADE HUMANA: HANNAH ARENDT E SUAS LEITURAS DE KANT 

E HEGEL 
MSNDA. CRISTIANE ROBERTA XAVIER 

CANDIDO – UNIOESTE/CAMPUS 

TOLEDO 
47 9H JUÍZOS MORAIS E INTERSUBJETIVIDADE: A APROPRIAÇÃO ARENDTIANA 

DA TERCEIRA CRÍTICA DE KANT 
DRNDA. ROGÉRIO MOREIRA ORRUTEA 

FILHO – UEL E FAC. DOM BOSCO 
48 9H30 A RACIONALIDADE COMO PARÂMETRO PARA CONSIDERAÇÃO MORAL? 

ANÁLISE DAS CRÍTICAS À PERSPECTIVA KANTIANA NAS OBRAS DE 

PETER SINGER E MARTHA NUSSBAUM A RESPEITO DA ÉTICA ANIMAL 

MSNDA. CAMILA DUTRA PEREIRA – UEL 
 

10H INTERVALO 
49 10H30 A QUESTÃO DA TÉCNICA N’A CONDIÇÃO HUMANA DE HANNAH ARENDT DR. BRUNO PEDROSO LIMA SILVA – 

UFSC 
50 11H TRABALHO, OBRA E TECNOLOGIA EM HANNAH ARENDT GR. JULIANO HEEVEERSON  

SILVEIRA FONSECA – UEL 
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SALA 4 SESSÃO 11 
COORDENADORA DA SESSÃO 

ANA CAROLINA T. TURATTO 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 

51 8H30 HANNAH ARENDT E O CONCEITO DE FELICIDADE PÚBLICA DRNDA. ANA CAROLINA TURQUINO 

TURATTO – UEL E UNIVALE 
52 9H O SUPERENDIVIDAMENTO COMO INIBIDOR DA BUSCA PELA FELICIDADE 

PÚBLICA 
DR. FERNANDO MELO DA SILVA – 

UEMG/UNIDADE FRUTAL 
53 9H30 RESGATE DOS PRINCÍPIOS EPICURISTAS PARA UMA FELICIDADE 

CONTEMPORÂNEA 
MSNDA. THAIS TIEMI TAMURA – UEL 
 

10H INTERVALO 
54 10H30 DE QUE MANEIRA O HOMEM PODE SE TORNAR VERDADEIRAMENTE 

HUMANO, SEGUNDO HANNAH ARENDT? 
MSNDO. RAFAEL SANTANA FRIZON – 

UENP 
55 11H A AGONÍSTICA DA AMIZADE EM HANNAH ARENDT: UMA POLÍTICA DE 

RESISTÊNCIA  
MS. HELOISA HELENA RIBEIRO 

BARBOSA SCHMAEDECKE – PUCPR  

SALA 5 SESSÃO 12 
COORDENADORA DA SESSÃO 

CAMILA BEREHULKA DE ALMEIDA 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 

56 8H30 VÍNCULO ENTRE ÉTICA E METAFÍSICA DO BELO DE SCHOPENHAUER 
 

MS. CAMILA BEREHULKA DE ALMEIDA – 

UEL 
 

57 9H DETERMINISMO MORAL E LIBERDADE: SOBRE A “INSTRUMENTALIDADE 

DA RAZÃO” NA ÉTICA EM HUME E SCHOPENHAUER 
MS. RAFAEL RAMOS DA SILVA –  UEL  

58 9H30 PORQUE SE PENSAVA QUE AS PROPOSIÇÕES MORAIS ERAM EVIDENTES 

POR SI MESMAS 
 

GR. ANGELICA GODINHO DA COSTA – 

UEL 
 

10H INTERVALO 
59 10H30 O PENSAR COMO ENFRENTAMENTO DA BARBÁRIE 

 
GR. GUSTAVO KOSIENCZUK GOMES – 

UEL  
DR. DARCÍSIO NATAL MURARO – UEL 

60 11H QUESTÕES DE FILOSOFIA MORAL NA OBRA DE HANNAH ARENDT: 
RESPONSABILIDADE E JULGAMENTO 

MS. DANIELA HRUSCHKA BAHDUR – 

UEL 

SALA 8 SESSÃO 13 
COORDENADOR DA SESSÃO 

ALEX JULIO BARBOSA 

HORÁRIO TRABALHO ORADOR 
61 8H30 HANNAH ARENDT, LEITORA DE MONTESQUIEU DRA. ADRIANA CARVALHO NOVAES – 

USP 
62 9H A MODERNIDADE PARA HANNAH ARENDT: A CIVILIZAÇÃO DA 

BARBÁRIE 
GRNDO. GABRIEL HENRIQUE VITALIANO 

AFFONSO – UEL 
63 9H30 BENJAMIN CONSTANT E O NASCIMENTO DO LIBERALISMO 

DEMOCRÁTICO 
MSNDO. RAFAEL ANTÔNIO COSTA – UEL 

10H INTERVALO 
64 10H30 DOMENICO LOSURDO E A CRÍTICA À DEMOCRACIA LIBERAL MSNDO. ALEX JULIO BARBOSA – UEM 
65 11H  SOBRE O REVOLUCIONAR-SE A SI MESMO: UMA CONTRIBUIÇÃO DE 

WITTGENSTEIN PARA A FILOSOFIA POLÍTICA 
MSNDO. MARCELO FERREIRA RIBAS – 

UEL 
 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

 
PROF. DR. ADRIANO CORREIA (UFG)  
PROFª DRª KATHLEN LUANA DE OLIVEIRA (IFRS) 

PROFª DRª MARIA CRISTINA MÜLLER (UEL) 

PROF. DR. WOLFGANG REINHARD HEUER (UNIVERSIDADE LIVRE DE BERLIM) 

PROFª DRNDA ANA CAROLINA TURQUINO TURATTO (UEL E UNIVALE) 

MSNDA ALINE MONTEIRO DE SOUZA (UEL) 
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X Ciclo Hannah Arendt 

Programação Artística 
12 a 14 de novembro de 2019 

Universidade Estadual de Londrina 
www.uel.br/eventos/cicloarendt 

 
Data: 12/11 (18h às 19h) 

Local: Espaço aberto do CLCH 

“Pedaço de mim” 

É um fragmento do espetáculo de dança Atelier de Criação da Cia Ballet de Londrina. Esta coreografia, inspirada 

na música de Chico Buarque (Pedaço de mim), trata das relações humanas, tendo em vista o outro como parte 

do que fui/sou.  

Bailarinos: Nayara Ghiovana Stanganelli, Ione Queiroz, Matheus Nemoto e Thaisa Moraes. 

Coreógrafo: Lucas Manfré 
Data: 13/11 (18h30) 

Local: Espaço aberto do CLCH 

“Acontecendo agora” 

 É o espetáculo de teatro de formatura do curso de Artes Cênicas da Universidade Estadual de Londrina, 

dirigido pelo professor Aguinaldo de Souza. “Essas são histórias que já foram muito bem escondidas. Estamos 

aqui para relata-las. Qual a sensação quando se ouve de tortura?” 

Elenco: Giovanna Stocco, João Pedro Arias Rodarte, Nicolás Rithielly Borba, Thaina Santana Borges e Thiago 

Henrique Nicolino. 

Direção: Aguinaldo de Souza  

 
Data e hora: 13/11 (14h às 22h) e 14/11 (13h às 19h) 

Local: Sala de Eventos do CLCH 

“Por Elas” 

O projeto, exposição fotográfica, Por Elas nasceu do encontro de duas mulheres artistas que investigam suas 

ancestralidades na performance Art e na fotografia. Nessa pesquisa se unem duas ações a “Fetto in Casa” da 

performer Náthali Abatti e “Hábito” de Thainara Pereira, buscando difundir o discurso da feminilidade e seus 

lugares sócio culturais. Com o intuito de nos representar como mulheres, cada uma com suas individualidades, 

incluindo as espectadoras através da identificação com as imagens, elementos visuais e verbais com os quais 

terão contato em cada acontecimento, para que também se sintam representadas. 

Artistas: Nathali Abatti e Thainara Pereira. 

Fotógrafo: Fábio Alcover 
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DO CONSERVATIVO COMO DIMENSÃO DA PRÉ-POLÍTICA EM PROCESSO  EM 

HANNAH ARENDT 

 

Dr. Américo Grisotto 

Universidade Estadual de Londrina 

grisotto@uel.br 

 

Resumo: Em certa passagem do texto A crise da educação da obra Entre o passado e o futuro, Hannah Arendt assim 

se expressa: “A fim de evitar mal-entendidos: parece-me que o conservadorismo, no sentido de conservação, faz parte 

da essência da atividade educacional, cuja tarefa é sempre abrigar e proteger alguma coisa – a criança contra o mundo, 

o mundo contra a criança, o novo contra o velho, o velho contra o novo. Mesmo a responsabilidade ampla pelo mundo 

que é aí assumida implica, é claro, uma atitude conservadora”. Em que pese no texto da filósofa os termos 

“conservadorismo”, “conservação”, “abrigar” e “proteger”, como o “essencial da atividade educacional”, trata-se de 

um espaço e tempo a ser criado, ou num mundo a ser construído, porque preservado e que, em seu movimento, 

potencializaria a criança, impulsionando-a por um caminhar próprio na esfera da pré-política. Tal condução se faz pela 

via de uma diferença possível nesta questão, no sentido da força que toda coisa possui de bifurcar a si mesma – 

inclusive, no caso, os léxicos destacados e suas implicações formativas. O desdobramento desta opção, abre espaço 

para que se pense, conjuntamente com Hannah Arendt, numa pré-política em processo destinada à relação educacional 

entre a criança e o mundo, a criança e o velho, ou a tradição, isto é, de ascendência para o âmbito da política no futuro. 

Nesta direção, caberia à atividade educacional, sim, um proteger a criança do mundo, mas ao mesmo tempo inaugurar 

um laboratório neste espaço e tempo e isto não no sentido criticado por Arendt, de um universo educativo não-diretivo, 

pelo contrário, sua principal característica é a gestação do novo entre a criança e aqueles que assumiram a 

responsabilidade pelo mundo. Aliás, em que outro espaço e tempo teríamos condições de oferecer àqueles que vem ao 

mundo possibilidades de expressar o novo e o revolucionário que trazem consigo?    Por este viés, o acento a ser posto 

na educação é bem menos o do precisar que seja conservadora. A rigor, ela se caracterizaria muito mais por ser 

conservativa, na direção de preservar e, de fato, imunizar a criança face ao mesmo. 

 

Palavras-chave: Hannah Arendt; Pré-política em processo; A crise da educação. 
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A CONCEPÇÃO DELIBERATIVA DE DEMOCRACIA HABERMASIANA: ENTRE 

REPUBLICANISMO E LIBERALISMO 

 

Dr. Charles Feldhaus 

Universidade Estadual de Londrina 

charlesfeldhaus@yahoo.com.br 

 

Resumo: Esse estudo pretende reconstruir a concepção de democracia habermasiana tal como desenvolvida pelo 

pensador em Três modelos normativos de democracia e Entre facticidade e validade. Habermas sustenta que o modelo 

de democracia procedimental baseado no paradigma discursivo desenvolvido principalmente em sua obra principal 

Teoria da ação comunicativa tem vantagens em relação a outros dois modelos de democracia, a saber, o modelo liberal 

e o modelo republicano. O modelo liberal é oriundo da tradição do pensamento político de John Locke em obras como 

Segundo tratado sobre o governo e Carta sobre a tolerância; o modelo republicano tem uma tradição até mais antiga, 

retornando pelo menos ao filósofo estoico romano Cícero, não obstante, para simplificar a sua argumentação Habermas 

escolhe Hannah Arendt como a principal representante desse modelo de democracia. Habermas aponta problemas nos 

dois modelos, que ele acredita que seriam superados pelo modelo discursivo. A concepção liberal de democracia reduz 

à participação democrática praticamente a um único ato regular de escolha dos representantes políticos nos pleitos 

eleitorais. Desse modo, não seria uma concepção de democracia suficientemente radical. A concepção arendtiana e 

republicana de democracia seria uma visão radical de democracia, superando com isso uma das principais limitações 

do modelo liberal, entretanto, coloca um peso muito grande nas virtudes cívicas dos cidadãos. Algo que Habermas 

considera difícil de sustentar num cenário marcado pelo pluralismo de cosmovisões como é o caso das sociedades 

democráticas constitucionais contemporâneas. Enfim, esse estudo pretende delinear em seus traços gerais desse debate 

a respeito do conceito de democracia radical, que inclusive já gerou frutos, uma vez que Axel Honneth contra Habermas 

ainda desenvolve um quarto conceito ou modelo de democracia, o modelo de democracia como cooperação reflexiva. 

A respeito desse último modelo, serão feitas breves referências e alusões durante a palestra. 
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AS PAIXÕES E A FELICIDADE EM ARISTÓTELES 

 

Dra. Christiani Margareth de Menezes e Silva 

Universidade Estadual de Londrina 

christiani@uel.br 

 

Resumo: Aristóteles tratou em algumas de suas obras sobre o fenômeno das pathe (afecções, paixões ou emoções), 

buscando desenvolver uma questão presente em seu mestre Platão, a saber: quais pathe são tratáveis pela razão e em 

que medida as sensações envolvidas nelas – dor e prazer – influenciam a felicidade (eudaimonia) humana. Haveria na 

obra do filósofo duas teorias das paixões: uma exposta na Retórica, no qual os prazeres sentidos provocados pelas 

paixões seriam terapêuticos, tributária da teoria da mistura de prazer e dor do Filebo platônico, chegando a uma visão 

abrangente sobre prazeres comuns e rotineiros que em nada contribuiriam para a felicidade. A segunda teoria das 

paixões, encontraríamos na Ética a Nicômaco e na Ética a Eudemo, obras nas quais Aristóteles expõe uma teoria que 

tem como base os prazeres puros provocados pelas paixões, na qual as sensações de prazer e dor têm seu papel revisado 

em relação ao considerado na Retórica, mas que ainda compreende tais sensações como não contribuintes para a 

felicidade. Em relação ao contexto ético, as pathe estão inseridas nos comportamentos suscetíveis de elogios ou de 

censuras, embora não sejamos bons ou maus pelas paixões que sentimos, mas por nossas virtudes ou por nossos vícios 

e estes, sim, nos fazem merecedores ou não de elogios (Ética a Nicômaco 1146 a31-b2; 1150 b29-1151 a20). Para 

Aristóteles, a faculdade de sentir paixões nos é dada por natureza, enquanto a virtude ou o vício são adquiridos ao longo 

de uma vida que envolve hábitos. A virtude não é uma paixão, mas por causa da virtude nos tornamos bons e por causa 

dela recebemos elogios. As paixões, por seu lado, não nos tornam melhores ou piores, por isso não implicam elogio ou 

censura; contudo, o modo como reagimos quando as sentimos pode ser elogiado ou censurado, já que a paixão indica 

o bom ou o mau caráter de alguém por explicitar suas disposições éticas ou morais, pois virtude e vício são condições 

humanas que demonstram o devido ou indevido ajuste da paixão (pathos). Procuraremos nessa comunicação 

desenvolver parte da reflexão aristotélica acerca da relação entre as paixões e a virtude, as sensações de dor e prazer 

envolvidas, e como tais afecções influenciam a felicidade humana. 

 

Palavras-chave: Paixões; Prazer; Dor; Virtude; Felicidade. 
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SOCIEDADE SEM SOCIAL: O SURGIMENTO DAS MASSAS E A SIMULAÇÃO DA 

POLÍTICA, SEGUNDO BAUDRILLARD 

                                                                 

Dr. Claudinei Luiz Chitolina 

PUCPR/UNESPAR 

claudinei.chitolina@pucpr.br 

 

Resumo: O presente texto pretende examinar a tese da simulação da política de Baudrillard que se encontra expressa, 

sobretudo, nas obras À sombra das maiorias silenciosas: o fim do social e o surgimento das massas – 1978, Partidos 

comunistas: o paraíso artificial da política – 1985, Simulacros e simulações – 1981, Tela total: mito-ironias do virtual 

e da imagem – 1997. Para o autor, o atual estágio de desenvolvimento do capitalismo é comandado pela tecnologia 

virtual, que opera através dos mass media (meios de comunicação de massa) a substituição da realidade pela imagem 

(virtual/hiper-real), a fim de estabelecer a dominação total (totalitária) do pensamento, das emoções, sentimentos, 

desejos e dos impulsos dos indivíduos. A sociabilidade foi suprimida pela simulação social (encenação e virtualização). 

O esgarçamento dos laços sociais é fruto da simulação engendrada pela realidade virtual. Trocamos a relação pessoal 

e social pelo contato virtual. A implosão (dissolução) da realidade social resulta da massificação dos indivíduos pela 

ação dos meios de comunicação de massa. A dissolução e o desaparecimento da sociedade produzem o seu contrário, 

i. e., as massas – que funcionam como um agregado amorfo e opaco; não representam nem se expressam politicamente; 

não conduzem, mas absorvem e neutralizam toda energia social. Deste modo, o surgimento das massas instaura o fim 

das esperanças revolucionárias, dado que a dialética (a contradição/oposição) foi suplantada pela replicação do idêntico. 

Não é a alienação, mas a simulação a forma atual de dominação totalitária. Os mass media controlam nossa forma de 

pensar, de se comunicar, de trabalhar, produzir, agir e viver. Segundo Baudrillard, o sistema político chegou ao seu 

grau zero (ao seu fim), porque não representa uma realidade; não é um campo de forças (de luta e contradições), mas 

de replicação indeterminada do sistema econômico e tecnológico. Assim, a política deixou de ser questionamento do 

instituído e se transformou num jogo cênico de aparências (simulação). O povo foi reduzido à população (agregado 

amorfo) cuja existência é apenas estatística. O Estado (o poder político) não tem um lugar (topos) nem é um espaço a 

ser ocupado, mas uma imagem virtual sem referente. O totalitarismo dos novos aparatos tecnológicos traduz a nova 

forma de acumulação, reprodução e metamorfose do capitalismo. Por sua vez, a massificação da sociedade traz consigo 

o fim das classes sociais e da luta de classes. Não existem utopias, movimentos sociais, apenas distopias e mobilizações. 

Porém, a lógica paroxística (disfuncional) do sistema tecnológico conduzirá invariavelmente o próprio sistema à 

implosão (ao seu fim). O tom pessimista e apocalíptico de Baudrillard sobre a impossibilidade de superação 

revolucionária do sistema é vista, por um lado, como expressão do pensamento conservador, segundo o qual, a 

sociedade capitalista triunfou sobre as outras formas de sociabilidade, porém, por outro lado, expressa a aguda 

consciência sobre o caráter totalitário (hegemônico) do sistema, i.e., a impotência das massas em refratar a energia 

social. 

 

Palavras-chave: simulação, realidade virtual, mass media, massas. 
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PLURALIDADE HUMANA, CONTRATO SOCIAL E CONTRATO SEXUAL: DIÁLOGOS 

SOBRE A PROMESSA DA POLÍTICA DESDE O PENSAMENTO DE HANNAH ARENDT E 

CAROLE PATEMAN. 

 

Dra. Ileizi Fiorelli Silva 

 Universidade Estadual de Londrina 

ileizisilva@hotmail.com 

  

Ms. Regiane Galdino da Silva 

Universidade Estadual de Londrina 

regianegaldino13@gmail.com 

  

Ms. Geralda de Paula Zaganini 

Universidade Estadual de Londrina 

geralda_zaganini@yahoo.com  

 

 

Resumo: Apresentamos reflexões sobre a promessa da política nos termos que propõe Hannah Arendt, desenvolvendo 

um diálogo com as proposições elaboradas por Carole Pateman na sua obra “O Contrato Sexual”. Ressaltamos que o 

diálogo é proposto por nós e que as obras analisadas “A promessa da Política” e “O Contrato sexual” não possuem 

ligação ou nexo direto, mesmo porque, Carole Pateman se debruça sobre a tradição que pensou o Contrato Social na 

chave das discussões sobre sexo e gênero, não se referenciando no pensamento de Arendt. O diálogo que propomos 

organiza-se em torno das seguintes questões: Como Arendt interroga a tradição e o pensamento político desde as chaves 

“pluralidade humana” e “liberdade”? Como Pateman interroga a tradição do pensamento político no que se refere ao 

“contrato social” desde as chaves do “contrato sexual”, “igualdade” e “liberdade”? Ambas têm em comum se propor a 

revisar a filosofia política, enfrentando lacunas e problemas da tradição do pensamento político ocidental. 

Argumentamos que Arendt concentra-se na pluralidade humana como condição para a existência da política. A negação 

das diferenças promove um deserto um não-mundo que asfixia a política e as possibilidades de uma democracia plural. 

Sua contribuição para esclarecer os desalentos com a experiência política seja no nazismo, no stalinismo e na 

massificação do mundo em coisas em sociedades como a norte-americana, toca no centro do problema da ação e do 

pensamento político como instauradores da liberdade. Na ausência do reconhecimento da pluralidade humana, 

instauram-se sociedades totalitárias que buscam asfixiar a política e, consequentemente, a liberdade. Pateman 

concentra-se na ficção política do contrato social nos termos de uma história de liberdade instaurada desde o século 

XVII, mas que ocorreu sob o domínio do patriarcado e do direito masculino sobre os corpos femininos. Assim, o 

contrato social é uma história de liberdade e o contrato sexual uma história de sujeição.  Nas sociedades modernas as 

mulheres foram incorporadas à sociedade civil, mas como “indivíduos” que teriam sido contemplados no contrato 

social, em que a liberdade é desfrutada igualmente por todos os “indivíduos”, categoria que poderia se referir a todos, 

homens e mulheres.  Apaga-se, assim, a diferença sexual e esconde-se a dominação do sexo masculino sobre o sexo 

feminino. Apagam-se os corpos. Pateman levanta uma questão fundamental para o problema de Arendt diante dos 

desafios de reconhecimento da pluralidade humana para a instauração da política. Diante das reações nos mais diversos 

países, incluindo-se o Brasil,  frente ao reconhecimento das legislações e dos direitos femininos e feministas (entre 

tantos outros), consideramos como um indício muito relevante a ideia de que a asfixia da política passa pelas novas 

tentativas de apagamento dos corpos e das diferenças sexuais, reiterando o direito masculino no centro do contrato 

social. A metáfora do mundo-deserto e da ausência-de-mundo que Arendt formulou para falar da falta da política faz 

muito sentido para as mulheres que lutam para existirem na esfera pública, refundando o contrato social por meio de 

um novo contrato sexual. Interpretamos que isso é fundamental para o reconhecimento da pluralidade humana.         

