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A PROPOSITO DA PROBLEMATICA DO MAL 
EM HANNAH ARENDT 

Odilio Alves Aguiar1 

RESUMO 

Motivado pelos acontecimentos extremados de violência que vivenciamos recentemente, o texto aborda 
uma possível leitura do mal na atualidade. Aceitando o mal como um "desafio ao pensamento", o ensaio aborda 
as visões do mal na filosofia tradicional e, no rastro da pensadora Hannah Arendt, explicita a dimensão política da 
experiência do mal através dos conceitos de mal radical e banalidade do mal, isto é, como tentativa de dominação 
total, extermínio dos homens e da dimensão humana da vida e relacionado a um "vazio de pensamento" 
(thoughtlessness). 
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lhe Problematic of Evil in Hannah Arendt 

ABSTRACT 

This article is an approach about the theme of the "evil" in the present time. The author was motivated by 
the extreme violence present in real life at the moment. lt treats the different concepts of "evil" in traditional 
philosophy and considers Hannah Arendt's ideas as well, based upon the perception of evil as a "thought defy" . 
Political dimensions of evil experience through the concepts of radical evil and evil banality, that is, as a trial of 
total domination, extermination of mankind and of human life dimension and related to thoughtlessness, are also 
considered in the present work. 

Key-words: Philosophy, evil, politics, radical evil, evil banality. 
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O recrudescimento da violência nos dias atuais 
está chamando a atenção de tal forma que todos so
mos convidados a refletir sobre o assunto. No entanto, 
as análises têm se mantido em chaves interpretativas 
que precisam ser ampliadas para que possamos captar 
a significação desses fenômenos: na academia, preva
lece a tendência do recurso à questão social. A expli
cação científica e causal toma a miséria, a pobreza, a 
exclusão social como o fundamento da violência. Por 
outro lado, no senso comum prevalece o recurso às 
"forças superiores", diabólicas, relacionadas a um tem
po apocalíptico como a raiz da atual intensidade da 
violência. Que tem a Filosofia a dizer sobre esse as
sunto? Acreditamos que, mesmo sem dar uma respos
ta positiva aos dilemas da atualidade, a Filosofia tem 
condições de iluminar o que está acontecendo. Filo
soficamente falando, trata-se de refletir sobre a cate
goria do mal 2 • Assim como o mal para a Filosofia, o 
paroxismo da violência das atuais sociedades apresen
ta-se como um "desafio ao pensamento". A explica
ção socioeconômica é insuficiente, podendo, inclusive 
ser invertida: os maiores males hoje são fruto da opu
lência, da riqueza, dos padrões de consumo etc. A re
lação entre violência e mal mostra-se como uma 
perspectiva heuristicamente produtiva na medida em 
que mantém essa dimensão do inalcançável, 
assintótica, "misteriosa e indizível" que perpassa as 
situações humanas limítrofes. Trata-se de reconhecer 
a dimensão de fronteira embutida em fenômenos que 
apontam o mal 'como a categoria capaz de iluminá
los3. Vale dizer, esses fenômenos não são explicáveis 
apenas por uma área ou setor do saber humano, uma 
vez que exige um trabalho de compreensão que ultra
passa as visões compartimentalizadas próprias às ci
ências contemporâneas. 

Relacionar a violência ao mal, na atualidade, 
não favorece de todo o nosso trabalho compreensivo, 
uma vez que a tendência tradicional, inclusive na Fi
losofia, é encarar o problema do mal na perspectiva 
da Metafísica ou da Teodicéia, cujo otimismo não per
mite pensar a positividade do mal. A tradição filosófi
ca rejeitou a positividade do mal porque implicava o 
reconhecimento do mal como ser, possuidor de densi
dade ontológica. A malignidade do mal, o princípio 
do mal, assim, seria entificada ou personificada num 
ser maligno (o homem ou diabo). Essa positivação le
varia a uma concepção da maldade como inerente ao 

ser humano, o que a tradição não aceitava e não é 
aceitável como determinação, mas que pode se situar 
no horizonte das possibilidades humanas.4 

