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Para mim, o importante é compreender. Para mim, escrever é uma questão de procurar 

essa compreensão [...]. Para mim, o importante é o processo de pensar. E se os outros 

compreendem – no mesmo sentido em que compreendi – isso me dá uma sensação de 

satisfação, é como se sentir em casa (Arendt, 2008, p. 33). 
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RESUMO 

 

A experiência dos tempos sombrios conduziu Hannah Arendt à necessidade de investigar o que 

seria o pensamento e de que modo esta faculdade se manifesta na esfera dos assuntos humanos. 

Identificando que desmontar as falácias metafísicas é condição sine qua non para compreender 

esta atividade de modo diferente do abismo erigido entre vita activa e vita contemplativa, a 

autora destacou que o rompimento com a tradição, ao passo que confere inadiabilidade à 

investigação sobre o pensar, também impõe que esta reflexão seja respondida partindo de uma 

reconstrução fenomenológica das atividades do espírito. De fato, a recuperação da dignidade 

da política perpassa, inequivocamente, a recuperação da dignidade do pensamento, 

considerando-o não como uma faculdade distante da realidade e das experiências dos 

indivíduos, mas como a possibilidade de investigação sobre o mundo e sobre si mesmo sem a 

qual nenhuma existência plural realiza-se plenamente. Assim, para responder à pergunta sobre 

o que significa pensar em situações-limite, ou qual o lugar do ego pensante diante do 

esfacelamento político e moral que solapou o mundo moderno, é mister, num primeiro 

momento, analisar o conceito arendtiano de tempos sombrios, relacionando-o com a alienação 

e com o totalitarismo, enquanto forma de governo sem precedentes que radicalizou tanto a 

degradação da política quanto a obscuridade da cena pública. A seguir é necessário 

compreender qual é a definição arendtiana de pensamento, identificando de que modo ele se 

diferencia da cognição, bem como qual o modus operandi do seu exercício, principalmente a 

partir da metáfora e da imaginação. Logo após foram analisadas as implicações políticas desta 

atividade mental, partindo inicialmente do não-pensar forjado pela ideologia até alcançar como 

o sensus communis relaciona-se tanto com a manutenção do mundo quanto com o pensar. Nesse 

sentido, a figura de Sócrates fundamenta-se como o paradigma do cidadão reflexivo que, longe 

de desassociar pensamento e espaço público, considerou que a investigação promovida pelo 

ego pensante seria o maior benefício alcançado pela polis. Por fim, a faculdade de julgar, o 

modo como o pensar se desvela na convivência entre os homens, foi examinada, identificando 

porque Arendt o considerou a faculdade política par excellence, como também sublinhando a 

relação entre juízo e responsabilidade pelo mundo e a importância dos exemplos. 

 

Palavras-Chave: Pensamento. Tempos Sombrios. Irreflexão. Responsabilidade. Juízo. 
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ABSTRACT 

 

The experience of dark times led Hannah Arendt to the need to investigate what thought would 

be and how this faculty manifests itself in the sphere of human affairs. Identifying that 

dismantling metaphysical fallacies is a sine qua non condition for understanding this spiritual 

activity differently from the philosophical abyss erected between active vita and contemplative 

vita, the author pointed out that the break with tradition, while conferring inability to research 

on thinking , also requires that this reflection be answered starting from a phenomenological 

reconstruction of the activities of the spirit. In fact, the recovery of the dignity of politics 

unequivocally permeates the recovery of the dignity of thought, considering it not as a faculty 

distant from reality and the experiences of individuals, but as the possibility of research on the 

world and on itself without to which no plural existence is fully realized. Thus, in order to 

answer the question of what it means to think of boundary situations, or what the thinking ego's 

place in the face of the political and moral collapse that undermines the modern world, it is 

necessary, at first, to analyze the Arendtian concept of dark times, relating it to alienation and 

totalitarianism as an unprecedented form of government that radicalized both the degradation 

of politics and the obscurity of the public scene. Next it is necessary to understand what the 

Arendtian definition of thought is, identifying how it differs from cognition as well as the modus 

operandi of its exercise, mainly from metaphor and imagination. Soon after, the political 

implications of this mental activity will be analyzed, starting from the non-thinking forged by 

the ideology until reaching how the sensus communis relates as much to the maintenance of the 

world as to the thinking. In this sense, the figure of Socrates is based as the paradigm of the 

reflective citizen who, far from disassociating thought and public space, considered that the 

investigation promoted by the thinking ego would be the greatest benefit achieved by the polis. 

Finally, we will examine the ability to judge, the way in which thinking is revealed in the 

coexistence between men, identifying why Arendt considered the political faculty par 

excellence, as well as underlining the relation between judgment and responsibility for the 

world and the importance of examples. 