 

Palavras-Chave: Política; Pluralidade Humana; Contrato Social; Contrato Sexual; Hannah Arendt; Carole Pateman. 
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INFÂNCIA E CIDADE: UM DIÁLOGO COM HANNAH ARENDT 
 

Dra. Vania Carvalho de Araújo 
Universidade Federal do Espírito Santo 

vcaraujoufes@gmail.com 

 

Resumo: Discorrer sobre a perda do mundo comum, como um modo de problematizar a experiência entre adultos e crianças 

na cidade, é o objetivo deste trabalho. Os constrangimentos de uma sociedade, cuja intensificação dos processos de 

destruição da cultura pública, mediada pelo individualismo e erosão da convivialidade humana, tem reduzido as 

possibilidades de uma experiência, cujo horizonte é o mundo comum. A “crise na educação”, refletida por Arendt (2007) 

parece transpor-se à cidade quando a perpetuação de um tempo atravessado pelo desprezo do humano e do mundo, - 

compreendido como artifício de heranças simbólicas e compartilhadas entre as gerações -, foi produzindo outras formas de 

viver que chegam ao nosso século com outra roupagem. O obscurecimento do âmbito público ressaltado por Arednt (1998, 

2010) continua a ser percebido quando formas gregárias do viver em sociedade, descredencia indivíduos a uma existência 

cívica. Para estes, a cidade, em sua acepção de bem simbólico, comum e público, não existe e nunca existiu. O público se 

apresenta fora das sociabilidades e interações humanas, pois parte da cidade constituiu-se em uma institucionalidade, onde 

muitos a utilizam como proteção aos vínculos familiares esgarçados, lugar de subsistência e exposição pública da 

necessidade à espera da piedade alheia. Excluídos da cidadania, indivíduos são forçados a viver a cidade como errantes, já 

que suas palavras e opiniões foram sequestradas e esvaziadas de sentido em um mundo que tornou permanente o processo 

de morrer. Essa condição criminalizada imputada aos adultos também se estende a alguns tipos de crianças, desvinculadas 

que estão de uma representação aceitável ao conjunto da sociedade, onde suas diferenças, em função da etnia, classe social, 

idade, lugar de pertença, etc. se apresentam como a via aberta para a impossibilidade de viver outra dimensão pública da 

cidade. Para Arendt (2007), a falta de responsabilidade pelo mundo, decorrente da atitude dos adultos, traz como 

consequência uma exagerada preocupação de instruir as crianças “na arte de viver, como se a infância fosse um estado 

humano autônomo, capaz de viver por suas próprias leis”. Introduzir as novas gerações em um mundo público significa 

repensar a cidade à luz de uma democracia radical, transformando-a em uma comunidade de sentido a orientar as 

experiências entre crianças e adultos na cidade. 
 

Palavras-chave: Infância e cidade; Criança, Cidade e exclusão; Espaço público e cidade. 



23 

 

CAPITALISMO E FASCISMO: DIÁLOGOS ENTRE DELEUZE E GUATTARI E ARENDT 

 

Dra. Zamara Araujo 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia 

 

Resumo: Ao pensar o campo de produção do fascismo, Deleuze e Guattari situam os investimentos maquínicos que 

perpassam a dimensão do socius e os processos de capturas e reterritorializações capitalista, tendo como foco a esfera 

do desejo e de linhas de fuga que se constituem em linha de abolição e sistemas repressivos. Os arranjos e produção de 

um maquinismo intrínseco às relações e agenciamentos coletivos invocam, portanto, os mecanismos de produção 

social, de funcionamento das instituições e os regimes de subjetivação forjados pelo desejo, modulando as relações de 

dominação a partir de sua determinação nos níveis molar e molecular. Hannah Arendt antevê a relação entre capitalismo 

e repressão, contudo, partindo de uma outra perspectiva, denuncia a existência de um vínculo que se estabelece com o 

capital sob a forma de uma “aliança” e afinidade, como constitutivo e fundamento do totalitarismo; desse modo, analisa 

que o fascismo produz e perpetua a violência e seus aparelhos repressivos menos em função de uma circulação do 

desejo do que pelo efeito de uma ordem de indiferença e banalização. Intentamos com esse trabalho, pensar os pontos 

de convergências e distância entre Deleuze e Guattari e Arendt acerca do fascismo no cerne das sociedades capitalistas, 

seu campo de produção, engrenagens e funcionamento.  

 

Palavras-chave: Maquinismos; Fascismo; Arendt; Deleuze; Guattari. 
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HANNAH ARENDT, LEITORA DE MONTESQUIEU 

 

Dra. Adriana Carvalho Novaes 

Universidade de São Paulo 

adriananovaes@usp.br 

 

Resumo: A comunicação tem por objetivo apresentar a importância das apropriações feitas por Hannah Arendt de 

elementos da obra de Montesquieu. Trata-se da análise dos textos sobre a tradição publicados no livro A promessa da 

política e, principalmente, das aulas ministradas por Arendt no curso “História da Teoria Política”, na Universidade da 

Califórnia, Berkeley, em 1955. Arendt identifica em Montesquieu o alerta acerca da perigosa fragilidade de um contexto 

no qual apenas costumes impediam a ruína moral do Ocidente, além do receio em relação à natureza humana ameaçada 

pela perda da busca de significado e da necessidade de compreensão. Tendo sido o primeiro a predizer a facilidade com 

que os governos seriam derrubados, a progressiva perda de autoridade, quarenta anos antes da Revolução Francesa, 

Montesquieu temia o retorno do despotismo e a morte da liberdade. Segundo Arendt, ele também foi o representante 

máximo do secularismo político precisamente por fazer a distinção entre liberdade filosófica e liberdade política. Esta 

exige comprometimento com as circunstâncias e com as metas que a vontade estabeleceu, ou seja, a liberdade da 

liberdade política está intrinsecamente ligada a um fazer. Compreendida deste modo, a liberdade política implica o 

reconhecimento do poder exercido pelos seres humanos no sentido de potencialidade. Para Montesquieu, o que 

estabelece a realização dessa potencialidade é a lei, que transforma homens em cidadãos por estabelecer “relações”. 

Mas ele descobre também uma mobilidade dos seres humanos para além das estruturas da lei e do poder, o que Arendt 

entende como um insight sobre a unidade das civilizações históricas. Quando Montesquieu acrescentou o princípio de 

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

que não é pública. O que dá movimento aos governos é esse princípio de ação, tomado por Arendt como um quarto 

elemento acrescido às três categorias de toda ação política (fim, objetivo e significado), um meio de atualização dos 

aspectos essenciais da pluralidade humana. 
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DOMENICO LOSURDO E A CRÍTICA À DEMOCRACIA LIBERAL  
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Resumo: Em sua obra Democracia ou bonapartismo, o filósofo italiano Domenico Losurdo traz importantes 

contribuições à teoria política, ao mesmo tempo em que se mantém alheio a perspectivas tradicionais sobre a conquistas 

dos direitos sociais nos países ocidentais, direcionando sua análise para a construção da democracia em tais países, em 

especial nos Estados Unidos. Para o autor, nenhum regime que se julga democrático desconhece o direito ao sufrágio 

universal, contudo a obtenção desse direito consistiu em uma luta contra o liberalismo que, tanto na teoria como na 

prática, excluía parcelas da população do direito de votar e ser votado, não apenas mulheres ( e no contexto abordado 

pelo autor, séculos XIX e XX, abrangendo pessoas escravizadas), mas também trabalhadores não-proprietários, 

transformando o sufrágio em uma ferramenta de manutenção do poder de uma elite detentora de terras e riquezas. A 

expansão do sufrágio consistiu, para o autor, em um momento chave para o processo de emancipação humana. Apesar 

da universalização do sufrágio, contudo, as correntes de matriz conservadora e também as reacionárias se empenharam 

em barrar as potencialidades emancipatórias, promovendo uma sinuosa trajetória de emancipação e des-emancipação 

dos trabalhadores. Ao longo do livro, Losurdo tenta desmistificar duas teses clássicas ligas à teoria política: a de que o 

desenvolvimento do liberalismo resulta na democracia e a da compatibilidade entre livre-mercado e democracia. Para 

isso, o autor parte de autores liberais como Constant, Tocqueville, Stuart Mill, entre outros, demonstrando como estes 

se empenharam, de várias maneiras e em maior e menor grau, em combater (ou ao menos enfraquecer) o poder do 

sufrágio universal. Entre as formas utilizadas nesse combate, estão as previsibilidades legais, conjunturais, mas 

fundamentalmente políticas do sufrágio censitário, da substituição do sistema proporcional pelo distrital uninominal e 

a transformação do sufrágio universal em um instrumento plebiscitário de legitimação de figuras políticas carismáticas, 

este último recurso é chamado pelo autor de bonapartismo. 
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MEDIOCRIDADE POLÍTICA E BUROCRACIA: O MAL PERPETRADO POR NINGUÉM  
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Resumo: Ao tentar decifrar as origens do totalitarismo, Hannah Arendt se depara com um personagem 

surpreendentemente medíocre e terrivelmente comum, Adolf Eichmann. Ao abrir mão da reflexão – própria do ser 

humano –, de pensar a si mesmo e ao outro simplesmente para cumprir assiduamente suas funções e respeitar uma 

complexa hierarquia ideologicamente racista, Eichmann surge como o protótipo do burocrata contemporâneo, agindo 

a partir do princípio da impessoalidade. Para ser eficaz no cumprimento de suas funções, o burocrata precisa ser um 

ninguém, um ser apático, indiferente, apolítico. Hannah Arendt define a política não como algo essencialmente humano, 

mas como o espaço entre as pessoas, entre os diferentes, é o lugar da pluralidade, mas que no século 20, marcado pela 

crescente burocracia, está diariamente ameaçada pela constante massificação, pela igualação forçada das ações, dos 

pensamentos humanos. Em vez de ser a arte arquitetônica – tal como pensava Aristóteles – a lidar com pessoas, tem se 

tornado mera gestão, administração de coisas. Assim como Eichmann se eximia de qualquer responsabilidade perante 

a morte das vítimas dos campos de concentração, justamente por estar apenas cumprindo ordens, o bom político, para 

ser eficiente, deve se eximir de responsabilidades que não sejam apenas aquelas de um bom gestor da máquina pública, 

deve agir somente para satisfazer os interesses dos indivíduos na sociedade industrial. Ser apolítico tornou-se virtude 

moral, é o que tem se exigido inclusive dos profissionais da política, que evitam o termo político para angariar simpatia 

dos indivíduos – eleitores igualmente apolíticos – e, desse modo, se vangloriarem de serem bons gestores, 

administradores, tecnocratas. Evita-se também o termo burocrata, pois se tornou sinônimo de atravancamento do 

cumprimento estritamente técnico das apáticas funções administrativas. Uma das grandes preocupações de Hannah 

Arendt é que algumas características típicas do totalitarismo, tais como a indiferença da massa e a insatisfação da ralé 

perante a lentidão das instituições democráticas para resolver questões urgentes, continuam de prontidão aguardando 

as ordens de uma liderança apolítica, um ninguém que trate os indivíduos atomicamente reunidos do modo desejado: 

como um ninguém. Desse modo, o presente trabalho pretende apresentar uma reflexão sobre a responsabilidade política 

e a impessoalidade da burocracia a partir da análise de alguns conceitos da filósofa Hannah Arendt, especificamente 

aqueles referentes as condições históricas, políticas e sociais que permitiram o totalitarismo. 
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Resumo: Em origens do totalitarismo, Hannah Arendt aborda o que foi o movimento totalitário; ela nos dá algumas 

pistas do que teria ocorrido para que esse movimento se estabelecesse marcando o século XX. A partir disso, constitui-

se alguns apontamentos acerca da morte da pessoa moral que impossibilitou que fossem capazes de interferir durante 

tal movimento. Sendo assim, a autora discute a questão do cidadão alienado que pode ser manipulado por propagandas 

totalitárias e pela lógica dos campos de concentração que, de acordo com Arendt, aufere ao mundo real, ou seja, ganha 

do mundo real no que diz respeito a lógica  e estrutura já que este tem como empecilho não ser tão logicamente formado 

como o que se estabelece dentro da Alemanha no século XX (mundo totalitário) e por isso mesmo não levanta suspeitas 

externas. Já as suspeitas ou dúvidas internas que poderiam aparecer eram facilmente rebatidas pelo governo, já que este 

visava obter o domínio total do indivíduo, podendo inclusive interferir em seus pensamentos, de modo que os cidadãos 

não tivessem motivo para dúvidas. O objetivo é buscar entender como foi possível que seres humanos perdessem o 

valor enquanto humanos, o que antecedeu e porque não estavam eles amparados pelo mundo enquanto seres humanos? 

Para isso,  faz-se necessário a compreensão de alguns conceitos de Arendt, como o de solidão, atomização, terror como 

também a compreensão do que foi o movimento totalitário e de que maneira se fez possível que esta nova forma de 

governo se estabelecesse de maneira tão eficiente, conseguindo atingir seus objetivos e se mantendo mascarado em 

relação ao mundo externo. É pretendido, também, elucidar alguns conceitos por meio estético, desse modo,  o texto 

contará com a apresentação de alguns conceitos importantes de Arendt para compreender este tema por meio de poesias, 

visando a relação com a  realidade, além de, explorar de forma mais livre e expressiva o que por vezes a arte consegue, 

de forma sucinta, manifestar com mais facilidade.  
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Resumo: O presente artigo objetiva compreender a distinção entre a liberdade da atividade da ação e a liberdade da 

atividade do querer, no pensamento político-filosófico de Hannah Arendt (1906-1975). Diante da proposta central, 

pretende-se analisar brevemente duas atividades essências da condição humana, a atividade da ação e a atividade do 

querer, sob o enfoque da ideia de liberdade. Arendt propõe uma reflexão acerca da condição humana e a subdivide em 

duas dimensões distintas, porém conexas – dimensão ativa e dimensão contemplativa. A ação é responsável pela 

manifestação da liberdade política como espontaneidade no mundo público e concreto dos homens, enquanto o querer, 

proporcionado pela vontade interior lida com a liberdade de possibilidades, bem como com questões morais juntamente 

com as demais atividades espirituais. Ambas as atividades lidam com a liberdade, entretanto Arendt deixa claro que a 

liberdade de fato só se efetiva no mundo público, nesse sentido, busca-se a compreensão da liberdade nas duas 

atividades a partir da seguinte indagação: a liberdade contida na atividade da ação e do querer são idênticas ou possuem 

alguma semelhança? Para a efetivação do artigo, é fundamental analisar as seguintes obras: A condição humana (1958), 

em que Arendt trabalha a vida ativa; A vida do espírito (1978), na qual se desenvolve a vida contemplativa; O que é 

política (1993), texto que contém fragmentos acerca do sentido da política; o artigo Será que a política ainda tem de 

algum modo um sentido? (1993), no qual temos o resgate do significado da política; e o ensaio Algumas questões de 

filosofia moral (2003), sobre a moralidade, dentre outros textos da autora e textos auxiliares de comentadores. 

. 
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Drnda. Ana Carolina Turquino Turatto 

Universidade Estadual de Londrina 

anactt@gmail.com 

 

Resumo: O presente artigo é uma reflexão sobre o conceito de felicidade pública em Hannah Arendt. A própria 

terminologia por si só é controversa quando se parte das categorias do pensamento político, influenciado desde Platão, 

que propõe que o fim último da política e da ação está além do domínio público. Entretanto, a própria filósofa já traz 

em seus textos a indagação: não seria uma proposição evidente quanto aos fins do governo e da ação política a promoção 

da felicidade da sociedade? A questão é: como deve ser entendida essa felicidade sob a concepção arendtiana? A 

resposta é: como felicidade pública. Entretanto, o que significa felicidade pública para a autora? Para a construção 

desse conceito Arendt se vale das noções da Revolução Americana, em especial, do pensamento de Thomas Jefferson, 

que quando da elaboração da Declaração de Independência dos EUA, preocupava-se em tornar todos os homens 

participantes do governo comum; que houvesse a participação na gestão do governo, participação no poder público. 

Ainda, para o desenvolvimento desse conceito, Arendt remete à Revolução Francesa e à ideia de liberdade pública, 

que, segundo a autora, apesar de significativamente diferente, guardava certa similaridade com a noção de felicidade 

pública, já que a liberdade pública foi pensada pelos franceses, pois ainda não tinham participação no mundo dos 

assuntos políticos, como os americanos que já tinham assembleias distritais e por isso não estavam preocupados com a 

liberdade de participação, mas com a felicidade da participação. Desse modo, busca-se reconstruir o pensamento da 

filósofa a fim de se compreender a noção de felicidade pública proposta pela autora. Para tanto, foi feita uma pesquisa 

teórica, pela revisão bibliográfica das obras de Arendt, especialmente dos textos Ação e a busca da felicidade e Sobre 

a revolução e de seus comentadores, para ao final se depreender que a noção de felicidade pública proposta por Arendt 

se trata da felicidade da participação das questões políticas, da possibilidade da reunião, da alegria do discurso, da 

possibilidade de persuadir e ser persuadido, enfim, felicidade pública é a liberdade pública do agir em conjunto. 
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Resumo: Hannah Arendt traça caracterizações de termos essenciais para a construção de seu pensamento filosófico. 

Interessa-nos destacar aqui as tópicas da política e do poder. Arendt realiza um retorno às sociedades Antigas com o 

intuito de encontrar as origens históricas da prática Política, uma vez que ela mesma afirma “que nunca, seja antes ou 

depois, os homens tiveram em tão alta consideração a atividade política”. A fundação política dessas sociedades tinha 

o objetivo de “servir aos livres”. Nesse caso, a autora concebe a antiga polis grega como um paradigma de suas reflexões 

em torno da política e da liberdade. Desse modo, o sentido (ou finalidade) da existência da polis seria a manutenção da 

liberdade em um espaço e, por este motivo, Arendt afirma que a raison d’etrê da política é a liberdade. No seio de suas 

análises políticas, para a pensadora, o poder resulta da capacidade humana de agir em conjunto, é inerente às 

comunidades políticas e, por sua vez, exige um consenso de muitos em relação a efetivação de uma ação  comum. Por 

essa razão, o poder e a política estão relacionados com a liberdade e a pluralidade. Estes elementos se manifestam no 

espaço público, na relação entre as pessoas, na manifestação das diversidades, com o objetivo de garantir a vida e a 

harmonia do ser humano com o ambiente. A liberdade desempenha um papel crucial no que tange à concepção 

arendtiana no campo político. A partir da ascensão das ciências sociais e políticas, o Estado passou a ser interpretado 

na condição de corpo político capaz de proteger o processo vital como parte dos interesses das pessoas em particular, 

bem como da construção da felicidade pública. Diante da afirmação arendtiana de que ser livre e agir são uma mesma 

coisa, a política só existe onde o ser humano possui liberdade para utilizar sua fala e também ser ouvido. Dessa maneira, 

faz-se necessário o envolvimento de um conjunto de diferentes pessoas se expressando e ouvindo umas às outras para 

que a existência da pluralidade venha à tona e possibilite a realização da política como troca de relações humanas. 
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Resumo: Paulo Freire considera que a existência humana, nas condições históricas herdadas, coloca o homem numa 

situação dicotômica, como é o caso da opressão. O desenvolvimento de uma concepção não dualista de homem tem 

como função superar esta condição histórica, na utopia freiriana. Ao afirmar que homem é um ser de relações quer 

questionar as relações que estabelece a negação da humanidade do homem, e mostrar o que é próprio do homem, sua 

capacidade de se objetivar e por isso transcender. Esse objetivar e transcender são capacidades ontológicas viabilizadas 

pela reflexão de si, do mundo. Tal reflexão visa sempre à vocação humana de ser mais, por isso, é crítica e é condição 

para o modo de vida democrático. Assim, a relação do homem-mundo e homem-homem, é pautada na reflexão, criação, 

recriação, criticidade, a favor da humanização. Dessa forma, Freire entende que homem, na relação com seu mundo, é 

um criador, sendo assim um fazedor de cultura. Os obstáculos e problemas no mundo exigem do homem reflexão e 

solução. Todo aspecto criado através da problematização é condição para sua melhor humanização no e com o mundo. 