Dentro desse espectro tentaremos conduzir o 
nosso argumento de tal forma que seja possível pensar 
a positividade do mal sem, no entanto, recorrer à idéia 
da malignidade do mal. Com isso encaramos o desafio 
de pensar o mal no contexto das formas de sociabilida
de secularizadas. Vale dizer, a categoria do mal, na nossa 
compreensão, só tem eficácia, hoje, se for pensada para 
além da perspectiva moral e religiosa. É insuficiente 
abordar o mal como uma questão de pecado, bem como 
mera transgressão moral. Ações motivadas pela inveja, 
ambição, ódio ou outros sentimentos do tipo são inca
pazes de justificar o atual recrudescimento da violên
cia. Situar assim o problema é importante porque facilita 
a compreensão de a incapacidade da sanção religiosa 
ou moral vigorar nos dias atuais. A perda da evidência 
dos valores morais e religiosos inviabiliza esse cami
nho. Verifica-se, hoje, uma ruptura com a tradição mo
ral e religiosa como elemento legitimador da vida em 
comum. Na medida em que isso ocorreu, a religião e a 
sua moral perderam o poder de barrar ações malignas. 
É preciso pensar outra forma de legitimidade que seja 
capaz de favorecer a convivência humana e limitar o 
espraiamento do mal no mundo. Essa perspectiva é im
portante até mesmo porque as ações relacionadas ao 
mal hoje são ações nas quais não se verificam o com
ponente da maldade. 

Conceituar o mal não é fácil. Aliás, podemos até 
dizer que o mal é mais uma questão de experiência do 
que de abstração conceitual. De alguma forma, estaria 
relaCionado à provocação da dor e da morte aos seres 
sencientes, capazes de senti-la. O mal estaria, assim, 
relacionado a um mais de sofrimento capaz de levar à 
morte física ou de anular o homem como ser de 
transcendência, como subjetividade. A biologização do 
homem, a sua redução a animal da espécie humana, 
coagido por uma função, segue a trilha da morte e do 
sofrimento físico praticados contra os homens e os de
mais seres vivos. Forte tendência do mal nos últimos 
tempos é proveniente de posturas que ensejam deter
minar um padrão de homem que teria direito de viver 
na terra, contrapondo-se, assim, à condição da diversi
dade e pluralidade humana. Uma interrogação aqui é 
plausível : não será possível perceber o espraiamento 
do mal não só nas guerras religiosas, mas também na 

2 Nesse aspecto, discordamos de Denis Rosenfield que no seu livro "Do Mal" (Porto Alegre: L&PM, 1988) coloca como subtítulo "Para 
Introduzir em filosofia o conceito de mal". O mal foi amplamente tematizado pela tradição. Não tem sentido querer introduzir algo que já 
foi abordado sistematicamente por vários filósofos, basta lembrar de Platão, dos estóicos, Agostinho, S. Tomás, Schelling, Kant, Hegel 
entre outros. 
3 LIBÂNIO, João Batista. "O Mal: Problema de Fronteira" in CIRNE-LIMA, Carlos e ALMEIDA, Custódio (Orgs.). Nós e o absoluto. São 
Paulo: Loyola, 2001, p. 219-235 e RICOEUR, Paul. O mal. Um desafio à filosofia e à teologia. Campinas: Papirus, 1988. 
4 O otimismo da tradição conviveu com perspectivas que de alguma forma enfatizaram a dimensão ou propensão do homem para o mal. 
O homem, nessa visão, não é apenas um ser para o amor e a vida, mas, também , para a morte, egoísmo e o ódio. Basta pensar na 
assertiva hobbesiana do homo homini lupus ou na pulsão de morte em Freud. A tendência ao gozo propende a coisificar e anular o 
homem. Cf. ROZA, Garcia. O mal radical em Freud. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1990. 
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biotecnologia aplicada aos humanos, na padronização 
cultural propagada pelas mídias? Nesse sentido, pode
mos antecipar e dizer que a limitação ao mal só poderá 
advir do respeito à pluralidade como uma condição da 
humanidade dos homens e isso na forma do amorteci
mento das ambições de abundância e padronização. 
Sem barrar as perspectivas do progresso que invadiu a 
civilização, sem questionar o padrão destrutivo do con
sumo a que estamos submetidos, o que teremos é ape
nas a submissão dos governos ao mercado, a destruição 
das culturas e costumes, a barbárie, enfim. 