 

Keywords: Thought. Dark Times. Irreflection. Responsibility. Judgment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Desde a irrupção dos tempos sombrios, quando sua judaicidade se transformou em 

um problema político, a necessidade de compreender os acontecimentos e de se reconciliar com 

um mundo em que tal estado de coisas é possível tornou-se o fio condutor do empreendimento 

teórico de Hannah Arendt. Apartada da filosofia, por considerar que a tradição frequentemente 

enamorou-se da tirania e, principalmente, por considerar o homem apenas em sua unicidade, 

restou-lhe apenas pensar sem corrimão sobre os eventos concernentes à coisa pública, a partir 

de dois argumentos centrais: a existência dos homens é plural e é inadiável o resgate da 

dignidade da política e do pensamento.     

Para a autora, a segunda assertiva não se relaciona com prescrições voltadas para o 

exercício governamental. Antes, significa cuidar da preservação do mundo comum, 

possibilitando a permanência do espaço em que cada indivíduo é visto e ouvido pelos demais. 

Diante disso, a questão que se impõe é: será possível que exista um posicionamento diante do 

mundo que não seja antecedido por uma reflexão sobre si mesmo, sobre os outros ou mesmo 

sobre os eventos? Esse questionamento não é superficial, pois considerando o abismo filosófico 

que separou theoria e práxis, as atividades da vita activa foram dissociadas daquelas que 

compõem a vita contemplativa de modo tão veemente que os pensadores profissionais, 

considerando que eram apenas eles que estavam aptos para governar o caótico espaço humano, 

do qual se afastaram maximamente, acabaram segregando os homens entre os poucos que 

pensam e a maioria que se dedicaria às demais atividades. No entanto, será que de fato apenas 

alguns são dotados da habilidade de pensar? E, mesmo em relação a estes poucos, em que 

medida esta faculdade é crucial para a cena pública? 

Ao contrário, Arendt considera que todos são capazes de transitar pelas duas esferas 

constituintes da condição humana. Se, nesse sentido, o pensamento já ganha importância em 

relação aos assuntos públicos, a partir do julgamento de Eichmann o par conceitual ausência de 

pensamento e o problema do mal salientou a implicação política desta atividade. Embora, em 

textos anteriores, a autora tenha destacado a importância do pensar, já relacionando-o com a 

política, foi em A vida do espírito que o pensamento firmou-se como um dos grandes vértices 

da teoria arendtiana; longe de ser uma obra isolada temática e metodologicamente das demais, 

na verdade é o seu complemento, posto que nela as faculdades espirituais, com destaque para o 

pensamento, se fundamentam, pelo menos em tempos sombrios, como a outra face da ação. 

O espanto arendtiano que embasou esta afirmação se funda na possibilidade de 

resistir ao fenômeno totalitário. Mesmo que esta resistência tenha se concretizado ou em 
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posturas individuais de não-adesão, ou em eventos pontuais, como o levante do Gueto de 

Varsóvia e a recusa dinamarquesa em deportar os judeus residentes e exilados no país, estas 

exceções demonstram que a oposição ao totalitarismo era possível. Se em todas estas ocasiões 

a esfera pública já estava diluída, isso significa que a não-participação não tinha gênese na 

convivência entre os indivíduos; ao contrário, certamente proviria das faculdades espirituais.     

No limiar da investigação entre pensamento e política, Arendt identificou que o 

raciocínio envolto em si mesmo, característico dos homens isolados das sociedades 

massificadas, corresponde à deturpação do livre exercício do pensamento, cuja finalidade é 

significar os eventos e compreender um mundo preexistente em que todos os sujeitos nasceram 

como estranhos e, por esse motivo, precisam constantemente reconciliarem-se com o que lhes 

acontece. Nesse âmbito de análise, é possível sinalizar que a solidão é um dos mais potentes 

inviabilizadores da reflexão: se o homem desolado é incapaz de pensar, é porque esta faculdade 

mental também se relaciona com a pluralidade. Mais do que isso, é o mais alto estágio de 

atividade de que alguém é capaz, de modo que é a partir dela que a existência humana pode 

desabrochar em sua essência. Sendo a quintessência do estar-vivo, e se o estar-vivo arendtiano 

pressupõe a existência plural, pode-se afirmar que é impossível que os melhores cidadãos não 

se dediquem ao diálogo interior; dito de outra forma, os que convivem de modo mais harmônico 

com os outros são aqueles que convivem bem também consigo mesmos, porquanto pensam 

sobre a responsabilidade dos seus atos. Essa franja argumentativa é o solo do qual Arendt partiu 

para compor sua fenomenologia do ego pensante.    