Por causa dessa relação a história é inundada de cultura, não para a adaptação do homem, mas para lhe oferecer condição 

de ser mais. Essa capacidade de criar na dimensão do tempo permite que o homem faça história. Essa dimensão de ser 

o fazedor de história permite-lhe entender a realidade não como determinismo, mas sim como uma dialética de 

problematização e solução, estabilidade e mudança. É essa dimensão relacional (dialética), que o homem se encontra, 

sendo condicionado por aquilo que ele mesmo cria, mas não determinado, como dissemos. Dessa forma, tudo o que 

cria é cultura que deveria colaborar com sua vocação ontológica de ser mais. O fazer do homem cria a estrutura social 

e não somente cria, mas também muda a estrutura social. Por isso, a consciência do problema estrutural não pode ser 

em postura de pura doxa – opinião – mas tem que ser no âmbito do logos – saber – essa postura de saber tem que 

resultar em ação. Essa ação que é dialógica, não se acomoda com a realidade em que está, mas, busca transformação 

pautada em ação e reflexão, essa que gera condições para o ser mais do humano. Jamais o homem, no pensamento 

freireano, tem condição de ser somente na dimensão de estabilidade. Pois, tal condição negaria sua vocação ontológica.  
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Resumo: O objetivo do presente trabalho é analisar a categoria “direito a ter direitos” de Hannah Arendt, enquanto 

instrumental conceitual teórico para um fundamento de direitos. Pelo método hermenêutico moderado, procuramos 

compreender como esta categoria foi apresentada e como ela foi recepcionada para responder à pergunta quem é o 

sujeito dos direitos humanos por duas perspectivas distintas: a normativa e a performativa. Nossa hipótese é de que o 

“direito a ter direitos” passou por modificações importantes em suas interpretações, transformando-se enquanto 

categoria. Para analisá-la, apresentamos as teorias críticas selecionadas, estabelecendo sua origem no pensamento 

arendtiano e os distanciamentos entre si, bem como as limitações que lhe são inerentes. Por suas diferenças, ambas 

apresentam projetos distintos para a realização da categoria. 
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Resumo: Este texto baseia-se em um dos capítulos da obra Responsabilidade e Julgamento, onde Hannah Arendt 

retoma o significado da ética e da moral, reafirmando que vão muito além de sua origem etimológica. Trata da 

afirmação, de que há uma distinção absoluta entre “o certo e o errado”, diferente da distinção relativa, por exemplo, 

entre “o pesado e o leve”. Resgata, através de Sócrates, o pressuposto básico de toda a filosofia moral: “É melhor sofrer 

uma injustiça (o mal), que praticá-la”. Contudo, lembra que esta convicção sensata não resistiu ao tempo. Pela 

experiência, parece que mores e ethos têm um significado mais adequado do que pensavam os filósofos. A filósofa 

ressalta também que a concordância do pensamento “filosófico” e “religioso” pesa muito e não pode ser descartada. Já 

considerando o aspecto científico, enfatiza que todas as proposições (assim como a proposição moral) que alegam ser 

verdadeiras, devem ser “evidentes por si mesmas” ou “sustentadas por provas ou demonstrações”. As de natureza 

coerciva são evidentes por si mesmas e podemos enquadrar aí “as proposições morais”, inclinam-se ao ditame da razão 

(dictamen rationis). Ainda sobre a Verdade Moral versus a Científica, Arendt traz a visão kantiana, a qual afirma que 

tanto o homem mais comum como o mais sofisticado estão igualmente abertos à evidência da lei moral dentro de si 

(como um tipo de racionalidade). O imperativo categórico de Kant, se comparado à afirmação de Sócrates: “se fosse 

inevitável sofrer ou praticar uma injustiça, preferiria sofrê-la”; faz com que Kant ache necessário introduzir uma 

obrigação (o imperativo), por saber que a “vontade” pode dizer não à “razão”. Sobre a ameaça implícita, sugerida aqui, 

ao introduzir a “obrigação”, pode referir-se a uma ameaça imposta por um Deus vingador (pelo consentimento da 

comunidade) ou apenas uma ameaça de autopunição, que também podemos chamar de arrependimento. Novamente, 

fazendo uma analogia entre Kant e Sócrates; em Kant a consciência ameaça através do desprezo por si próprio, já em 

Sócrates, através de contradizer-se a si mesmo. Ambos acham as proposições morais evidentes em si mesmas, 

dispensando assim, a “obrigação”. Arendt ilustra muito bem esse trecho, através do colapso moral na Alemanha nazista. 

Nossa consciência moral não tem caráter obrigatório, ela nos diz: “Isso não posso fazer”, ao invés de: “Isso não devo 

fazer”. Segundo a autora, moralmente, as únicas pessoas confiáveis nos momentos de crise, são aquelas que dizem: 

“Não posso”. E esse “Não posso” corresponde à evidência por si própria da proposição moral. A evidência por si 

própria, ou verdade moral, infelizmente nada tem a ver com a ação, não diz mais que a proposição socrática: “Prefiro 

sofrer a ação a praticá-la”.  
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Resumo: O que representa Auschwitz? Para Hannah Arendt o local da desumanização, quanto a Giorgio Agamben 

como um paradigma político. Por isso, a convergência de pensamento dos dois autores se dá em relação ao ‘campo’, 

como local de encontro do ser humano com o não ser-humano. A morte é o fim escatológico dos indivíduos presos, 

representa ainda o pré-julgamento e o julgamento, ou seja, é a sentença comum. Estas palavras introdutórias nos 

indicam o contexto social-político e de pensamento dos dois autores base deste texto. Contudo é preciso explicarmos o 

título deste texto e apresentaremos os argumentos de discussão. A razão da expressão inicial ao conteúdo deste escrito 

é o argumento coloquial e convergente sobre as pessoas que seguiram ‘argumentos vazios’ dos regimes totalitários, 

especialmente o alemão. Pois os considerados entes comuns, praticaram o imaginável, a violência em razão do outro e 

vizinho. Sendo assim, os testemunhos e as palavras foram abundantes, contudo, o explicável em aceitar as ideias 

políticas deste regime e por conseguinte, a prática da violência findou omitido. Um exemplo é o julgamento e o principal 

argumento referente a eximir da culpa. Para os réus, a responsabilidade é referente ao Estado (em razão do conceito 

objetivo de responsabilidade), quanto à subjetiva, culminou em razão da inexistência dos atos. Isto representa o que 

Arendt relatou no livro Responsabilidade e Julgamento: “a defesa, curiosamente incoerente mesmo sem considerar a 

‘retórica oca’, baseou a sua teoria dos homens subalternos em dois argumentos: o primeiro em ‘serem forçados’ e o 

segundo seleção de pessoas fisicamente capazes” (p.306). Com essas afirmações não foram convincentes para defesa 

própria, em relação ao argumento de autoridade e cumpridores de ordens, pois foram por estes ‘burocratas’, que o mal 

foi institucionalizado como política da morte. Por conseguinte, de acordo com Agamben, “a testemunha comumente 

testemunha a favor da verdade e da justiça, e delas a sua palavra extraí consistência e plenitude” (p.43). Nesse caso, 

apresentaremos as três características deste texto, a primeira em relação as testemunhas dos ‘campos’, segunda a 

responsabilidade e terceira a questão do julgamento. O elemento de coesão denominaremos de sponsio, termo latino 

que significa juramento de algo, que representa duas significâncias, a primeira em relação ao objeto político (réu e 

totalitarismo) e segundo as testemunhas (aos réus e as vítimas). Isso significa um compromisso, ou seja, assumir a 

responsabilidade das ações políticas ou sociais. Benvenistes, referencia o termo como sinceridade representando o real 

acontecimento do fato, com isso configura compromisso. Portanto, o resultado do julgamento é o sentimento da 

reparação, contudo, o seguinte questionamento descende, como reparar vidas? O veredito é em razão de indicar 

responsabilidade do burocrata. Entretanto, reparar uma vida é impossível, por isso, aos sobreviventes uma ‘forma de 

vida’ como diz Agamben e para Arendt como um novo nascer para a bios. 
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A proposta aqui apresentada deseja discutir efetivamente que existe uma questão da técnica em Hannah Arendt. O que 

interpreto como a questão da técnica em Arendt está colocada na tripartição que a autora pensa para definir as atividades 

humanas no contexto do que ela chama de vita activa, vida ativa: o trabalho, a obra e a ação. A Condição Humana é 

uma ode à vida ativa, que, de acordo com Hannah, foi esquecida pela tradição filosófica até a modernidade. Deixando 

clara a sua inspiração no método de Heidegger, o decisivo está em repensar ou refundar o conceito de verdade. Cabe à 

proposta aqui feita, de buscar a questão da técnica nessa tripartição da autora, uma análise mais aprofundada da relação 

entre obra e ação. Assim, penso ser possível colocar na clareira uma dimensão política da técnica. A obra técnica ou 

artística se diferencia do trabalho em dois aspectos fundamentais: 1) a obra não carrega em si a “bênção da vida” como 

o trabalho, e inclusive dele dependerá para poder construir; e 2) a obra abre mundos, o que o labor não pode fazer por 

si mesmo. A obra, mesmo que se deteriore, permanece. Ou seja, o ser-lançado no mundo constrói seu mundo com ela, 

sua morada, é o que pode dar estabilidade e sentido à vida. O homem que faz obra é o homo faber, edificador, fabricador 

de coisas, construções e artefatos para o mundo. Há no fabricador algo da techné grega. Ele precisa ter consigo o ‘como 

começar’ e o ‘como eu quero que termine’. Isso distingue o fazer-obra como atividade. Aqui reside algo fundamental: 

a fabricação, enquanto fazer obral, tem na exploração da natureza uma consequência, mas que, guiada por um saber-

fazer cuidadoso, como techné, vai buscar a prudência, a moderação. Na técnica moderna, a exploração se torna método. 

A tecnologia moderna tem essa característica fulcral: o que é construído, fabricado, não pode mais ser destruído e 

colocado de volta ao ciclo a partir do próprio homem. O descontrole, assim, é iminente. As ferramentas e instrumentos 

permanecem sempre à mão, a serviço do homem, e as demandas são infinitas. As máquinas não dependem mais do 

corpo humano, podem inclusive substituí-lo. Por isso, estamos em disponibilidade: porque a técnica cria suas próprias 

demandas. O logos, logia, que é ação política no mundo, precisa ser, em sua essência, incondicionado e ilimitado, 

entendendo aqui esses limites como estruturas do próprio mundo. O único limite, também ele flexível, dinâmico, é a 

justa medida, a prudência. O homem nasce para este agir. Ser humano é poder agir na criação do novo. E o pensar é 

também agir. 
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Resumo: A filosofia de Schopenhauer possui como característica fundamental a coesão de todas as partes de seu 

pensamento, por ele divididos em teoria do conhecimento, metafísica, metafísica do Belo e Ética. Entre a Ética e a 

Metafísica do Belo, alguns autores afirmam que o que as une é a negação da Vontade, que ocorreria também no 

momento de contemplação estética, por ser um conhecimento isento das amarras da Vontade, que não segue as 

finalidades de perseguir a satisfação. No entanto, o que ocorre no ato da contemplação, não seria a negação da Vontade, 

assim como acontece na Ascese, negação da Vontade de vida exposta na Ética. O que deve ser observado é a forma do 

conhecimento que assume, em ambas as partes tratadas, a mesma configuração: o conhecimento das Ideias e não mais 

de objetos particulares que servem como meios para as satisfações dos desejos de uma Vontade essencialmente carente. 

Esse conhecimento diferenciado faz parte da complexidade do intelecto humano, que consegue compreender as 

relações das coisas entre si, e não somente as relações das coisas com a Vontade (como acontece com os demais 

animais). A fim de recusar essa afirmação, que representa uma interpretação apressada da filosofia de Schopenhauer, 

este trabalho vem elucidar que o vínculo se encontra no conhecimento independente do Princípio de Razão Suficiente 

– o conhecimento das Ideias – o qual está presente tanto na Ética – pois por meio dele se alcança a compreensão de que 

tudo é um (Tat tvan asi) – quanto na Metafísica do Belo, pois somente com uma mudança no modo de perceber a si e 

ao mundo que o sujeito consegue contemplar as Ideias (objeto de conhecimento da Arte e da visão estética do mundo) 

e identificar-se com os demais, no caso da ética e das virtudes (compaixão, justiça e caridade). 
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Resumo: Este trabalho tem o objetivo de explorar o tema filosófico da natalidade em Hannah Arendt, que considerou 

tal categoria como central no seu pensamento político, em contraposição à mortalidade e ao pensamento metafísico 

(ARENDT, 2018). Arendt abordou, de forma não sistemática, os conceitos de nascimento e de natalidade em diversas 

obras e momentos. A primeira vez ocorreu na sua tese de doutorado publicada em 1929, intitulada Der Liebesbegriff 

bei Augustin: versuch einer philosophischen interpretation (O conceito de amor em Santo Agostinho), que trazia em 

seu bojo as ideias de “nascimento” e de “novos começos”. Somente por volta de 1950-60, quando Arendt revisou a sua 

tese foi quando adicionou o termo “natalidade” para dar ênfase ao conteúdo político dos nascimentos humanos. Nesse 

tempo, ela já havia escrito outras obras de suma importância em sua carreira e que trazem novamente o tema, como 

Origens do Totalitarismo [1951], A condição humana [1958] e Entre o passado e o futuro [1961]. Vários autores e 

autoras criaram leituras e apontaram para a importância do conceito de natalidade no pensamento arendtiano, como 

Hauke Brunkhorst (2000), Fernando Bárcena (2002), Peg Birgminhan (2006), Pablo Bagedelli (2011), entre outros(as). 

O foco deste trabalho se dará, entretanto, a partir da leitura que Patricia Bowen-Moore realiza na obra Hannah Arendt’s 

Philosophy of Natality (1989). Nesta obra, Bowen-Moore traz uma análise sistemática e pormenorizada de três 

experiências humanas da natalidade presentes nos trabalhos de Hannah Arendt: a) a natalidade factual ou primária, com 

o nascimento de novos seres humanos no mundo; b) a natalidade política ou secundária, que trata da natalidade no 

campo da ação, e; c) a natalidade teórica ou terciária, que aborda a importância da natalidade para a atividade do 

pensamento e a sua relação com a banalidade do mal. Tendo em vista que se trata de uma obra que desenvolve uma 

leitura aprofundada do tema, e de uma literatura secundária em língua estrangeira que, por vezes, é de difícil acesso, 

este trabalho procura contribuir para expansão do debate e das interpretações acerca do tema da natalidade em Hannah 

Arendt.  
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O objetivo do estudo é reconstruir e examinar os comentários e críticas formuladas por Peter Singer  e Martha 

Nussbaum à perspectiva contratualista kantiana na ética no que tange aos animais não-humanos, analisando o princípio 

da igual consideração de interesses desenvolvido por Peter Singer, bem como a Teoria das Capacidades de Martha 

Nussbaum, tentando mostrar em que medida tanto a teoria utilitarista preferencial de Singer quanto a abordagem do 

desenvolvimento de Nussbaum lidam melhor com as questões relacionadas com a ética animal do que a abordagem 

kantiana. Para fazer isso, será necessário mapear os principais argumentos utilizados para refutar a ideia de que não 

temos deveres diretos com relação aos animais nas principais obras de Peter Singer, quais sejam, Ética Prática (1993) 

e Libertação Animal (1975), bem como na obra Fronteiras da Justiça (2013) de Martha Nussbaum, em que defende 

que alguém pode ser um contratualista e, em algum sentido, kantiano, sem compartilhar da concepção de que a 

capacidade de racionalidade moral é essencial para o status ético. Para tanto, apresenta a perspectiva de Rawls, para 

quem há deveres morais para com os animais. É muito importante para isso analisar o argumento de Peter Singer que 

busca repelir a ideia de que agir racionalmente é agir eticamente, correlacionando com o Princípio da Igual 

Consideração de Interesses Semelhantes. Como também é relevante apresentar a aplicação que a filósofa Martha C. 

Nussbaum faz da Teoria das Capacidades para a questão da justiça para os animais não-humanos, mostrando que a 

autora critica a concepção kantiana de que os animais não possuem dignidade devido a sua natureza irracional e a 

incapacidade de escolhas morais, assim como as teorias contratualistas que fundamentam a justiça a partir da 

capacidade de reciprocidade, o que exclui os animais do grupo de sujeitos que merecem consideração moral. Por fim, 

se faz necessário ponderar sobre os raciocínios propostos quanto aos parâmetros para consideração moral dos animais 

não-humanos, para propiciar reflexão sobre as críticas formuladas pelos autores em questão e avaliar até que medida 

são válidas as críticas à perspectiva kantiana.  
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Resumo: O tema deste estudo se preocupa em identificar o conceito de dignidade humana no pensamento da filósofa 

alemã Hannah Arendt tendo em vista as influências e contribuições conceituais presentes em suas leituras kantianas e 

hegelianas. Portanto, o objetivo que norteia a pesquisa se fixa em estabelecer em quais pontos Arendt apresenta 

similitudes com os pensamentos de Immanuel Kant e G. W. F. Hegel acerca do conceito mencionado. Para tanto, a 

pesquisa necessariamente preconiza as leituras e análises de obras como: Fundamentação da Metafísica dos Costumes 

(edição de 2007) de Kant abordando assim, especificamente, seus pressupostos sobre a racionalidade, a liberdade e a 

autonomia do pensamento; Filosofia do Direito (edição de 2010) de Hegel no intuito de diagnosticar como se constitui 

a ideia da efetivação da liberdade no âmbito da Eticidade, apresentando assim, o locus que sintetiza o individual e o 

universal em cada indivíduo, o que caracteriza a efetivação da dignidade como o resultado de um longo processo 

histórico; A Condição Humana (edição de 2007), Entre o Passado e o Futuro (edição de 2016), O que é Política? 

(edição de 2002) de Hannah Arendt, pois se tratam de obras basilares para se compreender a forma pela qual a pensadora 

compreende a Liberdade a partir do conceito de Vontade e como estase efetiva apenas na materialização da ação política 

cuja exequibilidade depende do critério da pluralidade. Ao que se refere aos resultados desta empreitada, verificaremos 

que no desenrolar do pensamento arendtiano acerca da dignidade humana torna-se possível identificar o formalismo 

kantiano agora efetivado com o objetivismo resultante da dialética hegeliana. Entretanto, essa proposta de aproximação 

hegeliana em Arendt é apenas momentânea, pois a pensadora ao mesmo tempo em que se afina com a filosofia de 

Hegel, acaba traçando novas rotas em seu pensamento. O estudo do tema é relevante de uma forma dicotômica: por um 

lado para nos atentarmos ao conceito de dignidade (tendo em vista a atual conjuntura sociopolítica em que estamos 

inseridos) presente na contemporaneidade filosófica de Arendt, bem como a sua importância enquanto estatuto 

primordial da liberdade humana, e, por outro, como incremento (ou ainda incentivo) a novas pesquisas que possibilitem 

o desenvolvimento de outras interpretações sobre o referido tema. 
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Resumo: O texto epistolar situa-se no espaço de intersecção entre o diálogo e a narrativa e, por essa condição dúbia, 

apresenta limites quando pensado como referência para a compreensão do pensamento político dos sujeitos envolvidos. 

Ao escrever cartas, os correspondentes estabelecem uma relação dialógica, datada e contextual, possibilitando um olhar 

acerca da trajetória percorrida no delineamento de ideias e concepções sobre o mundo em vivem. A correspondência 

de Hannah Arendt, hoje reunida e publicada, possibilita chaves interpretativas para a sua obra, no entanto, expõe as 

fragilidades de uma leitura lacunar do texto epistolar. Na carta escrita por Hannah Arendt a Gerhard Scholem logo após 

a publicação de Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal (1963), a autora responde às críticas 

feitas por Scholem em relação a sua identidade judaica, a sua formação intelectual e política e, ao que ele chamou de 

falta de “tato do coração” ao tratar de questões políticas. Ainda que a carta represente apenas parte do comércio 

epistolar, o que se vê é um diálogo, no qual Arendt retoma cada um dos questionamentos e críticas feitas por Scholem 

e os responde dentro das prescrições do gênero epistolar, fazendo referência à memória, à amizade entre ambos e ao 

contexto em que viviam. A carta escrita por Arendt é um documento indiciário, não se trata, portanto, de uma reflexão 

elaborada com o propósito de desenvolver uma ideia ou concepção teórica. Nela, o tom é regido pelo grau de intimidade 

entre os correspondentes e evocado pela memória em referências ao passado e aos vínculos identitários compartilhados. 

Arendt expõe e faz referência a questões já desenvolvidas por ela em outros contextos, como: “o papel da compaixão 

na formação do caráter revolucionário” em Sobre a Revolução (1963) e a condição de ser judia como algo physei 

(ocorrido naturalmente) e não nomo (provocado convencionalmente) em Rahel Varnhagen: a vida de uma judia alemã 

na época do Romantismo (1957). No entanto, essas referências são apresentadas como parte de argumentos que 

compõem o diálogo, construídos em relação à carta recebida e abertos à expectativa de uma carta em resposta. O texto 

epistolar pode, assim, dar acesso a um universo de representações fundamentais para a compreensão da obra da autora, 

mas também criar falsos entendimentos e simplificações, quando tomado como um texto narrativo e 

descontextualizado. Daí a importância de se pensar a organização de coletâneas de cartas, ou mesmo o seu uso como 

fonte de pesquisa. Assim, propõe-se uma reflexão acerca das perspectivas e dos limites do texto epistolar enquanto 

arcabouço para a compreensão do pensamento político de Hannah Arendt, considerando a relação necessária entre sua 

correspondência e suas obras, bem como os contextos de escritura, salvaguarda e publicação dessas cartas. 
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Resumo: Em nosso trabalho pretendemos mostrar como os últimos estudos de Foucault sobre o cinismo antigo se 

articulam ao seu projeto, mais antigo, de elaborar uma história da verdade, ao mesmo tempo em que traz novos 

elementos para esta. Iniciamos com o tema da manifestação da verdade na primeira pessoa, que Foucault trata a partir 

do tema da aleturgia. Se a epistemologia estuda as estruturas e as condições universais para que todo e qualquer 

discurso seja classificado enquanto verdadeiro, a aleturgia seria o estudo das maneiras através das quais o indivíduo se 

constitui e é constituído pelos outros como sendo aquele que diz verdade. A forma aletúrgica estudada por Foucault em 

seu último curso é a parresía, discurso verdadeiro disruptivo, caracterizado por sua enunciação (e não seu enunciado), 

que coloca em cena elementos como o risco e a diferença. Em sua vertente cínica, a parresía se estrutura tanto por sua 

dimensão ética, quanto através da divisa de alterar o valor da moeda, o que marca uma noção de verdade cuja principal 

característica é a irrupção da diferença, e não a adequação ou descoberta de uma essência ou identidade. Contudo, o 

elemento ético da parresía cínica não pode ser completamente apartado da política. Na medida em que reinvoca o tema 

socrático do cuidado de si, ela traz em cena uma crítica às formas de vida dos homens, o que acaba incidindo na política 

sem, contudo, tomar como objeto os rumos da pólis. Mas a parresía ética também é política na medida em que a palavra 

moeda é a mesma de valores (nómos), alterar o valor da moeda também pode significar ter certa atitude com relação 

aos valores. Em sua abordagem do cinismo antigo, Foucault destaca os temas do mundo outro e da vida outra, para 

diferenciar a verdade cínica das figuras do outro mundo e da outra vida que, grosso modo, seguem os eixos do 

platonismo e do cristianismo. Deste modo, notamos que há um princípio de alteridade imanente no cinismo antigo. 