Os gregos inauguram a pergunta pela origem do 
mal (Pothen to kakon). A indagação já foi feita em um 
contexto de questionamento das respostas mitológicas 
que trabalhavam com a idéia de destino inelutável. A 
resposta metafísica a essa questão deu o tom da visão 
que perdurou na tradição. Nessa perspectiva, o mal es
taria relacionado ao mundo sensível, à dimensão ani
mal, passional do homem. Haveria uma conexão entre 
o m;:tl e a matéria, ao campo da sensibilidade. O mal, 
desse modo, não teria estatuto ontológico, seria pensa
do como privação, imperfeição, defeito. O mal é pen
sado como os buracos no queijo. A falta implicaria o 
vazio do ser a partir de onde poderia germinar o mal. 
Quanto mais os homens pendessem para a escala baixa 
dos seres, mais próximos da matéria, mais propensos 
estariam à maldade. A renuncia da dimensão espiritual 
levaria os seres inteligentes a se tornarem vulneráveis 
ao mal. Desse modo, o mal estaria relacionado à degra
dação dos seres inteligentes e o bem à ascensão dos 
seres inteligentes em direção à sua natureza espiritual. 

Um avanço na tematização do problema do mal 
vamos verificar em Santo Agostinho. Agostinho combi
na o horizonte metafísico com a Teodicéia. A Teodicéia 
nasce da tentativa de resolver a contradição entre a bon
dade e perfeição de Deus e a existência do mal. O prin
cípio lógico da não-contradição diz que dois predicados 
opostos não podem pertencer aos mesmo sujeito; como, 
então, o Criador, um ser perfeito, permitiu o apareci
mento do mal, a imperfeição? Mais do que isso: como 
compreender o mal imerecido, o sofrimento dos ino
centes, as doenças? Da Metafísica, Agostinho retira a 
compreensão do mal como falta, privação do bem. O 
mal não é ontológico, não possui ser. Ele emerge a 
partir do exercício da escolha humana. Em De Liberum 
Arbitrium, Agostinho identifica uma iniância, uma 
impulsividade sensitiva, no homem, marca do mal 
metafísico nos seres criados, que funciona como um 
lugar da degradação humana. Escolher esse lugar (mun
dano, das ilusões, das paixões) é distanciar-se do lugar 

próprio, da essência espiritual, imagem e semelhança 
de Deus para a qual fora criado. Haveria, nesse caso, o 
predomínio da matéria sobre o espírito, dos sentidos 
sobre a transcendência. O homem foi criado dentro de 
uma escala da emanação. Nessa escala, quanto mais 
perto da dimensão espiritual, mais próximo do bem e, 
quanto mais junto da matéria, mais vizinho do mal. O 
mal não seria, assim, ontológico, mas moral, enraizado 
nas opções pelas coisas mundanas. 

Na perspectiva da Teodicéia, prevalece o otimis
mo. O sofrimento, a dor, as doenças e os cataclismas 
naturais são pensados em vista do triunfo do bem. Pro
vavelmente nasceu aí a nossa tendência a sempre ver 
sentido nas ações más, pois elas levarão à vitória do 
bem. Somente assim pode-se entender o mal imereci
do, as vítimas inocentes. Através dessas vítimas, a espé
cie humana vai se purificando. Esse é o esquema mental 
que justifica que em nome do bem é possível as ações 
más, algo como "dos males o menor" ou como "em 
nome do bem-estar de todos é razoável o sacrifício de 
alguns" e "em nome da civilização e da liberdade é 
justo eliminar os bárbaros" e por aí vai. Até mesmo o 
argumento do progresso se aproveitou do esquema de 
pensamento da Teodicéia, da idéia de que vivemos no 
melhor dos mundos possíveis. No fim, tudo vai dar cer
to: o homem vai ser livre e viverá na abundância. 