Nesta perspectiva, o horizonte de reflexão que alicerçará o presente texto 

dissertativo se desenvolverá a partir da seguinte questão: o que significa pensar em tempos 

sombrios? Dito de outros modos: quais as implicações políticas do pensamento, nos momentos, 

descritos pela autora, em que as cartas estão sobre a mesa? Nessas situações-limite, será que o 

pensar é capaz de condicionar os homens contra a prática de ações antipolíticas? De que maneira 

pensar o que estamos fazendo, proposta arendtiana desde o prólogo de A condição humana, 

pode fundamentar o caráter experimental do pensamento, cujo despertar se daria na admiração 

frente ao que os homens apreendem, inclusive enquanto estão na companhia de outros homens? 

Para responder à estas indagações, a linha argumentativa a ser desenvolvida 

pretende analisar de que modo a significação fornecida pelo pensamento é capaz de interferir 

na interação dos indivíduos, consigo mesmo e com os outros e, consequentemente, também na 

teia dos assuntos públicos. Nossa hipótese é a de que, a partir da teoria arendtiana, é possível 

identificar a importância do pensamento para a constituição da esfera pública por ser ele mesmo 
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a faculdade mental que distingue os homens qua homens; nessa contextura, os tempos sombrios 

são os momentos em que a sua relevância afirma-se de modo mais decisivo.  

Para defender a importância do ego pensante para os assuntos públicos, é 

indispensável retirá-lo da inalcançabilidade da esfera metafísica para direcioná-lo no sentido do 

âmbito no qual ele extrai a anima de seu exercício: o cotidiano dos homens, suas experiências 

sensoriais, o que eles presenciam. Afinal, os indivíduos refletem não apenas sobre os assuntos 

mais refinados e os grandes dilemas existenciais; ao contrário, durante a maior parte do tempo 

eles se ocupam do espanto com o que lhes é rotineiro. Se é a partir do diálogo entre me e myself 

que os indivíduos se relacionam com o mundo, com a comunidade e, a partir daí, se capacitam 

para assumir posicionamentos frente aos demais, dinâmica indispensável para a fundação dos 

corpos políticos, o não-pensar percorre o sentido inverso: inviabiliza a apreensão da realidade, 

impossibilita a convivência com os pontos de vista diferentes e, na ausência da imaginação, 

torna impossível que os homens sejam capazes de se colocar no lugar dos outros, o que propicia 

a prática do mal banal. Com efeito, pensar em tempos sombrios requer uma dose a mais de 

coragem, de resistência e, sobretudo, de comprometimento com a permanência do espaço 

comum.    

Nessa franja argumentativa, afim de investigar a hipótese levantada, o objetivo da 

pesquisa que originou esta dissertação se funda na análise do conceito de pensamento 

desenvolvido por Arendt, procurando em sua teoria as indicações necessárias para assinalar de 

que modo esta faculdade espiritual se desvela na cena pública e no cotidiano dos homens, 

principalmente nos períodos descritos pela autora como os tempos sombrios, situações-limite 

nas quais a livre reflexão pode iluminar a obscuridade da política a ponto de fazer com que os 

indivíduos consigam discernir pelo menos o que não deve ser feito, prevenindo assim as 

catástrofes geradas pelo não-pensar. Para cumpri-lo, o marco teórico principal que embasará 

este empreendimento foram as obras da própria autora, entre elas A vida do espírito, Diários 

filosóficos, Responsabilidade e julgamento, Origens do totalitarismo e A condição humana. 

Todavia, vale destacar que no decorrer da investigação seus outros livros também se mostraram 

fundamentais para comprovar a presença do conceito de pensamento no decorrer do corpus 

teórico da autora, fazendo com que a sua obra inacabada não seja considerada isolada das 

demais, mas o seu inadiável complemento. Além disso, a utilização de textos de comentadores 

arendtianos nacionais e estrangeiros será de fundamental importância para a construção 

argumentativa a ser desenvolvida. Por mais que poucos textos trabalhem o pensamento como 

objeto central de investigação, em autores como Odílio Aguiar, Bethania Assy, Adriano 

Correia, Fábio Passos, Richard Bernstein, Margareth Canovan e Dana Villa foram possíveis 
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retirar, parafraseando a metáfora arendtiana presente em Homens em tempos sombrios, as 

pérolas necessárias à investigação sobre o que significa refletir em tempos de obscuridade 

política, mesmo num contexto de fragmentação do comum, do exercício participativo e crítico 

da política, e do próprio homem. Nesse ponto, o resgate da dignidade do pensamento e da esfera 

pública ganham um novo ponto de interseção.      

Sobre a linha teórico-metodológica que alicerçará a presente pesquisa, seu desenho 

explicativo terá abordagem qualitativa, seu objetivo é exploratório e o procedimento a ser 

utilizado será a pesquisa bibliográfica. Para cumprir com os objetivos propostos, a dissertação 

a ser desenvolvida se dividirá em quatro partes principais.  