Defendemos que essa alteridade imanente deve ser pensada nos termos de alteração e que esta seria uma das 

características centrais do pensamento crítico de Foucault. Isso faz com que haja, até certo ponto, uma apropriação do 

pensamento cínico por parte de Foucault, ou que, através do cinismo, Foucault pense também seu próprio pensamento. 
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RESUMO: Este estudo aborda a obra de Hannah Arendt, “Responsabilidade e Julgamento” em aspectos pontuais com 

reflexões sobre questões de filosofia moral, suas origens, análise dos pensadores clássicos, religiões e moralidade, sob 

o crivo de uma das maiores filósofas do século XX. A coletânea formadora desta obra não envelheceu, a prova do 

tempo afirma a atualidade das reflexões sobre a condição humana, expressão indissociável de Arendt. Sua busca à 

exaustão em relação às origens do mal refletido nos sistemas políticos, aos porquês da tomada de decisões, a busca das 

razões humanas para determinado comportamento permeiam toda obra e vida da autora. Para analisar Arendt com 

propriedade o estudo de poucas páginas remete invariavelmente a necessidade de conhecimento de “Origens do 

Totalitarismo” e “Eichmann em Jerusalém” para identificar sobre o que e quem está discorrendo. Para entender suas 

questões dentro de seu universo, genialidade e objetivos, que não é a apresentação de um sistema ou uma “solução” 

para as questões existenciais, encontra-se o exercício da filosofia pura, livre, dentro da incerteza moral individual e 

coletiva. No sentido estrito de filosofia moral, Arendt afirma a primazia da qualidade moral própria, sem desconsiderar 

que tanto o pensamento filosófico quanto o religioso evitam, de certo modo, o problema do mal. Tudo se resumiria em 

justificar o mal pela ignorância ou fraqueza humanas. Haveria uma espécie de “tendência” humana para o mal e a 

necessidade de um “esforço” consciente para o bem. A moral cristã seria a responsável pela divulgação desta verdade 

filosófica, expondo a autora pensamentos sobre os “Mandamentos e a lei”, reflete sobre os imperativos categóricos 

kantianos. Esclarece que para Kant toda inclinação é por definição tentação, tanto para o bem, quanto para o mal, a 

inclinação e tentação seriam equivalentes, seriam uma influencia externa, fora do eu. Porém até o próprio Kant agia de 

forma inconciliável com seu imperativo, segundo Arendt, com a análise de seu comportamento de justamente continuar 

“dando” esmolas embora não possa este ato ser transformado em um imperativo de dar sempre algo a quem peça. 

Hannah vê aqui um equilíbrio entre as tentações boas e as más e que o esforço para o bem ou para o mal se equivaleria. 

Contrapõe, a máxima cristã e a aplicação do imperativo categórico kantiano para todas as situações da vida cotidiana. 

Cita ainda Maquiavel quando este valora princípios políticos como fundamentais para o exercício da politica em 

detrimento da moral, para ele o padrão de julgamento não é o “eu”, mas o mundo. Já Rousseau teria, segundo Arendt, 

de forma mais influente definido a  bondade natural do homem e a força corruptora da natureza. Isto porque nos 

tornaríamos, no decorrer da vida, indiferentes ao sofrimento alheio. Já para Arendt, a inclinação kantiana é incoerente 

com a liberdade humana, pois a vontade humana já não seria livre se houvesse a atração e repulsão naturais. 

Diferentemente da lei moral que não admite qualquer influencia conclui que a vontade não poderia  ser livre e má, mas 

seria um absurdo moral. 
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Resumo: O conceito de liberdade arendtiano está intrinsecamente unido às práticas das atividades públicas. Para a 

pensadora alemã, a razão de ser da política, ou seja, sua essência é a liberdade: se os homens não tivessem a aptidão de 

se relacionar livremente, não haveria a política; e se os homens não tivessem a potencialidade de estabelecer sua própria 

realidade, a política não teria sentido algum. Nesse contexto, a concepção de liberdade de Arendt afronta fortemente 

com outras noções aplicadas no pensamento filosófico.  Para ela, a tradição cristã eclipsa a noção de liberdade ao 

transpô-la para o domínio interno do sujeito e ao reduzi-la ao livre arbítrio. Quanto ao liberalismo, a autora concorda 

com boa parte do diagnóstico que muitos de seus autores fizeram a respeito da Modernidade, a saber, que as atividades 

privadas e as liberdades civis são valorizadas em dano da participação política. Entretanto, ela critica o liberalismo por 

naturalizar este processo. De acordo com Arendt, tanto a tradição cristã como a liberal reforçam a idéia de que o homem 

só encontra a liberdade fora da esfera política. Nestas perspectivas, ser livre é possível apenas onde o poder público 

não pode interferir. Ao contrário, a concepção arendtiana de liberdade é política. A liberdade não está no espaço onde 

o poder e o governo não podem interferir nem na esfera particular, nem na interioridade, mas está justamente na 

coexistência entre os homens no espaço público, na participação nos assuntos comuns. E a partir disso, podemos 

começar a indagar: os homoafetivos tem liberdade? Tendo presente que o discurso do senso comum postula que os 

homoafetivos possuem a liberdade de serem quem são (de viverem na interioridade), mas não podem estabelecer sua 

própria realidade e devem respeitar os espaços públicos e se enquadrarem nas condutas heteronormativas, ou seja, eles 

são tolhidos de expressarem o seu verdadeiro eu, pois caso revelarem suas autenticas expressões, podem ser alvo de 

retalhação. Portanto, parece que a liberdade propagada em face dos homoafetivos, são uma mera tautologia, uma vez 

que o ser homoafetivo só pode viver no seu interior, dentro do seu quarto, e caso tente torna-lo público, torna-se alvo 

de escárnio e é considerado anátema. Enfim, ser livre, para Arendt, significa agir em um espaço publicamente 

organizado. E esse agir, essa ação deve ser entendidas como feitos e palavras que são expressos na presença do outro, 

cabe relembrar, que o heterossexual só consegue se afirmar como hétero, por existir o homoafetivo e vice-versa. A ação 

entre os homens tem a potência de definir os rumos do mundo comum. A liberdade em suma, é participar dos assuntos 

públicos e não de forma teórica, mas com ações e cada sujeito interagindo o seu verdadeiro eu no espaço público. E 

enquanto nosso cenário político e público, não forem capazes de permitirem todas as expressões homoafetivas entre 

outras minorias sociais, continuaremos encenado uma pseudopolítica. 
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Resumo: Este artigo tem por objetivo abordar as temáticas presentes na filosofia de Hannah Arendt, no tocante aos 

aspectos da cidadania, pluralismo político e felicidade pública, como conceitos chave para o fortalecimento das políticas 

modernas. Considerando as sociedades complexas pós modernas e os problemas apresentados habitualmente na esfera 

da ciência política para tratar de uma Democracia participativa que se torne capaz de alcançar todas as esferas sociais 

buscando um fortalecimento de direitos fundamentais de cidadania, e em contrapartida, uma teoria política que se torne 

capaz de incluir o máximo de diferenças, praticando o respeito à alteridade e ao pluralismo na busca de uma inclusão 

com a prática de contraposição de ideias objetivando o bem estar coletivo. A filosofia política moderna se depara com 

os problemas acarretados por um sujeito pós-moderno, possuidor de uma identidade fragmentada e sob influências de 

um grande discurso individualista. Neste aspecto, a temática em questões deve se fundamentar na ética e na moral, 

assumindo assim, um importante caráter de fortalecimento das aplicações práticas adequadas na busca de um bem 

comum ou uma felicidade pública, pois, ao tratar da liberdade dos indivíduos que constituem uma sociedade, devemos 

considerar os princípios morais individuais e a consciência cotidiana da experiência em sua vivência mundana. A antiga 

ideia de liberdade individual se demonstra uma antiga verdade evidente, mas que se torna um equívoco, porque a real 

liberdade se torna o oposto de uma liberdade interior de espaço íntimo e individual. No campo político a liberdade é o 

próprio pressuposto da união entre os homens, que através das ações passam a se relacionar uns com os outros como 

um processo entre os dois âmbitos, individual e coletivo na busca constante de um Bem-Estar Social (welfarestate), 

diante um pluralismo evidente. Com efeito, partindo desses pressupostos e da construção do homem como ser social, 

isto é, do cidadão, consolida-se uma forma de atuação voltada ao coletivo, que age em prol do bem comum e da 

felicidade. 
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Resumo: O tema de fundo do presente artigo margeia conceitos que partem do ato de consumo, inerente à sociedade 

capitalista moderna, pautada numa economia de mercado, assim reconhecida como sendo um ambiente de mercado 

ativo, no qual surgem as condições necessárias e suficientes para a satisfação das necessidades das pessoas (SZTAJN, 

2010. p. 4). Sendo o crédito o fator facilitador desta dinâmica, os empréstimos enquanto produto de mercado passam a 

ter sua oferta ampliada, tendo como consequências um maior nível de endividamento das pessoas, das empresas e do 

Estado (NUNES, 2012, p. 94-95), bem como a consequente hipertrofia do sistema de crédito e dos mercados 

financeiros, transformando-os em polos determinantes das decisões dos agentes de mercado, desde as empresas até o 

consumidor (BELLUZZO, 2013, p. 117). É neste contexto que se insere o superendividamento, fruto, dentre outros 

fatores, em especial, do fomento pelo mercado financeiro do endividamento como fonte de lucros (BAUMAN, 2010, 

p. 29). A partir desse cenário surgiu a proposta desta pesquisa que é analisar em que medida o superendividamento 

tolhe o acesso das pessoas à felicidade pública (ARENDT, 2018). A metodologia consiste em aplicar a pesquisa 

bibliográfica que contemple o superendividamento como fato social econômico (MARQUES, 2006) e relacionar com 

a literatura econômica, jurídica e sociológica a fim de analisar a materialidade negativa deste fenômeno na sociedade, 

na medida em que o devedor passa a ter sua condição de dignidade, tolhida pela sujeição de sua renda, decisões e vida 

às dívidas que contraiu. Como resultado constata-se que somente uma política pública de prevenção e repressão ao 

superendividamento, torna possível aos cidadãos terem condições de permanência e dignidade de ação no espaço 

público, livrando-se da espiral de endividamento crônico em grande parte fruto do fomento indiscriminado do crédito 

que condiciona sua renda ao pagamento de dívidas, mediante a contratação de novas (BAUMAN, 2010, p. 30), caso 

em que o Estado deve oferecer a tutela necessária para que o consumidor se reestabeleça financeiramente. Desta forma 

rompe-se com a lógica da busca da felicidade, assegurada pela Declaração de Independência de Tomas Jefferson, 

vinculada a uma felicidade liberal, mas aquela afirmada por meio de políticas que visem o bem comum e o gosto pela 

liberdade. 
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Resumo: Nas últimas décadas, muito estudiosos da área da Educação se debruçaram na leitura das obras da cientista 

política Hannah Arendt, afim de investigar suas produções teóricas pela ampla e profunda discussão que os temas são 

tratados. Os estudos e as produções e publicações relativas ao diálogo entre Arendt e Educação ascenderam de maneira 

significativa e intensa, uma vez que, mesmo que os assuntos educacionais tenham uma pequena porcentagem em suas 

produções, os debates e considerações elaborados no contexto sombrio do século XX tornaram-se atuais para a 

sociedade contemporânea, implicando em contribuições relevantes para a campo educacional e formativo. Nesse 

contexto, encontram-se desafios políticos, sociais, econômicos e educacionais. Por essa razão, esse texto tem como 

objetivo principal discutir acerca das contribuições de Hannah Arendt no que tange a pluralidade humana. De maneira 

particular, refletir sobre as possibilidades de diálogo entre autoridade e educação. Esse estudo está relacionado à 

pesquisa de dissertação em andamento vinculada ao Programa de Pós-Graduação – Mestrado em Educação da 

Universidade Estadual de Londrina, que tratará a respeito de Educação e Formação à luz dos fundamentos teóricos 

arendtianos.  De um modo geral, Hannah Arendt se preocupou com as questões dos Direitos Humanos. Cabe aqui, 

discutir como a pensadora concebia a educação como uma das formas de se pensar os direitos humanos. Cumpre 

ressaltar, a política como eixo central do pensamento da autora, cuja conceituação baseia-se na Pluralidade Humana, 

nos auxilia nas reflexões correlatas às tensões e possibilidades do campo educacional, bem como a pensar na superação 

das crises educacionais.  Em sua obra “Entre o Passado e o Futuro” (2016) a pensadora entende que a essência da 

educação é a natalidade, porque, para ela os seres nascem para o mundo. Assim, aos adultos, cabe assumir a 

responsabilidade de direcionar os recém-chegados aos caminhos que eles desconhecem. Contudo, a ruptura da 

autoridade, resultada dos regimes totalitários do século XX e com a quebra da tradição, delineou uma crise não apenas 

na esfera política. Ao tratar da proporção do impacto da crise da autoridade em outras instâncias, a autora constatou 

como o sintoma mais significativo o fato daquela crise ter atingido espaços pré-políticos como a criação dos filhos e a 

educação, onde a autoridade sempre se caracterizou como uma necessidade natural e fundamental para a continuidade 

de uma civilização, que difere essencialmente do conceito de autoritarismo. Portanto, a falta de responsabilidade que 

os adultos vêm demonstrando desde o século XX em relação à educação dos mais jovens, constitui a grande crítica 

construtiva da pensadora para a educação, quando assinala para a responsabilidade, por parte dos adultos – sejam pais 

ou professores – de não negligenciarem o cuidado com o desenvolvimento das crianças. Isto é, assumir o compromisso 

de ensinar e direcioná-los para a continuidade do mundo, auxiliando-nos na capacidade de pensar e agir. Ação para a 

autora, compreende uma atividade política por excelência que corresponde à condição humana da pluralidade, em que 

na união entre os homens as desigualdades podem se romper. A ação é também a atividade mais diretamente ligada 

com a condição humana da natalidade – como já visto, conceito arendtiano de educação – pois, a cada nascimento há 

um novo começo e novas possibilidades para a transformação do mundo. 
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Resumo: É inevitável falar do mundo, do agora, quando se pensa em questões éticas. Pensar sobre a vida, sobre os 

dias, as relações interpessoais e as instituições nos coloca diante de dilemas morais, os quais só poderemos ultrapassar 

se tomarmos a responsabilidade de olhá-los de maneira reflexiva. Pensar com a ética e sobre ela é, de todo, pensar 

filosoficamente. É especular sistemática e rigorosamente levantando cada questão que a envolve, não na intenção de 

apresentar resultados consensuais, mas na de abrir a possibilidade que tal problema seja sempre revisto e indagado de 

outro prisma. A formulação da ética do ponto de vista do cuidado é relativamente recente no âmbito da filosofia moral. 

Em certa medida a ética e a política vistas como cuidado transformam radicalmente a análise ética. É com essa 

convicção, e considerando suas bases na alteridade e responsabilidade, que introduzimos o tema dessa comunicação ao 

apresentar a proposta de Ética do Cuidado de Carol Gilligan e pô-la em diálogo com a visada ética de Paul Ricoeur. Se 

o cuidado é um contexto no projeto de uma nova hermenêutica para P. Ricoeur é preciso salientar que a filósofa também 

conta com o papel da literatura para uma compreensão refinada de possibilidades e incomensuráveis contextos para 

abrir o campo de reflexão de sua ética. A teoria da narração garante para C. Gilligan e P. Ricoeur uma atenção à 

complexidade das relações existentes no mundo. Num contexto ético, a imaginação na dimensão prática, apresenta um 

caráter concreto e busca escavar o particular revelando ligações generalizáveis. Visto assim, podemos dizer que a força 

do discurso poético pode desempenhar um papel mediador entre análises da psicologia moral desenvolvidas por C. 

Gilligan, pela qual a imaginação tem o papel de relativizar a compreensão de uma situação prática, considerando 

práticas reais dos doadores e cuidadores. E em P. Ricoeur a imaginação é o elemento que reestabelece o contexto da 

razão prática e da filosofia do homem falível, pois tem na metáfora a autorização para a reflexão sobre a narração, sem 

ignorar as diferenças de método na filosofia do cuidado e a hermenêutica do si. Sua ética, vista por esse prisma, está 

fundamentada na solicitude "com e para os outros". A proposta desse trabalho é apresentar o papel da imaginação em 

ambas as teorias e como filósofa e filósofo, através da crítica a exaltação do sujeito presente nas teorias tradicionais da 

moral, percebem a justiça e como lançam luz às questões do agir prático num contexto contemporâneo.  
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Resumo: Este trabalho tem por objetivo problematizar a criação de formas tipificadas de direitos como critérios de 

acesso e permanência na escola. Em pesquisa realizada por Araújo (2015) em vinte instituições de educação infantil 

em tempo integral do Estado do Espírito Santo identificou-se que o risco e a vulnerabilidade social das crianças e de 

suas famílias, se apresentavam como critérios predominantes de matrícula, fazendo emergir uma inversão do direito 

pelo “mérito da necessidade” (TELLES, 1999) e não pelo reconhecimento público de demandas e opiniões. Além dos 

critérios estarem condicionados segundo o nível de precarização da vida das famílias, ações judiciais são interpeladas 

para o cumprimento do direito, esvaziando a política de seu conteúdo público e o direito como atributo da vida em 

sociedade, como bem afirmara Arendt (1989). Além da adoção de critérios para a matrícula constituir-se um paradoxo 

na garantia formal de direitos por conter em si mesmos um critério de discriminação, a ausência de participação das 

famílias no processo de elaboração de tais critérios de matrículas deixa transparecer uma condição “privada de 

expressão dentro de um mundo comum e do direito à ação” (ARENDT, 1989). Ainda que os direitos reconhecidos 

legalmente sejam importantes para a dinâmica societária, ao discorrer sobre a noção do “direito a ter direitos”, Arendt 

(1989) afirma que o direito não se efetiva apenas pela sua existência formal, mas sobretudo, pelo reconhecimento do 

outro como membro de uma comunidade política. Somente uma política que tem como horizonte o bem comum é 

possível garantir a dimensão pública do “direito a ter direitos”. Arendt (2006) inspira-nos a repensar os direitos a partir 

de um agir político que tenha como parâmetro uma experiência que diz respeito a todos e direitos reciprocamente iguais. 

A ideia de direitos em Arendt (2006) não se concerne às necessidades e interesses privados, mas refere-se à 

sociabilidade política e existe somente no exercício efetivo de direitos. É nesse ponto que, torna-se indispensável 

compreender o direito como um atributo da vida em sociedade (ARENDT, 1989) de modo a romper com formas 

hierarquizadas de direitos que não traduzem seu reconhecimento público. 
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Resumo: O presente trabalho tem como base fundamental as ideias desenvolvidas pela filósofa Hannah Arendt, no que 

tange aos aspectos básicos da vida dos seres humanos no mundo e em sociedade, em específico foram considerados os 

conceitos levantados pela autora, tais como: o trabalho, o labor e a ação política, com a intenção de entender como se 

dá a importância de uma estabilidade nas atribuições de esfera pública e de esfera privada. Para tecer tais análises foram 

utilizados os livros: Origens do Totalitarismo e A Condição Humana, além de artigos de análise de outros autores 

intérpretes das ideias da filósofa. Também buscou-se interseccionar as ideias arendtianas com as ideias de outros 

filósofos como Nietzsche e Arthur Schopenhauer. Este trabalho tem como intuito apresentar uma visão crítica acerca 

da modernidade e seus eventos principais, analisando, principalmente, os aspectos que deram base para todo projeto 

burguês, em especial durante o terrível período do imperialismo, decorrente da expansão do sistema capitalista, até a 

primeira guerra mundial e o colapso dos Estados-Nacionais e das crises migratórias. Soma-se a este o contexto de 

revoluções e crescente aumento de grupos políticos de caráter radical, grupos estes que dominaram o cenário político 

europeu durante todo o período pré-segunda grande guerra e durante a segunda guerra mundial. Por meio de tais análises 

objetivamos entender de que maneira a perda da ação política e a crescente redução e obliteração das perspectivas de 

vida e, também das condições humanas dos indivíduos em tempos de radicalização política na primeira metade do 

século XX, puderam contribuir para a situação difícil e desesperadora que se tornou a Europa em tempos de Adolf 

Hitler e Josef Stalin. Consideramos que tais análises embasadas, sobretudo nas ideias de Hannah Arendt possibilitaram 

maior compreensão a respeito de como se estabeleceu o terreno fértil, ou seja, as condições para a ocorrência das 

maiores barbaridades que a humanidade já presenciou desde os tempos primordiais de nossa existência. 
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Resumo: Hannah Arendt mostrou como a relação entre direitos humanos e Estado-nação implicaram no surgimento 

de categorias de pessoas sem direitos, inserindo-os em primeiro momento como cidadãos de segunda classe (second-

class citizens) para posteriormente retirar deles toda condição de cidadão (ARENDT, 1999, p. 51). Os apátridas e as 

minorias haviam perdido, segundo Arendt (1989, p. 301), os direitos que até então eram tomados como inalienáveis, 

mais do que isso, “não dispunham de governos que os representassem e protegessem e, por isso, eram forçados a viver 

ou sob as leis de exceção dos Tratados das Minorias [...] ou sob condições de absoluta ausência da lei”. Tornou-se 

evidente a esses grupos que a perda de sua nacionalidade era equivalente à perda dos direitos humanos e que uma 

levaria à outra. Tais direitos supostamente intrínsecos ao sujeito se mostraram ineficientes quando surgiam pessoas que 

não eram vinculadas a algum Estado soberano: perderam não só seus lares, impossibilitados de encontrar um novo 

lugar, mas também toda a tutela jurídica e proteção do governo, transformando-se no refugo da terra. (ARENDT, 1989, 

p. 327). Na fundamentação de sua crítica, Arendt utiliza-se de sua conjuntura a fim de demonstrar a fragilidade 

argumentativa daqueles que defendiam o caráter universalista dos direitos humanos, sobretudo a partir dos grupos de 

indivíduos mais vulneráveis a sofrer violações de direitos – justamente o exemplo dos apátridas e refugiados –, aqueles 

não tutelados pela ordem jurídica vigente, no qual a própria condição em que se encontravam já configurava por 

excelência certa violação aos direitos humanos. Nesse sentido, Arendt afirma em sua crítica aos direitos humanos que 

a posse da cidadania seria fundamental para se ter acesso a tais direitos – configurando o vínculo entre ordenamento e 

vida –, no qual diante de sua ausência perderíamos o direito a ter direitos e, por conseguinte, o acesso aos direitos 

humanos. Isso tudo implica em uma contradição, porque de um lado se teria a proclamação de direitos humanos 

universais e, de outro, a cidadania (que é algo atribuído ao indivíduo) como condição indispensável justamente para se 

ter acesso a esses direitos que há tempos são considerados inerentes ao próprio sujeito. O ponto, então, seria uma 

clivagem entre humanidade e cidadania, buscando-se delimitar aquilo que é próprio da natureza do homem e o que 

deve ser assegurado pelo direito positivo, com a vinculação a um Estado-nação. Isso tudo coloca em questão a própria 

democracia enquanto espaço da pluralidade (plularity) como critério da política. Uma vez que os direitos humanos são 

classificados, desde a sua origem, como direitos universais, a única coisa necessária para garantir a efetivação de tais 

direitos deveria ser a condição de sermos humanos, entretanto, Arendt demonstra que, no contexto do entre-guerras, os 