Schelling, no seu texto sobre A Essência da Li
berdade Humana, identifica liberdade e razão, inician
do, assim, uma linha de raciocínio que será acolhida 
no idealismo alemão, principalmente por Kant em A 
Religião nos Limites da Simples Razão. 5 Contrariamen
te à tradição metafísica, o mal não será relacionado à 
matéria, às paixões, aos sentidos. O mal passará a se 
inscrever no interior mesmo da liberdade humana, como 
algo enraizado na mais alta capacidade espiritual dos 
homens: a razão. Na capacidade humana para a liber
dade, emerge a potência para a positivação do mal: o 
mal radical. Esse mal foi considerado radical porque 
ele não é explicável a partir da maldade. De alguma 
forma, ele nasce e atinge a essência mesmo do homem: 
a liberdade espiritual. O mal, assim, é positividade na 
medida em que implica resistência consciente ao bem. 
Essa tematização supera uma linha de raciocínio tam
bém proveniente de Kant, na qual se associa o mal à 
instrumentalização do homem, o uso do homem como 
meio e não como fim em si mesmo. Daí sua radical idade; 
mais do que meio, o mal radical implica a destruição 
mesmo da humanidade do homem. O escravo usado 
como meio ainda mantém intacta, de alguma forma, a 
sua humanidade. É essa humanidade presente em qual-

5 Essa perspectiva se faz fortemente presente na análise hegeliana da Revolução Francesa. Essa revolução é concebida como manifes
tação do espírito absoluto no mundo, figura da razão, evento que simbolizaria a efetivação da liberdade no mundo. Mas a revolução 
resvalou para a violência nua e crua com o terror jacobino, também percebido por Hegel. Assim o que era realização máxima da liberdade 
passa a dar lugar à realização do mal. O terror, a destruição e o medo são, assim, uma possibilidade inscrita no âmago das mais altas 
capacidades humanas para a liberdade. 
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quer ser humano que o mal radical, kantianamente fa
lando, quer ver destruída. Há em Kant resquício de 
Teodicéia e, no limite, ele acredita que vai prevalecer a 
lei moral universal, o bem. 

Embora sem realizar uma discussão sistemática, é 
no contexto da discussão sobre o mal na tradição filosó
fica que Arendt insere a sua compreensão do mal. jerome 
Kohn chega a dizer que o problema do mal se constitui 
no principal eixo argumentativo que atravessa toda a re
flexão político-filosófica arendtiana.6 Essa discussão, no 
entanto, não é fruto de mero exercício de erudição, ao 
contrário, surge na autora após a descoberta dos campos 
de concentração. Hannah Arendt nasceu na Alemanha 
em 1906. De origem judaica, teve que abandonar a Pá
tria alemã em virtude da ascensão dos nazistas. Refu
giou-se na França e depois nos Estados Unidos, onde 
adquiriu cidadania. Na América, em 1943, perplexa, toma 
conhecimento de Auschwitz, da matança sistemática dos 
judeus nas câmaras de gás dos campos de concentração. 
A partir de então, resolve concentrar-se intelectualmente 
na compreensão desse fenômeno que, segundo ela, de
safiava todas as categorias e teorias produzidas no Oci
dente. Fruto dessa empreita, surge em 1951 o livro Origens 
do Totalitarismo, uma tentativa de compreender as ex
periências forjadas pelo fascismo e estalinismo. É justa
mente no contexto da tentativa de compreender a 
novidade da forma totalitária de governar que Arendt vai 
usar a expressão kantiana do mal radical. Para ela, "(. .. ) 
nossa tradição não pode conceber um "mal radical" 
como também a teologia cristã que concedeu ao diabo 
uma origem celestial. Somente Kant, o único filósofo que, 
pela denominação que lhe deu, ao menos deve ter sus
peitado de que esse mal existia ... ". 

Na trilha aberta por Kant, Arendt, ao recorrer ao 
mal radical, indica uma possibilidade de se pensar o 
mal para além da visão da Metafísica e da Teodicéia, 
isto é, como não-ser e para além da visão moral, como 
deliberação pela maldade, presente nos vícios huma
nos. O mal radical torna possível pensar o mal na sua 
positividade, sem aceitar a malignidade do mal, sem 
precisar recorrer à idéia de um ser maligno. Arendt iden-

tifica na tentativa de instituir um governo com preten
são de domínio total como a positivação do mal no 
mundo. Desta feita, o mal radical é uma categoria que 
ultrapassa a dimensão moral, âmbito no qual o mal vi
nha sendo pensado e adquire um estatuto político7 • Vale 
dizer, o mal radical aponta para um tipo de mal que 
não está relacionado à transgressão, a algo relacionado 
à arbitrariedade e à lei.8 

Ao usar a idéia de mal radical para compreender 
o totalitarismo, Arendt enseja captar a especificidade 
de uma forma de sociabilidade totalmente nova. O novo, 
no caso, não é a intensidade da violência, o uso dos 
instrumentos e .armas bélicas, mas a tentativa primeira 
de construir uma organização comunitária abandonan
do a política, a forma típica das organizações comuni
tárias no Ocidente. A nova forma enseja se constituir 
não a partir-dos contatos humanos, mas da solidão dos 
indivíduos inseridos nos grupos humanos massificados. 
O medo, a inimizade são os "princípios" ordenadores 
dessa nova forma de governo. Daí a novidade desse 
novo regime social, pois, segundo Arendt, não há na 
Filosofia Política nenhuma teoria de governo capaz de 
dar conta dessa novidade9 • Nem mesmo as teorias so
bre os governos tirânicos são apropriadas para se pen
sar as formas de governo baseadas no terror. 

A pretensão de domínio total sobre os indivíduos é 
o núcleo a partir de onde se pode pensar o mal radical das 
experiências totalitárias. Os "campos de concentração" 
representam o emblema maior desse tipo de governo. 
Como órgão encarregado de fabricar sistematicamente 
cadáveres, os campos de concentração tornaram-se o sím
bolo do mal radical. A eficácia ou legitimação de um go
verno ou qualquer outra instituição com pretensão de 
domínio total só pode se dar na medida em que os ho
mens são eliminados como seres humanos, capazes de 
exercer na plenitude todas as suas faculdades. No máxi
mo serão admitidos "mortos-vivos", seres humanos re
duzidos à sua dimensão animal, sem poder interagir, falar, 
pensar e agir livre e espontaneamente.10 O governo tota
litário é uma forma de governo cuja condição de sustenta
ção pressupõe a descartabilidade dos homens. Esse é o 

6 Cf. KOHN, Jerome. "O mal e a pluralidade: o caminho de Hannah Arendt em direção À Vida do Espírito" in Origens do Totalitarismo: 50 
anos depois. Aguiar, Odilio et ai. (org .). Trad. De Odilio Alves Aguiar. Rio de Janeiro: Relume/Dumará, 2001 . 
7 Paul Ricouer em lntroduccion a la simbólica dei mal, p. 164, argumenta que "O verdadeiro, o mal do mal, se mostra com as falsas 
sínteses, isto é, com as ~alsificações contemporâneas das grandes empresas de totalização da experiência cultural , nas instituições 
políticas e eclesiásticas. E, então, que o mal mostra seu verdadeiro rosto, o mal do mal sendo a mentira das sínteses prematuras, das 
totalizações violentas." 
8 Esse aspecto do mal em Hannah Arendt está muito bem abordado por Nádia Souki em Hannah Arendt e a Banalidade do Mal, Belo 
Horizonte: Ed. UFMG, 1998, p. 36-37. Esse livro, ademais, constitui excelente subsídio a quem se interessar sobre esse tema em Arendt. 
Essa dimensão política do mal radical também está presente no texto referido de Ricouer. Para o autor, o mal radical tem origem nas 
pretensões de realização e totalização inerentes à razão pura e prática. A perversão desse desejo deu origem ao totalitarismo. Para 
Ricouer, o verdadeiro mal radical aparece através do Estado e da Religião, instituições de reunião, de recapitulação, de totalização. A 
relação entre mal radical e política, totalitarismo e razão, está, também, muito bem argumentada no livro , Do Mal de Denis Rosenfield, 
Porto Alegre: L&PM, 1988. 
9 Cf. a respeito STANLEY, John L. ls totalitarianism a new phenomenon? Reflections on Hannah Arendt's Origins of totalitarianism. In: Hannah 
Arendt critica/ essays. Editado por Lewis P. Hinchman e Sandra K. Hinchman. Nova Iorque: State University o f New York Press, 1994, p. 7-40. 
10 Sobre isso, cf. especialmente os capítulos "Dominação Total" e "Ideologia e Terror" in Origens do Totalitarismo de Hannah Arendt. 
Tradução de Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 1990 e, também, de CHAUMONT, J.-M. "La singularité de l'univers 
concentrationnaire selon Hannah Arendt", in Hannah Arendt et la Modernite, org . por Anne-Marie Roviello et ai. Paris: Vrin, 1992. 