“direitos universais” mostraram-se, na verdade, ser nada mais que uma retórica vazia ante ao que estava acontecendo 

com os judeus, as minorias étnicas e o grande número de refugiados que, na busca de um novo lugar para reconstruir as 

suas vidas, sentiam ter perdido o seu lugar no mundo (PEREIRA, 2015, p. 13) . 
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Resumo: Em 1970 em uma entrevista ao escritor alemão Adelbert Reif, Arendt responde que considerava o movimento 

estudantil de 1968 um movimento positivo, pois aquela geração descobriu o que o século XVIII chamou de “felicidade 

pública”, que significa que quando o homem toma parte na vida pública abre para si uma dimensão da experiência 

humana de outra forma que lhe ficaria fechada. É por meio dessa confluência entre a felicidade e a participação no 

espaço público que Arendt repensa a experiência política na modernidade. Essa participação no espaço público é 

tematizada por meio dos exemplos das revoluções modernas que não são analisadas somente a partir do ato 

revolucionário em si, mas principalmente no trânsito de ideias entre a revolução e o modelo político que o sucede. É 

neste trânsito de momentos que Arendt introduz o conceito de ação para buscar uma representação pública que consiga 

absorver as possíveis contradições entre um poder constituinte e um poder constituído. É a forma como estes poderes 

constituídos herdam os atos espontâneos das ações que se revela uma tensão constitutiva no espaço púbico. O ponto é 

evidenciar como a ação não se expressa somente enquanto um ato individual, mas que se completa na presença dos 

espectadores. Este ato público expresso na ação é apresentado no contexto dos conselhos e da desobediência civil e o 

trânsito entre o ato e o poder estabelecido é caracterizado por meio da ideia de institucionalização da ação. Arendt 

frequentemente é classificada como uma autora que tratou da categoria da ação a partir de um viés prioritariamente 

performativo, e sua perspectiva de política como nostálgica, o que lhe rende muitas vezes uma caracterização de 

gregomaníaca. No sentido de que sua ideia de ação carecia de aspectos que buscassem a permanência ou manutenção 

do espaço político, sendo ressaltado apenas uma espécie de celebração da performatividade e uma exacerbação modelar 

da pólis. Neste sentido, esta apresentação será desenvolvida a partir de dois eixos: um primeiro que apresenta a categoria 

de ação por intermédio de uma tensão estabelecida entre o modelo grego e romano, o que tem por objetivo justificar 

essa suposta performatividade, demonstrando o referencial conceitual usado por Arendt. O segundo eixo é apresentado 

a partir do contexto da revolução húngara de 1956 e do exemplo dos conselhos e da desobediência civil que sintetizam 

a ideia de uma ação que opera neste duplo registro, do ato individual e sua absorção pelo espaço público. Esta 

abordagem não se restringe a classificar as revoluções como possibilidades de mudança. A incursão pelo mundo antigo 

é a base para uma fundamentação iminentemente moderna para se refundar as instituições políticas por meio de novas 

gramáticas, com uma ação que não seja somente manifestação da espontaneidade, mas que ao manter os espaços de 

liberdade institucionaliza a ação. A vida pública expressa como felicidade é a representação de um espaço permanente 

de liberdade que pressuponha a vida comunitária e o agir coletivo como fundamentos. 
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Resumo: A partir da concepção de mundo enquanto espaço comum para a existência plural, não faria sentido pensar 

em um mundo repressivo das potencialidades humanas. E o que não faz sentido, tornou-se realidade para o humano em 

situações de barbárie, de desmundanização e de desumanização em uma sociedade em que tudo pode acontecer. Nesta 

perspectiva, embora o totalitarismo seja um mal em si mesmo para Hannah Arendt (1906-1975), dela também é possível 

depreender a noção de que o totalitarismo é tanto a realização da massificação social em suas contradições, como seu 

terror e sua ideologia podem ser pensados como uma “fuga suicida” dos problemas não resolvidos desta época. A 

solidão (loneliness) na multidão que resulta da atomização e do isolamento da vida em uma sociedade massificada, e 

das promessas de civilidade não concretizadas pelo transcurso da história, não é o resultado de um regime totalitário, 

mas sua condição de existência. Assim, o totalitarismo se tornou possível no mundo não-totalitário pela “organização 

da solidão”, e não o contrário. A partir do entendimento de Arendt sobre a desmundanização do mundo comum e 

humano, a presente investigação propõe pensar elementos da realidade brasileira não enquanto provas do 

estabelecimento ou não de um regime totalitário, mas como indícios da superfluidade e da homogeneização que 

impossibilitam a ação e o discurso.  Não somente as necessidades biológicas, mas também as necessidades engendradas 

pela massificação social, tornam-se fundamentos para o terror frente ao outro, para o afloramento das dimensões pré-

políticas como a fraternidade, o amor ao povo, as “coisas do coração”.  A partir dessas identificações, o amor pelo 

mundo é substituído pela defesa dos iguais, o público pelo privado, a república pela família, e a política pela violência. 

Ao aproximar a análise de Arendt, sobre as origens do totalitarismo, com os movimentos reacionários no Brasil do 

século XXI, compreende-se que as condições que possibilitaram o estabelecimento da ditadura civil militar no século 

passado, permanecem pouco alteradas com a redemocratização, voltando a fundamentar a oposição entre o progresso 

das forças materiais de produção e o desenvolvimento humano, sempre em decréscimo do segundo e, em defesa do 

primeiro. Arendt possibilita uma análise filosófico/política dos atuais acontecimentos, não somente nos tempos 

sombrios da política partidária e representativa no Brasil, mas sobretudo da crise mundial caracterizada pelo colapso 

da modernização. Ela possibilita-nos uma análise de conjuntura e de compreensão da gravidade dos atuais 

acontecimentos e da existência das pré-condições para o ofuscamento do âmbito público, mas também potencializa 

refletir sobre a subversão a esta dada ordem de coisas. Nessa perspectiva, o mundo não é dado espontaneamente, mas 

precisa ser construído enquanto comum e estável para a condição de pluralidade humana.  A (re)mundanização perpassa 

a chegada de novos seres ao mundo; e esta novidade pode subverter a presente solução equivocada, pela ação e pelo 

discurso, a partir da desorganização da solidão artificialmente estabelecida entre as pessoas e destas com o mundo 

enquanto abrigo e assunto de seres humanos singulares e por isso plurais em sua condição e existência humana e 

comum.   
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Resumo: Nesse trabalho abordamos o pensamento de Hannah Arendt, principalmente em relação a educação das 

crianças como o compromisso e a declaração de responsabilidade pela construção e renovação do mundo (ARENDT, 

2006). Interessa também compreender suas teses sobre a origem do mal, o mal banal, percebido após acompanhar o 

julgamento de Adolf Eichmann. Arendt conclui que o mal banal se manifesta nas pessoas, na forma da barbárie, e no 

mundo, quando se nega a atividade de refletir, ou seja, pela ausência de pensamento crítico (MULLER, 2019). A relação 

barbárie e educação é analisada também por Theodor W. Adorno, estudioso e crítico do holocausto nazista.  Em seu 

texto “Educação após Auschwitz”, ele postula que “A exigência que Auschwitz não se repita é a primeira de todas para 

a educação”. A partir de suas reflexões sobre a natureza e origem da barbárie, esse autor afirma que estudar e 

compreender este fenômeno se faz necessário em todas as sociedades para evitar que os trágicos acontecimentos voltem 

a ocorrer. Adorno recorre a vários teóricos para compreender as questões socioculturais que produziram o Nazismo, 

afirmando que todas as sociedades possuem os elementos necessários para produzir indivíduos igualmente aptos e 

dispostos a praticar tais coisas. A resposta para esta problemática, como já indicado, é a educação, que, cuidando da 

primeira infância e produzindo um esclarecimento geral, poderia impedir que Auschwitz se repita (Adorno, 2003). 

Adorno não realizou nenhum projeto de educação para tal, apenas destacou os pontos e princípios para esta empreitada. 

Para avançar o caminho da criticidade faz-se necessário buscar alternativas criativas diante da barbárie ou do mal no 

mundo. Por isso, recorremos ao filósofo americano Matthew Lipman, que pleiteia a importância de levar a Filosofia 

para crianças e jovens. No bojo de seu pensamento de filosofia para crianças temos uma rica fonte para responder às 

problemáticas levantados por Arendt e Adorno. Lipman propõe métodos de intervenções educacionais para desenvolve 

por meio de uma prática democrática na experiência de comunidade de investigação que oportuniza o aperfeiçoamento 

de um pensar reflexivo, crítico, criativo e ético. As crianças – sendo enfocadas aqui, por ser o recorte etário para o qual 

Adorno advoga sua proposta educacional – são estimuladas e orientadas a expressarem seus pensamentos de forma 

ordenada e lógica, sempre levando em conta o outro, respeitando limites e diferenças, buscando fundamentar seus 

argumentos, criando assim uma cultura reflexiva de prática dialogal comunitária (KOSIENCZUK, 2017). 
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Resumo: A amizade política é um tema que perpassa toda a obra de Arendt, embora a autora não o tenha conceituado 

de forma explícita. A nosso ver, o conceito de amizade política é a chave interpretativa que permite compreender como 

Arendt concebe o fenômeno do político e da ação política. Segundo a autora, o político não se reduz à boa gestão dos 

conflitos que oculta a dominação e a coerção estatal, tampouco se reduz ao poder de designar o inimigo em contínua 

manutenção do antagonismo. As duas perspectivas denegam a capacidade da ação política obscurecendo o fato de que 

a raison de’être da política é a liberdade – a potência que surge entre uma pluralidade de seres singulares que se reúne 

em atos e palavras vivas. O presente trabalho tem por objetivo demonstrar que a ação agonística como pensada por 

Arendt somente se realiza sob o paradigma da amizade, ou seja, que a autora pensa uma agonística da amizade, uma 

política de resistência não hegemônica que se opõe à tradicional identificação entre poder e violência, entre comunidade 

política e homogeneidade fundada na figura do inimigo. É na amizade política -  relação impessoal e não-sentimental 

que se consubstancia na figura do respeito – que a política agonística encontra seu complemento. A ação sob o 

paradigma da amizade evoca a preocupação pelo mundo – a disposição em partilhar com o outro, de constituir uma 

comunidade sem unidade, um espaço de diferença. A amizade diferentemente das relações fraternas e íntimas que são 

marcadas pela proximidade e multiplicação de uma mesma perspectiva, é um modo de relação propriamente político 

caracterizado pelo distanciamento, pela diversidade de perspectivas. A política, para a autora, não é una, mas plural; é 

liberdade e não soberania; diz respeito ao que é partilhado entre os homens e não ao que é próprio dos indivíduos 

coletivos; sua voz não é uníssona, mas dissonante. 
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Resumo: A análise de regimes totalitários do século XX foi um dos principais focos da obra de Hannah Arendt. No 

desenvolvimento dessa tarefa, um dos conceitos centrais elaborados pela autora foi o de banalidade do mal, 

primeiramente exposto na obra Eichmann em Jerusalém. O mal é banal nesse contexto, pois Arendt observou que seres 

humanos podem agir na direção da destruição e da morte sem qualquer motivação maligna pessoal. O indivíduo que 

age de acordo com o mal banal não se considera responsável pessoalmente por seus atos, mas sim mera engrenagem 

de um sistema no qual está inserido. Essa foi a justificativa de Eichmann ao se defender das atrocidades das quais fez 

parte no regime nazista alegando apenas obedecer ordens dentro de uma cadeia hierárquica da qual não tinha controle. 

A tecnificação das decisões e organizações humanas permitiu que o mal fosse de certa forma tecnologizado e 

burocratizado. O mal burocratizado que pode operar na forma do Direito parece contemplar a possibilidade teórica do 

próprio Direito ser um sistema que comporta formas imorais e corruptas de se manifestar. Essa concepção se alinha a 

uma das teses atribuídas a Hart, a tese da separabilidade, de que não há uma conexão necessária entre o Direito e a 

Moral. Os conceitos de banalidade do mal e a tese da separabilidade hartiana parecem ser compatíveis. Tanto Hart 

como Arendt foram criticados de formas similares por suas descrições teóricas do totalitarismo e do Direito. A análise 

de Arendt foi julgada como antissemita pela comunidade judaica que viu em sua análise descritiva do totalitarismo uma 

forma de desresponsabilizar Eichmann por seus atos. Também se atribui ao positivismo de Hart o desvalor de uma 

teoria que legitima de forma acrítica regimes imorais e totalitários. Tais críticas incorrem no erro de confundir teorias 

que se ocupam com ser ou com o dever ser. Constatar a possibilidade do Direito operar de forma imoral ou de que 

pessoas possam agir de acordo com o mal banal não implica a justificativa ou desejo de que o Direito assim opere. Pelo 

contrário, é na constatação dessas possibilidades levantadas pelas teorias de Hart e Arendt que se fomenta a crítica e 

fiscalização dos regimes de governo e do Direito. Essas teorias fornecem parâmetros externos ao próprio direito para 

sua crítica. 
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Resumo: Acompanhando os estudos de Hannah Arendt, esse artigo se propõe a analisar a liberdade em seu percurso 

histórico-filosófico dentro da ocidentalidade, dando destaque para sua presença na antiguidade grega e ao resgate de 

sentido que a pensadora germânica conservou desse período. Desse modo, julga-se que retomar os conceitos de 

liberdade, seja no pensamento helênico seja na obra arendtiana, são passos fundamentais para alcançar a proposta 

principal desse artigo, a saber, indicar uma investigação crítica das propostas bipartidas da liberdade, definindo, 

portanto, os seus objetivos e recortes teóricos, dando, por assim dizer, a orientação para o propósito investigativo dessa 

pesquisa. Assim sendo, em um primeiro momento, será revisto, de forma resumida, o modo como a liberdade foi 

assimilada pelo pensamento helênico, desde suas origens até a sua redefinição romana, tendo como base de sustentação 

o significado que possuía dentro do vocabulário cotidiano dos gregos e a forma como foi assimilado pelo pensamento 

filosófico daquela época. Em um segundo momento, os estudos se concentrarão na concepção de liberdade dentro da 

perspectiva arendtiana, dando destaque para o entendimento de sua relação com o sentido grego de liberdade, 

identificando pontos de ruptura e de continuidade entre essas duas visões políticas. Por fim, ao cotejar a acepção de 

liberdade em Arendt com a dos antigos gregos, demonstrando tanto o compartilhamento de uma mesma percepção por 

parte de ambos, a saber, a ideia da liberdade enquanto expressão da vida pública e das relações políticas, quanto o que 

cada uma das duas impressões possui de desigual e singular, pretende-se discutir as dicotomias empregadas por 

Benjamin Constant e Isaiah Berlin ao estabelecerem formas binomiais de liberdade dentro do espaço público, as quais, 

segundo a avaliação desse artigo, acabam minando o papel essencial que a liberdade exerce enquanto raison d’être da 

política, pois enfraquecem sua função dentro das relações coletivas ao se dar mais destaque para seus aspectos 

vinculados à parâmetros individuais. Quanto a isso, acredita-se que há um posicionamento contrário à visão dicotômica 

da liberdade, presente tanto em Arendt quanto nos gregos da antiguidade, capaz de dar uma interpretação para os 

problemas políticos atuais sem cair em algum tipo de individualismo que, via de regra, apenas descompromete a 

responsabilidade política compartilhada entre as pessoas de um corpo cívico. 
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Resumo: Nestes tempos sombrios de ataque aos Direitos Humanos, à Ciência e à Educação, entre outros, não só no 

Brasil, mas em diversos países é salutar o diálogo com o pensamento de Hannah Arendt. Mesmo em nações que se 

constituíram numa perspectiva democrática ao longo dos séculos, tem sido compartilhado por determinadas lideranças 

políticas um projeto de destruição da democracia e do espaço público. As pautas de uma extrema-direita raivosa 

expressam isso. A partir destes elementos que se apresentam como um déjà vu quando retomamos a história recente 

das ditaduras e dos totalitarismos e, mais especificamente do nazismo na Alemanha, é inevitável o reencontro com o 

conceito arendteano de banalidade do mal. Vivemos dias de polarização e de exacerbação do ódio e da violência nas 

redes sociais e, inevitavelmente, no mundo real. Racismo, xenofobia, antissemitismo e a defesa de uma pauta moral 

conservadora e violenta para com os diferentes e as minorias recrudescem. Pessoas consideradas comuns, com 

formação acadêmica ou não, religiosas ou atéias, “cidadãs do bem” de um cotidiano normalizado no almoço do final 

de semana ou nas reuniões entre amigos e familiares, por mais paradoxal que possa parecer, manifestam tais 

comportamentos. Não são monstros, assassinas ou facínoras. Contudo, como Eichmann, homem comum e cidadão 

exemplar no seu contexto, são capazes de cumprir ordens sem questioná-las. Peças de uma engrenagem. O mal é banal. 

Geralmente defensoras e cumpridoras da lei identificam moralidade com legalidade. Não pensam. Obedecem. Cabe 

aqui retomar a questão proposta por Arendt em Pensamento e considerações morais: pode o pensamento evitar o mal? 

Diante do desafio em que nos encontramos, poderíamos acrescentar: como exercitar o pensamento numa conjuntura 

que privilegia cada vez mais o "não pensar"? Como educar? A hipótese que se apresenta é a de que o pensamento, base 

para o julgamento que possibilita a ação humana, é elemento primordial para a realização da nossa condição de 

liberdade, raison d'être da vida política que se efetiva plenamente na esfera pública. No encontro consigo, a experiência 

do pensamento se dá na interrupção de todo fazer pelo fazer para que, no diálogo entre dois que são apenas um, da 

conversa do eu que sou comigo mesmo, se encontre o elemento purificador do ato de pensar, a maiêutica socrática. 

Distinta da ideia de conhecimento como exacerbação da condição de uma racionalidade pragmática, o pensamento 

manifesta a singularidade de cada existente e proporciona a ruptura com o estabelecido ou determinado. Por isso, como 

cuidado com os novos que chegam ao mundo, a educação é  condição para que se permita a todo homem, quando de 

sua inserção no mundo público, a ação política. Com e entre os homens. Ação que possibilita a qualquer instante a 

renovação do mundo comum, pelo milagre que representa o nascimento de cada homem que se constitui enquanto tal 

no mundo e na vida que se dá na pluralidade dos homens. Vidas pensadas que, como luzeiros em noites escuras 

possibilitam dissipar as névoas da banalidade do mal que acomete, de tempos em tempos, o mundo dos homens. 

 

Palavras-chave: Banalidade do mal; Educação; Pensamento; Política. 

 



59 

 

 

REFLEXÕES SOBRE O PENSAMENTO DEMOCRÁTICO COOPERTAIVO REFLEXIVO DE 

AXEL HONNETH 

 

Ms. Josilene A. Schimiti 

Universidade Estadual de Londrina 

josischimiti@hotmail.com 

 

Resumo: Este estudo esboça reflexões sobre os principais elementos do modelo de democracia radical de Axel Honneth 

a partir da articulação teórica da democracia cooperativa reflexiva de John Dewey, chamando a atenção para aspectos 

pré-institucionais do exercício da participação democrática ancorada nas interações relacionais de maneira a conferir 

modos mais efetivos de práticas democráticas que compreende uma dimensão social ampliada para os contextos 

complexos e pluralistas das sociedades atuais. Nesse sentido, Honneth (2001) faz críticas ao modelo clássico de política 

liberal, especificamente ao modelo processual de democracia desenvolvido por Jürgen Habermas, e ao modelo 

republicano desenvolvido indiretamente por Hanna Arendt, se posicionando contrário a esses modelos, por entender 

que trazem uma concepção política que não configuram uma boa solução para o problema do déficit de participação 

igualitária em democracias amadurecidas. Honneth apresenta uma proposta com uma concepção mais próxima a sua 

teoria do reconhecimento para pensar a teoria democrática na sociedade moderna ligada a autonomia e a liberdade na 

dimensão relacional, intersubjetiva, pelas quais os indivíduos aprendem a valorizar reciprocamente suas necessidades, 

convicções e habilidades para suas tomadas de decisões na vida pública, numa forma em que cada um precise sempre 

da cooperação mútua entre si que desemboca no comunitário. Nessa esteira, a democracia aparece como um projeto 

comunitário, que é transmitido a partir das relações pessoais de reconhecimento recíproco. Sua diretriz é orientada pela 

cooperação social, que passa a compreender a democracia como uma forma reflexiva de cooperação recíproca. 
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Resumo: O presente artigo tem por escopo o estudo das atividades do trabalho e da obra, bem como da relação que 

essas estabelecem com a tecnologia, segundo as perspectivas de Hannah Arendt. Considerando a moderna 

preponderância da atividade do trabalho em detrimento da política (ação), a pergunta que move a pesquisa é como 

tecnologia está implicada nessa relação, qual o papel que ela tem desenvolvido na modernidade, a partir de uma 

perspectiva política e não técnica. Não se procedeu o estudo com vista em soluções para a modernidade, senão tão 

somente a compreensão dos conceitos e ideias com os quais Arendt trabalha. Para tanto se procede a leitura, análise e 

reconstrução teórica dos textos de Arendt: Trabalho, obra e ação e A condição humana. Como hipótese o trabalho 

estabelece que na era moderna a tecnologia assume um papel de destaque frente a outras atividades da vida, de modo 

que a pergunta: podem as experiência tecnológicas, nas suas várias expressões, como o blockchain ou os fóruns e 

grupos de discussão, serem uma solução técnica para problemas políticos? Assim, compreender as atividades que 

compõe a vita activa são essenciais para entender o papel da tecnologia na modernidade. Conclui-se que a atividade da 

obra, a fabricação, tornou-se a atividade por excelência do ser humano da modernidade, que transforma tudo em um 

processo, e, antes de qualquer coisa, projeto o fim de cada atividade, coibindo que a atividade da ação, que é a ação 

política por excelência, possa acontecer. Sendo assim, a tecnologia, fruto da obra e da fabricação do ser humano, leva 

em si as mesmas características que a do homo faber, não podendo ser em si mesma a garantia para a atividade política. 
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Resumo:  De forma genérica, a Revolução Francesa sempre foi entendida como um evento onde foi idealizada a 

liberdade dos cidadãos do governo absolutista do rei francês Luís XVI, porém ao captar a filosofia de Hannah Arendt 

a respeito desta ocorrência é possível analisar que a pensadora faz uma reflexão diferente sobre tal acontecimento 

afirmando que a luta ocorreu por mera necessidade de libertação. Assim, o que Arendt entende por libertação? Por que 

a mesma julga que a Revolução Francesa foi uma luta por libertação e não liberdade? O seguinte trabalho tem como 

objetivo explanar essas teses da filósofa, dando atenção à como a pensadora tem ideia central em vislumbrar até mesmo 

um conceito abstrato como a liberdade para traze-los ao âmbito da política, assim como a mesma conclui que o 

surgimento da liberdade é conquistado por meio da revolução. Analisando os diversos fatores que surgem deste conceito 

e que vem sendo muito difundido na concepção da filósofa, onde a liberdade se entende como um fenômeno político 

que surge como consequência da revolução ao se buscar espaço político como o que ocorrera na Revolução Americana. 

Esta forma de ação só acontece dentre as manifestações que objetivam apenas e unicamente um lugar de aparecimento 

na esfera governamental. Diferencia-se então de libertação, como estuda Arendt, onde toda e qualquer revolução que 

anseia o fim da falta de necessidades básicas humanas, de forma que a luta se torne mais por uma causa social do que 

política, como aconteceu na Revolução Francesa, seu destino consequentemente se torna uma luta por libertação da 

tirania. Tal necessidade foi objetivada principalmente pela massa pobre de Paris, isto é, os camponeses e trabalhadores 

que formavam a maior parte da população e também foram os que mais sentiram os impactos da crise econômica no 

momento e levaram o rumo da Revolução Francesa ao caminho da libertação, desviando o que seria o principal foco 

da revolução quanto ao aparecimento dos cidadãos ao espaço público como idealizava a comunidade burguesa da 

época.  
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Resumo: Este trabalho se propõe a analisar a perda de legitimidade do discurso científico no cenário atual do país. Na 

perspectiva de Hannah Arendt (2018), existe a necessidade da pluralidade e da liberdade, enquanto condições básicas 

da ação e do discurso, a fim de garantir não somente a resistência aos discursos de dominação, mas para tornar possível 

o entendimento de uma felicidade pública, na qual os cidadãos tenham condições de reinvindicar participação nas 

deliberações dos assuntos públicos e do bem-estar comum. Nesta linha de raciocínio, o acesso à educação seria, então, 

a condição nevrálgica para o debate no espaço público a fim de dirimir as assimetrias entre os agentes. Entretanto, a 

própria construção do discurso sobre o ensino superior do país está envolta no campo das opiniões e não das verdades 

(Cf. ARENDT, 2002). Apesar disto, Arendt adota uma postura mais defensiva acerca da ciência do que Foucault, que 

tece uma crítica a ciência moderna. Enquanto para o filósofo, ela seria um mecanismo de instrumentalização do poder 

e do saber a fim de criar verdades e dominação acerca das coisas do mundo, para Arendt às investigações científicas 

contribuíam para a dignidade do pensamento necessária para a ação. A questão que se coloca, portanto, é em que 

medida as práticas discursivas e as formulações de políticas públicas contemporâneas estão instrumentalizando a 

destituição do direito do saber e obstruindo ações livres, na medida em que limitam o acesso e a qualidade a educação. O 

que se verifica, então, inclusive nas declarações do atual Ministro da Educação, Abraham Weintraub, é um ataque 

frontal ao ensino superior e seus agentes, de forma que existe um desgaste da imagem das universidades públicas. Deste 

modo, através de uma construção maliciosa acerca do alcance da liberdade de expressão e de opinião, a validade do 

conhecimento científico, sobretudo nas áreas de ciências humanas e sociais, adquire o mesmo status da opinião e reforça 

a ciência o seu status positivista de ação. De outro modo, os cortes frequentes as verbas em pesquisas, permitiram a 

apropriação de uma lógica neoliberal como estratégia de intervenção do capital privado em um suposto reforço da 

autonomia financeira às universidades, renegando a pluralidade de ideias capazes de oferecer qualidade e repertório 

para a tomada de decisão acerca de planos de execução para o ensino e inviabilizando aos sujeitos a atuarem como 

partícipes na construção de uma felicidade pública democrática e que atente pela prevalência do bem comum.  
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Resumo: Esse trabalho se propõe a realizar uma análise sobre a mentira na esfera política, a partir da obra de Hannah 

Arendt. Em que medida a mentira pode ser aceitável no cenário político? Como ela influencia a atual sociedade e no 

que esta pode ser comparável à dita sociedade de massas? Como a mentira na política atua no advento de fenômenos 

novos, como a pós-verdade, as fake news, fatos alternativos, eco chambers, e outros? Diante de acontecimentos políticos 

de monta, como os que viemos testemunhando, diagnosticar na sociedade contemporânea que tipo de consequências a 

mentira pode trazer à esfera pública e que modelo de filosofia política estamos experimentando a partir das novas 

formas digitais torna-se fundamental, visando a conciliação entre compreender o fenômeno da mentira na política e 

uma atual crítica à cultura e à sociedade de massas. Para tal, pretende-se aqui fazer um breve recorte histórico da mentira 

na política, fundamentado na obra arendtiana, derivando em uma análise de como dos segredos de Estado – qual seja, 

a ocultação da verdade – passou à própria destruição da realidade compartilhada, tendo em vista a oferta de múltiplas 

realidades alternativas. Aqui, estende-se a hipótese de que a mentira que temos hoje na política é um tanto mais 

ameaçadora à esfera pública, uma vez que se trata de uma mentira fabricada em larga escala e reproduzida por novas 

ferramentas capazes de inviabilizar o debate público. No exame da obra de Arendt, é possível, ainda, depreender que 

ela pode até considerar a mentira aceitável em política, se esta for tomada por uma via republicana, ou como em sua 

análise da obra de Maquiavel, a política seria possível mesmo com a mentira na esfera pública. Entretanto, importa 

ressaltar que, mesmo que a mentira (particular ou geral-organizada) possa ser aceitável ou esteja dentro do campo das 

possibilidades políticas, em sua essência ela é antipolítica, pois num sentido fundamental, impede o estabelecimento 

de uma realidade comum, a qual possa ser debatida, preservada ou alterada. Se cada grupo decide aquilo que é verdade 

ou realidade, então não há uma realidade compartilhada. Nesse sentido, é preciso abordar a mentira e a propaganda 

como imposição de interesses parciais; a crença do homem da massa de que tem o "direito" a decidir o que é verdade; 

qual a relação da mentira na política versus a ação política, entre outros aspectos interligados. Pois, se pararmos para 

pensar, o quanto pode ser também confortável a uma sociedade viver em meio a mentiras na política? Essas são questões 

políticas e históricas de primeira grandeza. A partir dessa análise, torna-se viável inferir sobre as diversas variáveis que 

atravessam o domínio público hodierno e delinear novas possibilidades democráticas. 
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Resumo: Vários comentadores se referem ao perspectivismo de Arendt, isto é, ao fato de que o mundo em comum é 

um espaço em que diferentes pontos de vista se chocam e se                  manifestam. Essa diversidade de perspectivas 

não pode ser confundida com um relativismo radical, onde não há possibilidade de um terreno comum no discurso. 

Arendt apresenta a faculdade do senso comum, como a faculdade cognitiva que nos permite navegar a diversidade de 

perspectivas que se manifesta no mundo em comum. O senso comum tem uma dimensão coletiva, na medida que 

fornece a todos uma sensação de realidade para as coisas do mundo, comum a todos aqueles que compartilham um 

mundo em comum. Essa dimensão coletiva do senso em comum torna a existência do senso comum dependente da 

existência de um mundo compartilhado, de um domínio público onde a ação e o discurso possam ter lugar. Por outro 

lado, essencialmente em As Origens do totalitarismo e em A Condição Humana, Arendt se refere as massas ou à 

sociedade de massas como um fenômeno presente de maneira ubíqua no nosso tempo. A sociedade não fornece uma 

ligação da natureza da ligação entre agentes na atividade política, mas antes, se configura pela desconexão e pelo 

isolamento de seus componentes. A sociedade de massas, organizada em volta da atividade do trabalho, isola os 

indivíduos e não permite a criação da teia de relações humanas. Tal isolamento tem como uma das consequências a 

impossibilidade do senso comum como sentido orientador da realidade. Nesta comunicação pretendemos apresentar e 

justificar a ausência de senso comum na sociedade de massas e expor que as consequências do afunilamento do domínio 

público não se limitam a perda de prioridade da ação e do discurso, mas perdas epistemológicas, em que o próprio 

senso de realidade pode estar em risco. 
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Resumo: Busca expor como a crise na educação levantada por Hannah Arendt pode ser compreendida como 

consequência direta de uma crise da autoridade em geral, também defendida pela autora, e a importância de se evitar o 

resultado negativo dessa crise na formação do futuro cidadão. Primeiramente expõe as principais consequências da 

crise da educação explicitadas pela autora nos textos “A Crise na Educação” e “Reflexões sobre Little Rock”, a 

exclusão das crianças a um suposto espaço artificial autônomo, a incompreensão da incompatibilidade entre as 

capacidades do indivíduo em formação e as que são necessárias ao agir que lhes é cobrado neste espaço das crianças, 

e a exposição da intimidade  privada do processo de desenvolvimento da criança a um espaço público, sob a luz de 

comentadores que auxiliem na compreensão da visão da filósofa. A partir das críticas realizadas pela autora, voltadas 

quase que exclusivamente às metodologias pedagógicas progressistas, e de um levantamento de conceitos da filosofia 

de Arendt cuja compreensão é necessária para que se justifique a sua interpretação, intenta demonstrar como a 

consequência última pode vir a ser a formação de indivíduos incapazes de realizar a ação política, sem a habilidade da 

ação e do discurso bem desenvolvidos, necessários para a concretização de seu aparecimento no espaço público. 

Descreve então como a causa da crise na educação se dá em um contexto atual em que os adultos, vistos pela autora 

como aqueles que devem assumir a responsabilidade pelo mundo e apresenta-lo às crianças, enquanto defendem a 

criança do mundo e vice-versa, negam esta responsabilidade, e consequentemente a sua autoridade sobre as crianças. 

Por fim, conclui em defesa de que compreendendo a atualidade das críticas de Arendt, se faz necessária a busca por um 

meio de pensar a educação que cumpra com o objetivo pedagógico básico do aprendizado satisfatório, porém sem 

incorrer nos danos prejudiciais ao desenvolvimento da criança como futuro cidadão temidos pela filósofa, sugerindo a 

atuação do professor como autoridade na mediação das discussões e desavenças entre as crianças e na proteção de sua 

dimensão privada, porém sem o detrimento total da liberdade do educando, evitando assim sua ação inteiramente 

passiva. 
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Resumo: Entre os textos de Wittgenstein, há um registro de Cultura e Valor que expressa que o revolucionário é aquele 

que consegue revolucionar-se a si mesmo. Longe de se tratar de um simples aforismo, o enunciado comporta uma 

apurada e interessante síntese do pensamento wittgensteiniano. O presente artigo tem por escopo conferir uma possível 

exegese desse pequeno texto a fim de trazer à luz o seu significado a partir do contexto do pensamento de Wittgenstein, 

que contém o enunciado e com o qual guarda coerência, mostrando, ainda, a sua contribuição para o debate político. A 

chave de leitura repousa no conceito de revolução, termo polissêmico que Wittgenstein utiliza para conferir-lhe um 

significado próprio, concernente à ação radical de transformação que o sujeito realiza sobre si mesmo. Essa mudança 

profunda exercida pelo sujeito e concebida como revolucionária está relacionada à própria compreensão do papel da 

filosofia, que é o de realizar a gramática da linguagem, isto é, a análise do uso efetivo das expressões nos diferentes 

contextos dos múltiplos jogos de linguagem ao redor do sujeito. O filósofo convida a olhar os fenômenos linguísticos 

que se realizam entorno ao sujeito tal como eles acontecem e, para tanto, apresenta o conceito de visão panorâmica 

como exercício que permite enxergar as diversas relações entre as palavras e ampliar as possibilidades de compreensão 

dos seus significados. O esforço despendido pela filosofia, que consiste na busca do esclarecimento do uso das palavras, 

a busca pela clareza conceitual, representa o espírito de Wittgenstein, extremamente ocupado com a necessária 

dissolução de confusões conceituais causadas pela má compreensão do funcionamento da linguagem. Essa mudança 

de visão do sujeito é marcante o suficiente para ser caracterizada como revolução e, dessa forma, entende-se por 

revolucionário quem consegue mudar e ampliar sua visão de mundo em vista do esclarecimento do significado das 

palavras. A revolução empreendida por Wittgenstein é importante para a dissolução de confusões nos discursos 

políticos e, ainda, serve para qualificar os sujeitos para o debate público. 
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Resumo: Na natureza do mundo fenomênico, aparecer é uma característica constitutiva, ser e aparência coincidem, os 

homens além de receptores dos elementos mundanos são vistos, uma vez que nada e ninguém habita este mundo sem 

a presença de outros espectadores em volta de uma pluralidade. A ação com seu encargo da imprevisibilidade, é 

presenciada por outros agentes na esfera pública, que são postas na aparência e registradas na história, num curso de 

feitos e discursos de um determinado indivíduo que será memorizado e imortalizado, uma vez que a ação é tecida por 

diversos agentes que são postos como fatos e eventos a serem colocados como verdades factuais, que são estabelecidos 

por testemunhas e postos em comprovação. Hannah Arendt nos coloca que na modernidade há o esfacelamento do 

espaço público e a perda do sentido da política, a autora deleita sobre o fenômeno do regime totalitário, com os 

instrumentos de burocratização e violência a aniquilação do espaço público, lócus privilegiado da política. Num jogo 

ideológico, a memória corre seu risco eminente, o esquecimento, que culmina com a impossibilidade de narrar os 

grandes feitos. Deste modo, a presente pesquisa tem por objetivo, analisar os conceitos de memória e esquecimento e 

de que modo fenômenos políticos modernos e contemporâneos, tais como o regime totalitário, regimes de exceção e 

ditaduras culminaram para um esfacelamento do espaço público e à perda da memória, na tentativa de dilacerar a 

pluralidade do mundo fenomênico. 
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Resumo: Em seu pequeno texto, intitulado “O descredenciamento filosófico da arte”, o pensador Arthur Danto 

defende uma polêmica tese segundo a qual parte da história da filosofia pode ser vista como tentativa sistemática de 

supressão da arte. De forma resumida, para Danto, esse descredenciamento se manifesta em duas posições, a saber: 

primeiro, que a arte é perigosa e deve ser combatida e, segundo, que ela é incapaz de realizar algo efetivo. Tais posições 

se expressam, segundo Danto, nas filosofias de Platão, Kant, Hegel e outros. Conforme Danto, a concepção de que a 

arte nada faz acontecer seria resposta ao perigo sentido por alguns filósofos em relação à arte. Ainda nesse mencionado 

texto, o autor afirma que a razão disso estaria no fato da obra de arte possuir uma estrutura retórica. Não obstante, a 

arte – de acordo com as filosofias que buscam descredenciá-la - disputaria espaço com a filosofia e precisaria ser 

combatida em nome de um conhecimento superior. A despeito dessa disputa, no entanto, a ideia de que a arte seria 

realmente perigosa ou, sim, capaz de realizar algo fica claro em períodos onde o pensamento e, principalmente, as 

práticas totalitárias se manifestam. Nesse sentido, a comunicação pretende abordar como o nazismo de Hitler condenou 

e perseguiu a produção artística moderna (acusada de corromper a cultura) utilizando-se, além da força bruta, a estética 

neoclássica de cunho heroico através de uma arte retoricamente voltada para sua ideologia hegemônica e claramente 

intolerante que seus asseclas, acreditavam, salvaria o povo de sangue ariano. Por fim, a comunicação também almeja 

discorrer sobre a condição eminentemente pluralista da arte contemporânea - e também como diferentes 

posicionamentos políticos desempenham papeis significativos na produção da mesma – tendo como referência a 

filosofia de Arthur Danto.                  
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Resumo: V de vingança e Watchmen constituem o objeto de estudo e são concebidos, neste trabalho, como histórias 

em quadrinhos de suspense e drama. Nelas, instaura-se um Governo que nada se preocupa com o bem-estar do povo. 

Nesse sentido, objetiva-se evidenciar os aspectos que constituem a forma de governar do Estado em atuação nas HQs. 

A produção de V de Vingança, roteiro de Alan Moore e arte de David Lloyd, ocorreu entre 1981 e 1988, publicada 

entre 1982 e 1983 (versão incompleta), na revista inglesa Warrior. A série completa foi publicada em 1986, nos Estados 

Unidos e na Inglaterra. A publicação no Brasil ocorreu em 1989 (cinco volumes e um único, posteriormente, em 2006). 

Ambientada nos anos de 1980, em uma Inglaterra posterior à guerra nuclear, o Governo alegava ser necessária, para a 

manutenção da paz, a exclusão do conhecimento. O povo não possuía acesso a música, artes e livros. Era vigiada por 

um grande computador ― o Ouvido ― nas esferas pública e privada. A polícia ― os Dedos ― atuava de modo a 

manter o controle, garantindo que o povo não buscasse a liberdade. Paralelamente, o personagem V se configurou, para 

o Governo, como o terrorista que colocaria em risco a paz fictícia. Para o povo, esse personagem possibilitou o resgaste 

da liberdade e democracia. Para tanto, usou-se da violência como arma para fragmentar o Estado Totalitário e, 

consequentemente, destituí-lo. As ações de fragmentação foram organizadas por V, procurando projetar, por meio da 

linguagem dos quadrinhos, as possíveis consequências de governos “mãos de ferro”, por exemplo, o de Margaret 

Thatcher, na Inglaterra (contexto sócio-histórico real). Watchmen, roteiro de Alan Moore e arte de Dave Gibbons, foi 

publicado entre 1986 e 1987, nos Estados Unidos. No Brasil, foi publicado em 1988. Na trama, a referência se volta 

para a sociedade norte-americana e o governo de Richard Nixon, responsável pela vitória dos Estados Unidos na Guerra 

do Vietnã. Também se refere à ameaça de uma guerra nuclear. O regime político contava com o apoio de super-heróis, 

combatentes da criminalidade em nome de uma paz em Nova Iorque. Porém, em 1977, com a Lei Keene, a defesa não 

mais poderia ser realizada com a ajuda deles. O povo foi manipulado pelo Governo para que os julgasse como inimigos. 

A fragmentação do Governo se deu a partir de uma conspiração de um super-herói ― Ozymandias ― que acreditava 

que só a aniquilação da maioria do povo ― um caos social ― levaria ao surgimento de um mundo melhor. Com base 

nas ideias de Hannah Arendt, em Origens do Totalitarismo, observa-se uma estrutura organizacional para a manutenção 

do Estado Totalitário, por exemplo: força policial, eliminação de ideias e ações que sinalizassem uma realidade paralela 

à ficcional (propaganda, programas televisivos e de rádio, controle da criticidade e do conhecimento, vigilância) e a 

construção de campos de concentração para a realização de experimentos com seres humanos. A comparação das HQ 

possibilita pensar os Governos Totalitários reais como construtos fadados ao fracasso. 
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Resumo: Em algumas questões de filosofia moral in Responsabilidade e Julgamento, Hannah Arendt nos revela sua 

preocupação com a atividade do pensar. Designa a ética e a moral, tão discutida e estudada pelos filósofos, sem 

inclinação aos valores morais que regem o comportamento humano e nem tão pouco se apega aos costumes, regras, 

tabus ou conexões estabelecidas por uma sociedade advindos das duas disciplinas, pois, “as virtudes são o resultado de 

algum treinamento ou ensinamento”. Ao se filiar a Sócrates e Platão, esclarece a intenção dos filósofos: Sócrates, que 

através de perguntas aos discípulos, intentava induzi-los a atividade de pensar e Platão, que distinguia os que pensavam 

e por isso ele os reconheciam como os seres “de almas nobres”, a saber, os filósofos.  Concluí que o certo e o errado - 

distinção atribuída à razão humana - são incondicionais e que qualquer pessoa que gozar de saúde mental pode discernir 

um do outro. No entanto, Eleva as regras filosóficas e religiosas de comportamento e ordem, no sentido de que, tanto 

uma como outra levaram em consideração o eu e o relacionamento do indivíduo com ele mesmo ao formular seus 

preceitos. Dignifica a linguagem do eu, não a possibilidade de conhecer e saber julgar o certo do errado, pois, Arendt 

coaduna com Sócrates que, “a noção de certo e errado é essencialmente um acordo interno da pessoa”, e que para 

Sócrates a discordância consigo próprio seria inaceitável por ser ele “um só” e que, “estivesse em desarmonia comigo 

mesmo e me contradissesse”. Hannah Arendt apreende desse ensinamento socrático que “mesmo que eu seja um só, 

não sou simplesmente um só, tenho um eu e me relaciono com esse eu como o meu próprio eu, ele me ouve e responde 

para mim”, não é uma questão de se estar consciente de mim e sim voltar para dentro de mim mesma e dialogar comigo 

mesmo até que seja esclarecida uma situação da qual eu esteja julgando. Resgata Arendt os ensinamentos sobre o 

conhecimento, em Teeteto de Sócrates: “pensar uma questão até esclarecê-la: É um discurso que o espírito trava consigo 

mesmo sobre qualquer assunto que esteja considerando, é um falar de alguma coisa até esclarecê-la: o espírito faz 

perguntas a si mesmo e responde-as, sim ou não até chegar à uma decisão harmônica estabelecendo a opinião do 

espírito. Decidir e formar opinião é o que chamo de discurso, e a própria opinião é afirmação falada, silenciosamente 

para si mesmo”. A esse diálogo interno Arendt denomina atividade do pensamento, salienta que não é privilégio de 

pessoas especiais ou altamente graduadas, e que podemos encontrar pessoas praticantes dessa atividade em nosso 

cotidiano em diferentes áreas da vida. 