Revista de Psicologia, Fortaleza, V.20(2), p. 82-88, jul./dez. 2002 m 



Revista de Psicologia Odilio Alves Aguiar 

motivo pelo qual o processo de massificação que surgiu 
com a Revolução Industrial se tornou adequado para o 
projeto totalitário e permanece atual para as pretensões 
anti-políticas ainda presentes na concepção de legitimi
dade preponderante no mundo contemporâneo. No reino 
de Alice, na hegemonia da influência dos media como 
instância norteadora da sociabilidade contemporânea, 
estamos a um passo da superfluidade dos seres huma
nos. A tendência à funcionalização e padronização da 
vida humana nas sociedades contemporâneas, em todos 
os setores, do trabalho à criação artística, da religião à 
ciência, leva-nos a entender o cuidado e a importância 
que Arendt atribui ao conceito de mal radical. 

Com a tematização do mal, a obra arendtiana 
adquire uma dimensão ética muito peculiar. Para ela, a 
ética não era uma reflexão sobre a essência genérica 
do homem. Não é a realização de um padrão universal 
que fará ética a política. Não há uma natureza humana 
essencial. A ética possível em Arendt é uma ética da 
singularização, da passagem do homem como ser mudo, 
membro da espécie animal para membro da comuni
dade humana, inserindo-se como ser singular na 
pluralidade inerente à comunidade dos homens. "Não 
o homem, mas os homens habitam a terra". A pluralidade 
é a condição na qual a vida humana se realiza na terra. 
Com esse conceito, Arendt se contrapõe às perspecti
vas unitaristas, redencionistas e totalizantes presentes 
nas éticas tradicionais. Qualquer ação coletiva que vise 
a eliminar a finitude e diversidade humana, segundo 
Arendt, se insere na perspectiva do mal radical. 

Essa ética da singularização e da pluralidade ad
quire uma dimensão de resistência à nadificação e à 
morte a partir da introdução na reflexão arendtiana do 
conceito de banalidade do mal. Essa expressão em 
Arendt tem densidade filosófica. Arendt não está dizen
do que o mal é algo que pode ser tomado como banal. 
Ao contrário, ela quer justamente chamar atenção para 
as formas contemporâneas do espraiamento do mal e 
como resisti-lo e evitá-lo. Essa a questão arendtiana. 
Arendt usou essa dicção após presenciar o julgamento 
de Eichmann em Jerusalém em 1961. Eichmann foi 
membro do governo nazista e era encarregado de envi
ar judeus para os campos de concentração. Em todos 
os relatos de Arendt verificamos uma profunda perple
xidade pela forma como Eichmann falava das suas ati
vidades como carrasco nazista. Eichmann usava clichês, 
palavras de ordens e a moral do bom funcionário para 
justificar a sua atividade. Essa atividade, para ele, em 
nenhum momento podia ser enquadrada como crimi
nosa, pois apenas cumpria a sua obrigação, o seu de
ver. Eichmann era um ser humano normal. Dizia que 
não possuia nenhum ódio ao povo judeu, ao contrário, 