 

Palavras-Chave: Hannah Arendt; Sócrates; Pensar; Pensamento. 



71 

 

 

RELAÇÕES ENTRE O CONCEITO DE ESPAÇO PÚBLICO EM HANNAH ARENDT E OS 

PROCESSOS DE CRIAÇÃO COMPARTILHADA EM TEATRO 

 

Ms. Martha Dias da Cruz Leite 

Universidade Estadual de Maringá 

mdcleite@uem.br 

 

Resumo: O espaço público na teoria de Hannah Arendt está ligado a três aspectos: aparência e visibilidade; mundo 

comum enquanto um produto ou artefato humano; e o espaço da palavra e da ação, da pluralidade e liberdade política. 

A autora defende a ideia de que a noção de espaço público foi perdida na modernidade, pois o homem moderno - ao se 

alienar e destruir o sentido grego de esfera pública - solapou a responsabilidade das gerações que deveriam cuidar do 

espaço reservado à ação e ao discurso, gerando uma tecnização e fragmentação do saber como meios que corroboram 

a vitória do labor e do trabalho nas sociedades modernas. O fazer teatral é o espaço do agir em concerto por excelência. 

Ainda que muitas sejam as formas de organizar a dinâmica dos grupos e as relações de poderes envolvidas, o teatro é 

algo que pertence ao coletivo, pois sempre se orienta em direção a um projeto que transcende o individual. Chamamos 

de processos de criação compartilhada aqueles que produzem uma obra cuja autoria não está centralizada na figura do 

diretor ou de um dramaturgo, e sim compartilhada entre os integrantes do grupo. Seguindo o conceito de autoria plural 

de Rosyane Trotta, entendemos que nesta abordagem a configuração da autoria da criação se dá a partir da autonomia 

dos diferentes discursos artísticos que se configuram em uma pluralidade de vozes organizadas e inter-relacionadas por 

um diretor. Sendo a pluralidade a condição da vida política, este texto se propõe a refletir sobre as possíveis implicações 

políticas existentes em processos de formação em teatro que se estruturam a partir de modalidades de criação 

compartilhada, e suas relações com a ideia de espaço público arendtiano. Acreditamos que a criação compartilhada, 

por configurar uma experiência de formação teatral que privilegia aspectos que são próprios ao domínio do político, 

opera enquanto espaços de encontro e criação de algo novo onde as individualidades de cada artista podem vir à tona em 

meio a uma pluralidade. E para conseguir a inovação por meio da criação artística compartilha com a política o seu 

mais importante elemento: a presença do outro e a ação por meio da palavra realizada em um espaço comum. Neste 

sentido, as modalidades compartilhadas de criação carregam em si elementos que estão em plena sintonia com a ideia 

de ação política e, consequentemente, trazem em si um potencial para a reconstrução de uma experiência de lócus 

semelhante ao que Arendt denominou como espaço público. E ainda: Arendt afirma que a crise do espaço público invade 

esferas pré- políticas, gerando uma realidade onde a prática do agir em concerto encontra-se sufocada face a um 

exacerbado individualismo. Neste contexto, a individualidade aparece como anuladora da responsabilidade de cada 

indivíduo perante um mundo comum. Considerando que a prática do teatro depende completamente da ação em 

conjunto e do comprometimento individual para com um projeto construído em coletividade, como tais dificuldades se 

acentuam em modalidades compartilhadas de criação, que buscam justamente uma dinâmica pautada no agir em 

concerto e na colaboração? 
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Resumo: Para Chantal Mouffe a visão “pós-política”, segundo a qual estar-se-ia em um momento em que as 

adversidades estariam superadas por um modelo consensual de democracia através da liberação dos indivíduos dos 

vínculos coletivos e possibilidade de um mundo pacífico, ao invés de dirimir os conflitos inerentes à pluralidade do 

mundo atual, os acirra. Democracia sem partidos e democracia cosmopolita são algumas das expressões que traduzem 

essa concepção que nega que as adversidades como parte indissociável do político, entendido como espaço de debate 

e de antagonismos. Esse suposto consenso racional sobre interesses e valores culmina na universalização da democracia 

liberal como paradigma civilizatório. Contudo, a suposição de que os antagonismos podem ser superados racionalmente 

e a negação do político como esfera do dissenso pressupõe que um conjunto de vozes foi silenciado e que reivindicações 

legítimas não foram levadas em consideração. A consequência dessa negação reside na impossibilidade dos 

antagonismos transmutarem-se em agonismos, ou seja, a relação natural que se travaria entre adversários políticos 

assume a feição de uma relação entre amigo e inimigo, entre bem e mal, deslocando a adversidade para o campo da 

moral. A política democrática não se pauta na superação das reivindicações conflitantes, mas sim na forma pela qual 

essa oposição se acomoda pressupondo o pluralismo como característica inerente às sociedades atuais. É função da 

política democrática transformar os antagonismos (relação entre amigo/inimigo) em agonismos (relação entre 

adversários políticos), o que pressupõe uma vibrante esfera pública. Em relação aos Direitos Humanos, a negação do 

político como esfera de dissenso traz como consequência a ocidentalização dos valores e instituição da perspectiva 

ocidental que nega a diversidade cultural. Esse pressuposto consenso sobre valores tem gerado o ressurgimento do 

populismo de direita pautado em falsas premissas e na assunção de uma posição anti-establishment. É o canal de 

expressão, claramente equivocado, das vozes que foram silenciadas. O resgate do político como espaço de expressão 

de reivindicações discordantes, para as quais não há solução racional, mas sim acomodação em termos de política 

democrática, traz como consequência a consideração das paixões como impulsos que originam as identificações 

coletivas. Em As origens do Totalitarismo, Arendt constata que a diversidade cultural foi considerada como ameaça ao 

regime totalitário e a assimilação das minorias era pressuposto para o exercício dos direitos mais elementares. As 

tentativas de proteção dos apátridas e das minorias se traduziram em mecanismos de assimilação e desconsideração das 

identidades culturais, o que teve como consequência a completa marginalização e descartabilidade dessas pessoas às 

quais foram negados não alguns, mas todos os direitos humanos. Através do diálogo entre as duas filósofas pretende-

se demonstrar que a negação do pluralismo é capaz de gerar ideologias de exclusão e ressuscitar fantasmas que estavam 

adormecidos. 
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Resumo: A intenção deste artigo é de analisar a indicação do Eduardo Bolsonaro como acontecimento idiota dentro 

do espaço político, através de ensaio. A partir das considerações de Hannah Arendt sobre política e espaço público e 

de acontecimento, desenvolvido por Vera França, a pesquisa se estende em reconhecer que a ocorrência de 

acontecimentos idiotas, na verdade, é sintoma das qualidades culturais e sociais que estão em circulação em compasso 

com outros acontecimentos históricos já ocorridos que não prezaram por ações políticas. De acordo com Arendt, em A 

condição humana, a incidência destes acontecimentos desta qualidade ocorre pela invasão de aspectos privados na 

discussão pública e podem ferir as ações políticas, todavia, é importante ressaltar que para a autora governo não é a 

mesma coisa que política. Na possibilidade de ocorrer a invasão de referências privadas no espaço público, há a 

ocorrência do desgaste do debate político, o que inviabiliza também o desenvolvimento do senso comum, conforme 

apresentou Arendt. Para contextualizar e reconhecer o valor do sentido empreendido na pesquisa, a palavra idiota deriva 

do grego arcaico idion e diz respeito à condição do sujeito por si só, privado, alheio ao espaço público ou político, ou 

seja, o sujeito idiota não consegue projetar para além das próprias concepções e do entendimento em concerto da ação 

política. Deste modo, o processo de idiotização está relacionado nos movimentos em que o sujeito não consegue 

libertar-se das questões privadas para promover o engrandecimento do espaço político. O acontecimento, que é a 

indicação do próprio filho ao cargo de embaixador, além de claramente configurar uma expressão aguda de nepotismo, 

pode ser concebido enquanto manifestação de idiotização e não contribuir para o debate político, uma vez que atende 

prioritariamente desejos e concepções privadas. De acordo com Vera França, o acontecimento não é autoexplicativo 

ou uma ocorrência do acaso, mas sintoma das qualidades culturais e morais que estão em circulação, além de ser uma 

deferência a outros acontecimentos ocorridos no passado. A idiotização não é uma exclusividade da atual conjuntura 

política brasileira, mas uma expressão sintomática da qualidade contemporânea que preza pela destruição do espaço 

público e político de debate. 
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Resumo: O presente trabalho trata, nesse prolegômeno, do pluralismo como base de direitos na sociedade internacional, 

visando analisar as situações etnocêntricas prejudiciais aos Direitos Humanos, em um claro contexto de fragilidade do 

Direito à Nacionalidade, diante da necessidade de proteção aos migrantes e sua multiculturalidade, a fim de restaurar a 

expressão da singularidade individual e o direito humano à mobilidade. Visa pesquisar o sentido e o alcance do impacto 

da diversidade na liberdade individual e sustentar a preservação da capacidade humana, sob a proteção de direitos 

universais, no contexto das situações-limites políticas e econômicas atuais. Com especial referência às obras “As 

origens do Totalitarismo” e “A Condição Humana”, de Hannah Arendt, destina-se a estudar e comparar o resgate dos 

extremos totalitários já sofridos pela humanidade com as situações migratórias atuais, em um exponencial processo de 

descartabilidade, diante do enquadramento dos imigrantes como os novos “inimigos objetivos” expressos, mas 

principalmente, implícitos na sociedade, contextualizando-as e interpretando-as na análise da condição humana, com 

olhar sincero a essência do existencialismo e na busca pelo dizimar a objetificação humana. Isso porque tem como viés 

principal perquirir o valor-fonte humano e trabalhar a pluralidade como chave para o resgate da dignidade humana, de 

modo que tornar os homens iguais é torna-los supérfluos e restringir a liberdade de sua espontaneidade, além de desertar 

sua singularidade e seu potencial maior de externalizar suas capacidades e viver a essência de sua condição humana. 

Uma vez logrado esse vértice de encontro, o resultado esperado é o desenvolvimento conjunto do ser humano como 

fonte primária e prioritária de proteção, em progressivo diálogo entre os encargos estatais, em conjunto com a ação e 

responsabilização dos novos agentes ativos de mudança social, diante de uma atuação solidária e fraternal, objetivando 

o eudemonismo e o resgate da essência primária de cada ser. Espera-se, por fim, trabalhar com a utopia como meio 

para o progresso e o amadurecimento coletivo, caminho, este, imprescindível à evolução do diálogo no âmbito supra 

estatal, de proteção integral e de liberdade da essência do ser, em conjunto com o direito de ser aceito e ser parte em 

um mundo regido pela alienação fraternal e pela atual globalização econômica. Para chegar ao resultado esperado, se 

está utilizando uma pesquisa aplicada, de referencial teórico, com abordagem a partir da função social da dogmática 

jurídico-filosófica.  

Palavras-chave: Direito Humano à mobilidade; Globalização; Valor-fonte do ser humano; Alienação fraternal; 

Eudemonismo. 
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Resumo: O tema da pesquisa é a atividade da ação em Hannah Arendt. Pergunta-se qual é o significado da ação para a 

construção da dignidade humana segundo Arendt. A investigação justifica-se em decorrência da incompreensão corrente 

acerca daquilo que dignifica o ser humano, pois, em geral, dignidade humana é relacionada com conquista material. 

Objetiva-se discorrer como a atividade da ação ocorre, quais são suas características, como ela se desenvolve no mundo 

público, como cada ser humano é capaz de iniciar algo inédito através da ação e quais são seus frutos. A pesquisa é 

bibliográfica e seu desenvolvimento consiste na análise teórico-conceitual dos escritos de Hannah Arendt; o 

procedimento incide em trabalho monográfico com enfoque na reconstrução conceitual da atividade da ação. A pesquisa 

fundamenta-se nos textos de Arendt A condição humana, Trabalho, obra, ação e Da revolução; como comentadora foi 

utilizada a Dra. Maria Cristina Müller e o texto Totalitarismo e poder político em Arendt. O método utilizado na pesquisa 

é o indutivo, sendo resultado da leitura, análise, compreensão e síntese das ideias apresentadas pela bibliografia de Hannah 

Arendt e da comentadora. Foram realizadas discussões entre os membros do Grupo de Estudos Hannah Arendt que 

acontece semanalmente na UEL. Ademais, as orientações dadas pela professora Maria Cristina Müller, juntamente com 

a leitura dos textos, formaram a base de interpretação das ideias que garantiram o rigor do estudo e a atenção a 

interpretação do conteúdo. Compreendeu-se que: a ação acontece no domínio público; domínio em que a pessoa humana 

pode apresentar seus pontos de vista aos demais através do discurso – espontaneidade – e agir – iniciar algo novo; a 

dignidade humana transcende tudo o que o ser humano possa produzir materialmente e concentra- se na capacidade de 

cada ser humano iniciar o inédito quando age e discursa. Os estudos resultaram na confirmação da hipótese de que ação 

e dignidade humana se completam no sentido de que o ser humano ao agir no mundo público constrói sua dignidade uma 

vez que pode apresentar suas opiniões e se confrontar com as opiniões dos demais, construindo, ao mesmo tempo, sua 

identidade singular e o mundo – composto por uma pluralidade de homens e mulheres singulares. Conclui-se que a 

dignidade humana transcende tudo o que  o ser humano possa produzir materialmente, mas concentra-se na  capacidade de 

cada ser humano iniciar o inédito quando age e discursa, quando se apresenta aos demais com suas ideias e pontos de 

vistas singulares. 
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Resumo: O problema do comportamento humano ainda é uma pauta em aberto na filosofia. Muitas teorias na área da 

ética e da moral foram propostas durante a história, mas ainda assim elas parecem não abarcar a complexidade das 

ações humanas. Existe um problema nas teorias morais que propõem regras, princípios, razões e padrões para o agir; 

elas constantemente parecem não abraçar a complexidade dos casos e nem serem eficazes nas suas prescrições. Os 

homens continuam agindo de forma descontinuada, rompendo com qualquer normatividade e racionalidade proposta. 

Nesses casos, a solução até então encontrada tem sido rever princípios e encontrar outros argumentos para condicionar 

a ação humana. Propõe-se mostrar um caminho diferente que pode ser muito produtivo para explicar o comportamento 

humano. Esse caminho inicialmente vai no sentido de fazer uma crítica a partir da obra de Hannah Arendt às teorias 

morais tradicionais que defendem a regulação do comportamento por princípios e razões morais. Essa crítica leva em 

conta as três atividades espirituais de Arendt (pensar, querer e julgar). Defendendo-se aqui a noção de uma vontade 

livre e de uma descontinuidade na ação humana. Num segundo momento, abre-se a questão de como podemos reduzir 

danos frente à instabilidade colocada pela liberdade da vontade. Uma dessas possibilidades é a preservação do espaço 

público e da política entre os homens, que é capaz de criar por esses meios hábitos, culturas e um tipo de fiscalização 

e responsabilidade pelo comportamento dos outros. Inicialmente abordarei a teoria do neurobiólogo Humberto 

Maturana, que coloca o amor como a principal emoção fundamentadora da política. A partir disso, analisarei a teoria 

arendtiana a fim de encontrar aspectos que possam também demonstrar uma existência de uma preocupação e 

fundamentação teórica sobre a importância das emoções na política na teoria moral. Espera-se encontrar com essa 

investigação aspectos que possam validar, de alguma forma, a importância e necessidade dos sentimentos no contexto 

político a partir da obra de Hannah Arendt. 

 

Palavras-chave: Arendt; Comportamento; Vontade; Moral. 



77 

 

 

ASPECTOS ESSENCIAIS DA CIDADE IDEAL PLATÔNICA 

 

Grndo. Pedro Angelo Gomes 

Universidade Estadual de Londrina 

pedroangelo.uel@gmail.com 

 

Grndo. Victor Hugo Motta 

 Universidade Estadual de Londrina 

hvmotta@gmail.com 

 

Resumo: A descrição de um modelo de cidade ideal, na obra A República de Platão, é construída a partir dos fatos 

históricos relativos à decadência da democracia ateniense, a qual causou um descontentamento em Platão, dos mitos, 

que servem como ferramenta de narrativa e diálogo, e do processo educativo, que desempenha um papel essencial na 

formação do indivíduo cuja principal função será a de cumprir, com o maior grau de perfeição possível, a função que 

lhe foi designada visando ao alcance da justiça. Neste modelo de cidade ideal, Platão trouxe argumentos que dizem 

respeito à sociedade, ao indivíduo e até mesmo à arte e à poesia. Todos esses elementos ao longo de sua obra foram 

retratados tendo o contexto histórico como uma de suas principais influências. A morte de Sócrates, de quem Platão foi 

discípulo e considerou-o como “o homem mais sábio e justo”, está presente em alguns pensamentos apresentados na 

obra, como o “Mito da Caverna”, que faz alusão à busca pela verdade, e a própria ideia de um governo autoritário na 

cidade ideal que não permite a opinião (doxa), pois foi ela quem, de certa forma, fez Sócrates ser condenado pela 

sociedade ateniense. Dessa forma, para Platão, o conhecimento identifica-se com o Bem, e a Filosofia torna-se um 

projeto político que visa à superação de preconceitos e opiniões, como Danilo Marcondes analisou por meio da relação 

entre tais acontecimentos que tiveram profunda importância na composição da obra de Platão. Por meio da análise da 

narrativa, busca-se explorar os principais aspectos dessa construção acerca da cidade ideal platônica e, por fim, concluir 

como seria esse modelo em seu maior grau de completude. O conceito de justiça, um dos mais importantes dos conceitos 

construídos ao longo da narrativa, serviu como diretriz para o discurso platônico: é o primeiro questionamento que 

fazem para Sócrates. A partir disso, o novo conceito de justiça, que se traduz na contribuição máxima que um 

indivíduo deve desempenhar em relação à função para a qual foi designado, de modo a permitir que a sociedade, por 

meio do reconhecimento da importância da contribuição de todos, prospere pacificamente. Ao relacionar a areté 

(virtude), que corresponde à singularidade do indivíduo, com o nomos (leis, a norma ética), alcança-se a justiça 

platônica. O processo educativo, nesse sentido, atua de forma primordial para que haja a ideia de pertencimento social 

(seja à classe dos guerreiros, dos filósofos ou dos agricultuores), ou seja, mesmo em uma sociedade dividida 

hierarquicamente, existe a paz justamente por conta de os indivíduos terem sido educados para aceitar a virtude (no 

sentido de função) que lhes foi designada e, principalmente, para se identificarem com ela. O Estado existe porque 

nenhum indivíduo será tido como autossuficiente, mas porque todos os integrantes de uma sociedade dependem um do 

outro. Isso fará com que a cidade ideal, para ser perfeitamente boa e justa, tenha os filósofos como governantes, os 

guerreiros como defensores e os produtores como provedores dos bens materiais necessários à sobrevivência de todos. 
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Resumo: O presente estudo investigará as raízes do liberalismo democrático no pensamento do político e escritor 

franco-suíço Henri-Benjamin Constant de Rebeque (1767-1830). Conhecido principalmente por sua palestra De la 

liberté des anciens comparée à celle des modernes [A liberdade dos antigos comparada à liberdade dos modernos], 

proferida em 1819, no Athénée Royale em Paris, Constant exerceu grande influência sobre a formação do pensamento 

político-constitucional brasileiro, o que se materializou na Constituição Brasileira de 1824. Tradicionalmente, arrola-

se Constant entre os representantes do chamado liberalismo clássico, como o faz Friedrich Hayek (The Road to Serfdom, 

1944). Isaiah Berlin (Two Concepts of Liberty, 1958) retratou-o como defensor da chamada liberdade negativa – como 

mera ausência de interferência –, em detrimento da chamada liberdade positiva. Para Norberto Bobbio (Liberalismo e 

Democrazia, 1988), Constant sustentava a incompatibilidade entre o liberalismo e a democracia. Alguns autores, 

contudo, defendem a inexistência de oposição fundamental entre os valores liberais e democráticos no pensamento de 

Constant. Nesse sentido, partindo de uma leitura atenta de obras como De l'esprit de conquête et d'usurpation [Do 

espírito da conquinsta e da usurpação], de 1814, e Principes de politique applicables à tous les gouvernements 

représentatifs [Princípios de política aplicáveis a todos os governos representativos], de 1815, Stephen Holmes 

(Benjamin Constant and the Makin of Modern Liberalism, 1984) demostra a existência de um igualitarismo subjacente 

ao liberalismo de Constant, uma crítica à liberdade negativa, sua desconfiança da ética do interesse próprio e seu 

compromisso de incentivar a participação política e o envolvimento cívico na França pós-napoleônica. Além disso, a 

partir da constatação de Constant acerca da necessidade de salvaguardas institucionais para proteção da liberdade, é 

possível tecer aproximações com o chamado republicanismo instrumental (ou neorromano) de Philip Pettit 

(Republicanism, 1997). A presente pesquisa constitui um estudo teórico, com base em pesquisa bibliográfica, por meio 

da qual foram consultadas obras de diversas áreas do conhecimento, especialmente Direito Constitucional, Filosofia e 

Ciência Política, bem como artigos de revistas especializadas e a biografia do pensador estudado. Abordou-se o tema 

através do método dedutivo, ou seja, partindo-se da compreensão do quadro geral, para chegar ao caso específico. 