o judeu, como o alemão, era para ele um povo idealista 
que não se contentava com a pequenez do modo de 
vida pequeno-burguês, fundado no interesse econômi
co. Arendt verifica que Eichmann não era motivado por 
uma vontade de transgredir ou por qualquer tipo de 
maldade. Não há uma vontade má em Eichmann e no 
entanto viabilizou o assassinato de milhões de pessoas. 
É justamente isso que levou Arendt a usar o termo ba
nalidade do mal. O mal, nesse caso, é perpetrado por 
seres humanos que resistem ao pensamento, presos às 
pressões cotidianas da função, identificados com ela, 
rejeitam julgar o que fazem e o que está acontecendo 
ao seu redor ( What we are doing). 11 Para Arendt, a 
prática do mal que pode ser chamada de banal não é 
fruto de deliberação. Não há uma escolha, não há o 
exercício do livre-arbítrio nem se verifica aí uma ativi
dade da consciência e sim o cancelamento dessa ativi
dade. Ao mal banal Arendt associa o "vazio de 
pensamento" (thougthlessness). 

Ao relacionar o mal ao vazio de pensamento, 
Arendt aponta para uma possível compreensão do mal 
radical nas sociedades contemporâneas. Nessas socie
dades o mal radical se realiza na forma da banalidade 
do mal. Estamos diante de um tipo de mal para o qual 
não é possível relacionar a maldade, patologia ou con
vicção. Trata-se do mal como causa do mal. O prati
cante do mal banal não conhece a culpa. Ele age como 
uma engrenagem maquínica do mal. O mal banal é 
típico das sociedades onde reinam o anonimato e a 
massificação. Ess~ é um campo fértil para o mal nascer 
como um fungo, com capacidade de crescer e se espa
lhar como causa de si mesmo, sem raiz alguma. O pra
ticante do mal banal age como um ninguém. Eichmann, 
segundo Arendt, agiu como o cão de Pavlov, que foi 
condicionado a salivar mesmo sem ter fome. Eichmann 
renunciou à capacidade humana de julgar e pensar e, 
ao fazê-lo, agiu como se fosse condicionado. Eichmann 
não praticou o mal motivado pela ambição, ódio ou 
por uma escolha proveniente da determinação sensível 
que pudéssemos igualá-lo a um animal. Nada disso 
encontramos em Eichmann. Ao contrário, foi justamen
te a renúncia à capacidade de escolher, o que implica
ria julgamento, a fazer com Eichmann agisse como mera 
correia de transmissão de uma lógica assassina siste
mática. Ao renunciar ao julgamento, Eichmann desti
tuiu-se da condição de ser com subjetividade que lhe 
possibilitaria o descondicionamento e, assim, dizer: não, 
isso eu "não posso". 

Nas sociedades secularizadas do mundo con
temporâneo, nas quais não se verifica mais um senti
do transcendente evidente que nortearia a vida das 
pessoas, a exigência de julgar se faz premente. Nessas 

11 Cf. a respeito CHALIER, Catherine. Radicalité et banalité du Mal. In: Ontologie et politique. Editado por Miguel Abensour. Paris: Tierce, 
1989, p. 237-256; LANG, Serei. Hannah Arendt and the Politics of Evil. In: Hannah Arendt criticai essays. Editado por Lewis P. Hinchman 
e Sandra K. Hinchman. Nova Iorque: State University of New York Press, 1994, p. 41. 55. 
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sociedades, ou os indivíduos assumem a maioridade e 
a obrigação de julgar a ela atinente ou se perderão 
como humanos, dotados de subjetividade, em face do 
avanço técnico-midiático e econômico com ampla 
pretensão e possibilidade de condicionar as pessoas. 
O que pode barrar o mal nessas sociedades é a recu
peração da política, a discussão pública dos assuntos 
comuns ou, na falta dessa esfera pública, o exercício 
da faculdade de julgar, através do qual pelo menos os 
indivíduos podem se abster de favorecer o espraiamen
to do mal. Não é à toa que qualquer efetivação no 
mundo, hoje, de posição única, seja religiosa, econô
mica ou ideológica vai redundar em violência. Não 
há como voltar a uma legitimidade absoluta do mun
do público. Esse é um espaço que está secularizado e 
que é freqüentado por pessoas de várias posições reli
giosas e ideológicas. Assim, também, não se sustenta 
um corpo político apenas para viabilizar um tipo ex
clusivo de produção, distribuição e consumo de mer
cadorias. Ou a política assume importância 
significativa ou retornaremos à barbárie. E isso é uma 
possibilidade concreta. Os "crimes contra a humani
dade", rotineiros no mundo contemporâneo, sinalizam 
para embates radicais entre grupos humanos que po
dem levar ao prevalecimento do mal sobre o bem. Com 
o surgimento da banalidade do mal, passamos a ter no 
nosso horizonte fático um tipo de mal cuja prática se 
direciona contra a humanidade mesma, não como 
abstração, mas na sua diversidade fenomenológica. É 
a humanidade como tal que o mal banal atinge. O 
mal banal é feito em contraposição à condição huma
na, nele há a rejeição da diversidade humana e a ten
tativa de determinar que homem pode habitar a terra. 
Na prática do mal banal, está em jogo a atitude de 
homens que não querem dividir a terra com outros: 
negros, nordestinos, homossexuais, doentes, judeus, 
árabes etc. 