Pretende-se demonstrar, primordialmente, que Constant se afasta das formulações do clássicas do liberalismo, 

influenciando a formação do chamado liberalismo democrático. Secundariamente, pretende-se apontar as aproximações 

e diferenças entre o liberalismo democrático de Constant e o republicanismo instrumental de Philip Pettit. 
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Resumo: A discussão acerca da liberdade moral, ou livre arbítrio, é, provavelmente, uma das mais recorrentes questões 

filosóficas desde, pelo menos, a idade média. Desde a antiguidade os filósofos já se propunham a investigar a conduta 

humana baseados num paradigma racionalista de liberdade ou de determinação racional da conduta. Segundo esta visão, 

a moralidade e a liberdade estariam garantidos pela capacidade da razão de determinar o nosso modo de agir e nossas 

volições. Apesar de filósofos como Agostinho colocarem em pauta a questão sobre a autonomia racional, Hume é, 

provavelmente, o primeiro filósofo que propõe uma explicação alternativa acerca da psicologia moral humana que se 

opõe radicalmente ao paradigma racionalista. Segundo Hume, existem apenas duas maneiras através das quais a razão 

pode influenciar a conduta humana: por um lado, o raciocínio demonstrativo apresenta objetos que podem ou não 

excitar as paixões e, por outro lado, o raciocínio provável estabelece os meios pelos quais se pode alcançar uma paixão. 

Jamais, porém, a razão e o pensamento fundamentam a moralidade, pois isto é trabalho exclusivo da paixão. Pode-se, 

então, supor que Hume figura-se como um filósofo determinista ao sustentar a ideia de que as paixões determinam a 

conduta humana, tendo a razão apenas um papel de servidão em relação às paixões, sem jamais poder determiná-las. 

Também Schopenhauer, filósofo posterior a Hume e também a Kant (sendo este último defensor de uma liberdade por 

causalidade racional), discorda da tese geral de que a liberdade do querer humano individual representa uma liberdade 

incondicional ou uma causalidade por liberdade. A psicologia moral de Schopenhauer pressupõe, assim como a de 

Hume, que a primazia da racionalidade para a ética é um engano, o que, no caso de Schopenhauer, provém da 

incapacidade da mente de observar o real e essencial do mundo. Para ele, a vontade humana é que determina os fins, 

tendo a razão apenas o papel de fundamentar os meios através dos quais pode-se alcançar o fim desejado. Contudo, a 

aparente semelhança entre as filosofias de Hume e Schopenhauer acaba no momento em que este último se propõe a 

explicar o fenômeno psicológico-moral baseado em uma metafisica. Apesar de a teoria do caráter inteligível proposta 

pela metafisica da vontade fechar ainda mais as portas da liberdade do que o empirismo de Hume, ela permite ainda a 

Schopenhauer vislumbrar uma ética da melhoria que fornece à razão um papel para a sabedoria de vida, ainda que 

secundário, principalmente em relação à moral propriamente dita. Desta forma, o objetivo do presente texto consiste 

em abordar a ética proposta por Hume e Schopenhauer, sobre a hipótese de que a instrumentalização da razão 

inaugurada por Hume encontra em Schopenhauer uma utilidade prática, o que só é possível através da separação entre 

o domínio da moral metafísica e o domínio empírico-prático da “ética da melhoria” proposta pelo filósofo da Vontade 

especialmente nos Aforismos. 
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Resumo: Hannah Arendt em sua obra como um todo procura respostas para os acontecimentos do século XX, 

acontecimentos que não haviam sido presenciados antes na história da humanidade e para os quais a filosofia tradicional 

não tinha respostas. A investigação que ela promove leva-a a diagnosticar a política como a principal fonte dos 

problemas. A política do século XX havia perdido muitas de suas características básicas, desvirtuando-se e 

possibilitando os regimes totalitários. Não satisfeita só com o diagnóstico, Arendt repensa a própria política e remonta 

a Grécia Antiga para explicar os descompassos entre a política real, institucional e a política verdadeira. Esse 

descompasso, segundo ela, começou com a superioridade que a vida contemplativa assumiu perante a vida ativa, e as 

consequências disto advindas, como a desvalorização da ação e do discurso. Arendt considera que o homem é um ser 

condicionado e que tudo que influencia a existência humana acaba condicionando-a. Dessa forma, tanto a vida ativa 

quanto a vida contemplativa fazem parte da condição humana e são importantes para o homem. Cada uma dessas partes 

da esfera humana, a ativa e a contemplativa têm suas características próprias e suas esferas de ação. Ambas são 

importantes e não há uma hierarquia ou supremacia de uma sobre a outra. Para a manutenção e inter-relação dessa 

política com os outros fenômenos do mundo, tem - se o direito, que nada mais é do que regulamentação do poder 

político. Como essa política é exercida por meio do espaço da aparência, é também por meio dele que o direito pode 

ser acolhido, pelo fato dele, como a política, necessitar da ação, do discurso e da faculdade de julgar. E, além disso, o 

direito também possui a maior parte das características que o próprio espaço da aparência também possui, e isso gera 

não só uma identificação, mas uma assimilação entre os dois conceitos. Dessa forma, para Arendt, só por meio da ação, 

do discurso, e da faculdade do juízo, da política e do direito; exercitadas por meio do espaço da aparência é que o 

homem pode se tornar verdadeiramente humano. 
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Resumo: A desconstituição da política compreendida por Hannah Arendt configura-se com o encolhimento da 

superfície de aparição que constitui a arena pública, o qual se afirmaria por impedir a revelação do “quem” dos agentes 

políticos (atuais ou potenciais) na ação e no discurso. Diante desse cenário, o objetivo deste trabalho consiste em 

explorar o que se pode postular como condições políticas da visibilidade e da vocalidade, as quais dão corpo ao 

aparecer que constitui o palco da pluralidade. Para tanto, destacando-se particularmente a noção de vocalidade, discute-

se a leitura de Adriana Cavarero em Vozes plurais (A più voci, 2003), na qual o legado arendtiano é explorado no 

sentido de compreender a relação entre política e logos por meio do resgate do conceito de voz em declinação 

propriamente política (“política das vozes”).  Partindo-se aqui da metáfora dos tempos sombrios, outros sentidos e 

experiências de desconstituição do espaço político podem ser considerados, evidenciando-se “casos exemplares” que 

iluminam configurações do tempo histórico que não apenas o totalitário. Assim, com a ascensão de uma amorfa tirania 

combinada com “oclocracia” num contexto pós-totalitário, isto é, no qual a destruição da política permanece como 

ameaça sombria no horizonte de expectativas, assiste-se à ameaça persistente do uso da violência contra a constituição 

do poder. Resulta desse movimento um confronto que se situa no limiar do espaço público instituído, no qual a 

prevalência de forças antipolíticas indica uma aposta no confinamento de identidades privadas (ou melhor, privativas) 

contra o aparecimento que é condicional do espaço público. Resgatando-se a afirmação de Arendt de que “somente a 

pura violência é muda”, deve-se também articular o desdobramento de que, quanto à vocalidade, a violência também 

emudece. Com isso, as derivas antipolíticas podem ser compreendidas como tentativas de derrogar, suspender, cercear 

a visibilidade e a voz que dão corpo e forma à constituição daquele espaço “in-between” que configura a própria 

realidade política. 
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Resumo: Falar sobre o tema da liberdade, como a própria Hannah Arendt nos afirma no início do seu texto O que é 

Liberdade, parece ser uma empresa irrealizável. A liberdade, como outros conceitos, ao longo da história da civilização 

ocidental nunca foi um conceito homogêneo e ao longo da história sofreu várias modificações conotativas dentro de 

uma mesma sociedade e que muitas vezes a mesma noção de liberdade, como é o caso na Grécia, tinha na política um 

sentido e na filosofia outro totalmente diverso ao primeiro. O que historicamente nos mostra a autora é que o problema 

da liberdade foi a última das grandes questões metafísicas tradicionais – tais como o ser, o nada, a alma, a natureza, o 

tempo, a eternidade etc. – a tornar-se tema de investigação filosófica. Os períodos de existência livre foram sempre 

relativamente curtos na história da humanidade. O que normalmente permanece intacto nas épocas de petrificação e de 

ruína inevitável é a faculdade da própria liberdade, que é a pura capacidade de começar, que anima e inspira todas as 

atividades humanas. O homem é livre porque ele é um começo e, assim foi criado depois que o universo passara a 

existir. Para Hannah Arendt esse conceito de liberdade, extraída do conceito de Agostinho, que como representante da 

cultura romana formulou a experiência política central da Antiguidade Romana, ou seja, que a liberdade qua começo 

se torna manifesta no ato da fundação. A liberdade não é vivenciada apenas por um modo de ser com sua própria 

espécie de virtude e virtuosidade, mas como um dom supremo que somente o homem, dentre todas as criaturas terrenas, 

parece ter recebido, e cujos sinais e vestígios podemos encontrar em quase todas as suas atividades, mas que só se 

desenvolve com a plenitude onde a ação tiver criado seu próprio espaço concreto (espaço público), onde possa, por 

assim dizer sair de seu esconderijo e fazer sua aparição. Onde me revelo e me mostro como realmente sou, penso e 

atuo. Segundo Hannah Arendt, ação e começo são idênticos, por isso segue-se o que a autora chama da capacidade 

humana de realizar “milagres”. Para a autora a experiência que nos diz que acontecimentos são milagres não é arbitrária 

nem artificial, pelo contrário, ela é natural e uma trivialidade na vida ordinária. E são os homens que o realizam por 

terem recebido o dom da liberdade e da ação, eles podem estabelecer uma realidade que lhes pertence de direito. 

 

Palavras Chaves: Liberdade; Vontade; Espaço público; Ação; Aparência. 



83 

 

 

JUÍZOS MORAIS E INTERSUBJETIVIDADE: A APROPRIAÇÃO ARENDTIANA DA 

TERCEIRA CRÍTICA DE KANT 

 

Ms. Rogério Moreira Orrutea Filho  

UEL  

rogeriomofilho@gmail.com 

 

Resumo: Este breve artigo tem por objetivo simplesmente apresentar o modo pelo qual Hannah Arendt apropriou-se 

da terceira crítica de Kant ao aplicá-la no âmbito moral.  A apropriação arendtiana fora motivada pela crescente 

incerteza em relação à validade universal de nossos juízos morais, incerteza esta provocada pelas experiências 

totalitárias do século XX, que promoveram, sem grandes dificuldades, a substituição generalizada e abrupta de antigos 

costumes por novos códigos de conduta. Neste contexto, Arendt compreendeu que a mesma solução teórica encontrada 

por Kant em sua terceira crítica (Crítica do Juízo) para justificar a comunicabilidade dos juízos estéticos, que expressam 

gosto e por isso são subjetivos, também poderia ser utilizada para justificar o debate público sobre questões morais. 

Portanto, Kant não teria percebido que os juízos morais, exatamente como os juízos estéticos, também seriam uma 

espécie de juízos reflexivos, que se definem como aqueles que contêm uma informação particular para a qual nenhum 

universal é dado como seu fundamento. Daí haver tanta divergência sobre quais normas morais são válidas ou inválidas. 

Consequentemente, diferentemente dos juízos determinantes (que oferecem um dado particular sob um universal já a 

priori compreendido pelo entendimento de todos os sujeitos envolvidos), os juízos reflexivos, para que possam ser 

comunicados a outros sujeitos, pressupõem um “senso comum”. Este “senso comum”, que para Kant deveria ser 

pressuposto apenas como condição de comunicabilidade de nossos juízos estéticos e justificativa da pretensão de 

necessidade dos mesmos, deve igualmente impor-se, segundo Arendt, ao campo da moralidade, para que os debates 

públicos sobre questões morais façam sentido. Deste modo, o resultado seria o de que a moral deixa de ser apenas um 

processo de equacionamento lógico na interação consigo mesmo (por exemplo, por meio da simples adequação da 

máxima à lei universal), para se tornar também espaço de diálogo e acordo entre membros de uma comunidade. Nestas 

condições, a validade do juízo moral não é mais “objetiva”, uma vez que o juízo não é válido por si mesmo, por pura 

coerência lógica interna; mas tão pouco sua validade é meramente “subjetiva”, pois o juízo moral é comunicável a 

outros sujeitos. Sua validade é, portanto, intersubjetiva. 
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Resumo: As questões morais aparecem no pensamento de Hannah Arendt a partir da experiência totalitária, em que os 

padrões morais tradicionais puderam ser abandonados em troca de novos padrões, não só incompatíveis como 

contrários aos aceitos até então. Por essa razão, suas reflexões acabam se voltando para o problema da natureza das 

regras morais e de nosso comprometimento com elas, isto é, da moralidade. Os exemplos tanto daqueles que tão 

prontamente substituíram suas convicções anteriores por outras, como daqueles que, em meio ao terror totalitário, 

mantiveram-se capazes de julgar, isto é, de distinguir o certo e o errado, mesmo que ao preço de suas vidas, são o 

material primeiro da reflexão de Arendt. Por essa razão, ela recusa pensar o problema da moralidade a partir do conceito 

de consciência. A moral não seria uma questão de ter acesso ao conhecimento do que é certo ou errado e, então, agir 

em acordo ou desacordo com esse conhecimento. Em vez de um acesso primeiro aos parâmetros universais que nos 

permitiriam, num segundo momento, utilizá-los como medida para a avaliação das ações humanas, Arendt prioriza a 

experiência particular e a requisição de compreendê-la, que levada a cabo dará lugar ao juízo. As regras morais, para 

ela, devem ser entendidas como convenções, como algo sobre o que se está de acordo, cuja evidência deriva antes da 

sua vigência do que do acesso a alguma lei inscrita na razão ou em nossos corações. Seu modelo de moralidade é 

Sócrates, com sua exigência do diálogo consigo mesmo e com os outros, bem como do acordo consigo mesmo. Por 

outro lado, suas reflexões morais são marcadas pelo problema do mal, e daquele mal diante do qual não podemos senão 

dizer que não deveria jamais ter acontecido. Essa percepção do mal parece conflitar com uma compreensão das regras 

morais como convenções, e minha comunicação pretende lançar luz sobre essa tensão, apontando elementos em jogo 

na compreensão arendtiana da natureza das regras morais como algo convencional, bem como na relação entre 

pensamento e juízo, na qual Arendt deposita sua confiança quanto a possibilidade de discernir o certo e o errado. 
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Resumo: A felicidade contemporânea tem sido identificada ao poder de consumo, em uma lógica que envolve não 

apenas a aquisição de bens, mas o descarte praticamente imediato do que foi adquirido. A manutenção desse ciclo de 

aquisição-descarte-aquisição parece ser mantida pelo prazer proporcionado pelo consumo. Por isso, há quem conclua 

que vivemos em uma sociedade hedonista, em que a felicidade está orientada exclusivamente pelo prazer. Um dos 

resultados dessa lógica do prazer advindo do consumismo é a destruição ecológica, com a produção em massa de 

descartes. Desse modo, o debate sobre felicidade não pode ser desvinculado das dimensões ética e política, pois, a 

adoção de uma concepção de felicidade implica na discussão de ações humanas permeadas por valores e de suas 

consequências para a sociedade. Frente a esse cenário, o objetivo deste trabalho é resgatar alguns elementos da filosofia 

epicurista para debater o consumismo contemporâneo, buscando nessa filosofia uma concepção de felicidade 

alternativa. À primeira vista, esse itinerário parece ser contraintuitivo, pois, como uma filosofia hedonista poderia 

encaminhar uma alternativa aos problemas do prazer proporcionado pelo consumismo? Para construir uma resposta, é 

preciso, inicialmente, esclarecer que para Epicuro nem todo prazer deve ser escolhido ou buscado e, do mesmo modo, 

nem todo sofrimento deve ser evitado. É preciso, antes de tudo, ponderar as consequências advindas da escolha ou 

recusa dos prazeres e sofrimentos. Nesse ponto, Epicuro apresenta uma das principais características de sua ética, 

distinguindo três tipos de desejos: o natural e necessário é aquele que se realizado suprime o padecimento, como comer 

quando se tem fome; natural e não necessário é o desejo por comidas elaboradas; e, por fim, o desejo inútil que não é 

natural nem necessário são horarias, títulos, prêmios. O conhecimento dessa variedade de desejos possibilita direcionar 

as escolhas buscando prazeres que garantam a saúde do corpo e a tranquilidade do espírito, o que seria sinônimo de 

felicidade. A felicidade epicurista é também indissociável da simplicidade porque habituar-se a ela proporciona os 

meios para enfrentar os obstáculos e desfrutar a vida. Partindo desses esclarecimentos, não é difícil concluir que o 

prazer do consumismo contemporâneo não satisfaz as exigências epicuristas de uma vida feliz. Mais do que isso, o 

prazer do consumismo parece conduzir à infelicidade, pois, ele depende de uma rápida sucessão de novas aquisições e 

descartes, essa busca incessante por desejos inúteis acarreta em fadiga e ansiedade. Conclui-se que as discussões de 

Epicuro fornecem caminhos para construir uma noção de felicidade que não comprometa uma perspectiva de futuro, 

sem abdicar do prazer de existir. Nesse itinerário, a filosofia epicurista deixa de ser apenas uma ética para contemplar 

também uma dimensão política. 
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Resumo: Pretende-se, nesta exposição, analisar os conceitos de necessidade, libertação e liberdade na obra de Hannah 

Arendt. Tais conceitos apresentam-se de maneira extremamente marcante  nas obras A Condição Humana (1958), Entre 

o Passado e o Futuro (1961) e Sobre a Revolução (1963). Faz-se necessário, portanto, passar por alguns momentos 

dessas três obras, comparando as especificidades das abordagens de cada uma com o fito de articular os aspectos 

centrais de cada conceito e, principalmente, as distinções por vezes sutis que os permeiam. Trataremos, assim, 

brevemente (i) da relação desses três conceitos com as esferas pública e privada — cuja caracterização é realizada pela 

autora de acordo com seu sentido original na polis grega — e (ii) da diferenciação entre o conceito de libertação, 

relacionado à superação dos impedimentos materiais por parte de um indivíduo, e de liberdade, fenômeno que, para a 

autora, é estritamente político e só pode ser vivenciado dentro da bios politikos. Acreditamos, e pretendemos evidenciá-

lo, que a análise desta tríade conceitual das obras de Arendt permite uma compreensão ampla de outros conceitos 

centrais mobilizados em seus escritos — como as noções de pluralidade, ação, poder, social, etc — e mostra-se assim 

uma importante, embora esquemática, chave de leitura do corpus arendtiano. Ademais, tal estudo indica também a 

relação intrínseca entre os estudos sobre a polis e as reflexões da autora sobre a modernidade, e explicita a pertinência 

do resgate das experiências políticas da antiguidade para sua inovadora análise dos sistemas de conselhos — o tesouro 

perdido das revoluções — na modernidade. 
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Resumo: Com o propósito de construir um caminho que nos permita refletir acerca da principal questão imposta em 

sua obra “Quadros de Guerra: quando a vida é passível de luto?” a filósofa estadunidense Judith Butler, professora da 

Universidade de Berkeley(CA) e conhecida principalmente por suas obras sobre gênero e a teoria queer, nos leva a 

refletir de que modo uma vida pode ser apreendida sob a condição de ser passível de luto, ou “enlutável”, enquanto 

outras não recebem o mesmo aspecto. Deste modo, Butler nos faz caminhar por diferentes tradições da filosofia  a fim 

de constituir um aparato teórico que permita a compreensão do sujeito por diferentes concepções, é quando percebe-se 

a presença de filósofos como Hegel e Levinás na busca da compreensão do outro a partir do eu, busca em psicanalistas 

como Lacan e Melanie Klein um aprofundamento da concepção de sujeito e através dos conceitos de micropoderes e 

das tecnologias normativas de Foucault é possível compreender que a autora recebe a influência do filósofo francês 

para compreender a apreensão do outro, isto é, a aceitação e o reconhecimento como dependentes de um conjunto de 

normas expostos pela ordem social e política. Nisto, Butler mostra uma possibilidade de expor a vida como um objeto 

precário, concebendo o corpo enquanto um fenômeno social, que está exposto aos outros, e que é portanto vulnerável 

por definição. O conceito a que chega a filósofa e que nos permite compreender quando uma vida é classificada como 

passível de luto, ou não, é o conceito de “enquadramento” no qual a autora se propõe a expor como a vida em sentido 

estrito pode Sr enquadrada, como em molduras em quadros, e é a partir dessa concepção que será possível compreender 

os aspectos comuns a determinadas vidas, pela normalização de seus corpos que os levam a condição de passíveis de 

luto, precários e vulneráveis.  
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A CRÍTICA A EDUCAÇÃO PROGRESSISTA NO TEXTO A CRISE NA EDUCAÇÃO DE HANNAH 

ARENDT 

 

Grndo. Wendeu Corsino Vieira Da Silva 

Universidade Estadual de Londrina 

wendeu.c1996@gmail.com 

 

Resumo: O presente ártico pretende apresentar ao público a crítica a educação progressista no texto A crise na 

educação de Hannah Arendt apresentada no livro Entre o Passado e o Futuro (1961). Arendt nessa obra faz uma crítica 

direta ao modelo educacional instituído nos Estados Unidos a qual teve fundamentação os textos de John Dewey. 

Arendt julgo o modelo educacional norte americano inferior ao do “Velho mundo”, não por ser um país novo e jovem 

ainda, pelo contrário, pois para ela no âmbito educacional eles eram "os mais 'avançado' e moderno do mundo". Assim 

sendo, Arendt afirmava ser a educação progressista a culpada pelos insucessos no campo educacional. Em seu texto 

Hannah Arendt faz diversas críticas ao modelo progressista, começando pelo fato dela surgir como uma tentativa de 

realização do sonho norte-americano de criar um novo mundo livre da pobreza e da opressão, tal ideal quando jogado 

às mãos dos recém-chegados se torna um grande erro pois tira deles a sua própria oportunidade face ao novo mundo. 

Para Arendt o mundo que se apresenta para o recém-chegado será sempre um mundo velho pois sempre será um mundo 

que o antecedeu, por isso educar uma criança para que ela realize um ideal político seria como impor a ela um caminho 

obrigatório a se seguir. Assim Arendt faz necessário a imediata distinção entre política e educação. Além disso, Arendt 

também considera de extrema importância entender as diferenças entre domínio público e domínio privado, uma vez 

que é através dessa distinção que ela vai dar seguimento nas suas justificativas de como o modelo educacional 

progressista é prejudicial aos recém-nascidos, pois, para Arendt a educação desses deve ser mantida longe dos domínios 

públicos, uma vez que o domínio público já não é mais o espaço de educar, mas sim da ação dos homens adultos e 

responsáveis pelo mundo. 

 

Palavras chaves: Arendt; Educação; Progressista; Conservado; Política. 
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