Nesse aspecto, cumpre esclarecer que, mesmo 
sem ter culpa e não realizar escolhas, a renúncia que o 
praticante do mal banal faz do humano em si mesmo, 
ao agir como se fosse condicionado, não tira a respon
sabilidade pelos crimes que ele viabiliza ao se tornar 
uma peça para que o mal realize o mal. Eichmann é um 
homem hostis generis humani e não um cachorro, mes
mo que sua ação seja fruto do condicionamento, e como 
tal deve e foi julgado. 

Com isso queremos dizer que a positivação do 
mal no mal banal se concretiza na medida em que o mal 
banal põe em perigo a própria humanidade. Vale dizer, 
estamos diante de uma forma de mal cuja prática jamais 
pode ser entendida ou aceita como assimilável num bem 
maior. O mal, assim, não é não-ser condicionado pelo 

ser como na tradição, mas algo cuja realização positiva 
o nada, sem, no entanto, pressupor uma vontade malig
na no homem ou a posse do mundo por uma entidade 
como o diabo. O mal banal se realiza na medida em que 
homens renunciem à própria humanidade, mesmo que 
não seja uma renúncia consciente e, por conta disso, se 
permitam realizar crimes contra a humanidade. O prati
cante do mal banal divide a própria casa espiritual, a 
consciência, com um assassino e para não encontrar com 
esse assassino evita pensar e julgar. Quem julga realiza 
um diálogo com os "parceiros internos", de si consigo 
mesmo e pressupõe respeito à pluralidade interna que, 
segundo Arendt, prefigura a pluralidade mundana o fato 
de que "os homens e não o Homem habitam o mundo". 
O exercício desse diálogo, no mínimo, leva a um "para
para-pensar" que barra a atuação do mal. Esse diálogo 
interno propicia o distanciamento de uma postura con
formista, do adesismo, das identificações e lealdades 
incondicionais que são as maiores motivações do es
praiamento do mal no mundo nas sociedades contem
porâneas secularizadas. Daí a razão do pensar e julgar 
funcionar, para Arendt, como uma espécie de último 
recurso afirmador -da humanidade dos homens em si
tuações de "desbussolamento" generalizado, próprias 
aos "tempos sombrios" como em vários momentos ex
perimentados na história humana, mas principalmente 
na contemporaneidade.12 

Concluindo, podemos dizer que a categoria do 
mal banal mostra-se bastante propícia para pensar o mal 
nas sociedades secularizadas porque viabiliza pensar a 
positividade do mal sem apelar para um ser maligno. 
Essa é a condição para ficarmos alertas para as propor
ções de realização do mal no nosso tempo. Ela põe em 
xeque a própria humanidade. Sem ultrapassar a concep
ção tradicional do mal como não-ser, dificilmente esse 
aspecto ficaria ressaltado, pois nela o mal se realiza no 
âmbito do bem. Essa é, sem dúvida, uma contribuição 
decisiva de Arendt para a reflexão ético-político-filosófi
ca a respeito do mal, cuja condição foi a recepção da 
idéia de mal radical elaborada por Kant. 
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