Inicialmente analisar-se-á o conceito arendtiano de tempos sombrios, tomando 

como base os principais eventos catalizadores que possibilitaram a sua irrupção: a quebra do 

elo com a tradição, a diluição do conceito de autoridade, a alienação, a massificação, a 

desertificação do espaço público, o desarraigamento dos homens em relação ao mundo e a perda 

dos vínculos entre os indivíduos. Ademais, considerar-se-á o advento do totalitarismo como a 

radicalidade destas situações-limite, destacando de que modo a superfluidade dos homens, 

levada ao extremo pelos campos de concentração, viabilizou que a ausência de pensamento 

fosse, ao lado da solidão, a experiência predominante nas massas comprimidas pelo cinturão de 

ferro do terror e carentes de mundo comum.  

A seguir será examinada a fenomenologia arendtiana do ego pensante, partindo da 

cisão apontada pela autora entre a caracterização proposta tradicionalmente entre vita activa e 

vita contemplativa, solo sob o qual Arendt proporá que estas esferas não são excludentes; ao 

contrário, abrigam as atividades humanas mais essenciais que, mesmo autônomas, se 

relacionam. Logo após será exposto o conceito arendtiano de pensamento, destacando seus 

principais predicativos, tais como sua relação com a experiência, o impulso de significar e a 

necessidade de compreender, a retirada deliberada do mundo e a diferença crucial entre razão 

(Vernunft) e intelecto (Verstand). Será destacado, no final deste capítulo, duas das principais 

características do modus operandi do exercício do diálogo interior: a metáfora e a imaginação. 

No momento seguinte serão expostas as implicações políticas desta faculdade a 

partir da inviabilização do pensar estipulada pelos tempos sombrios, principalmente com 

enfoque na ideologia. Compreendendo que o êxito das doutrinas ideológicas enraíza-se, 

sobremaneira, na perda do senso comum, será examinado o conceito de sensus communis, 

destacando sua relação indissociável com o ego pensante, como também acentuando como se 

dá a inflexão deste conceito dentro da fenomenologia arendtiana: a partir da influência tomista, 

ele representa o sexto sentido responsável por produzir a sensação de realidade; por outro lado, 
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inspirada por Kant, ela o considera também a parte do espírito que possibilita a convivência 

entre os homens, viabilizando a fundação de corpos políticos. A seguir será analisada de que 

modo a figura de Sócrates será, para Arendt, o paradigma de cidadão-reflexivo, e como é 

possível, a partir do filósofo grego, confirmar tanto a relação entre a ausência de pensamento e 

a prática do mal quanto, no mesmo fio condutor, identificar como esta atividade pode 

condicionar os homens contra a prática de atos perversos, tornando a reflexão indispensável 

para a política. 

Por fim, compreender-se-á por que o juízo, liberado a partir do pensamento, 

representa o modo como o ego pensante pode se desvelar na esfera pública. Se pensar possibilita 

aos sujeitos tanto compreender o que não deve ser feito quanto escolher com que outro eu 

desejam conviver, é com a faculdade de julgar que eles habilitam-se para emitir julgamentos 

morais e para, agindo de acordo com eles, assumir-se realmente como seres humanos que 

existem no plural. No último momento será exposta a intrínseca relação entre responsabilidade 

e julgamento, tomando como ponto de partida a recusa moderna em posicionar-se diante do 

mundo e a importância dos exemplos que os homens elegem para guiá-los, principalmente 

quando os padrões tradicionais já não conseguem fornecer os limites norteadores para suas 

ações. Ao identificar que para pensar e, posteriormente, para arrazoar sobre os fenômenos, é 

necessária a consideração de uma dimensão intersubjetiva, e que, por sua vez, esta pressupõe 

resistência, comunicação, convivência e coragem, o resgate da dignidade da política coaduna-

se com a preservação das atividades mentais. É somente através delas que os homens são 

impelidos a, apoiados no próprio espanto com o grande jogo do mundo, evitar a corda bamba 

das catástrofes, todas as vezes em que as cartas estiverem sobre a mesa.  
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2 OS TEMPOS SOMBRIOS 

 

Antes de Hannah Arendt ser considerada como a teórica dos começos1, ou dela 

própria declarar que a teoria política, e não a filosofia, seria o seu ofício2, a necessidade de 

compreender os eventos do século XX3, aliada ao seu anseio por se sentir em casa no mundo, 

reconciliando-se com ele, a impeliu para a reflexão sobre os fenômenos concernentes à chose 

publique. Assim, por mais que seu interesse inicial não fosse a política, a sua judaicidade a 

lançou diretamente no turbilhão dos acontecimentos característicos da primeira metade do 

século XX. “Quando jovem, eu não estava interessada nem em história nem em política [...]. 

Ser judia pertence, para mim, aos fatos incontestáveis da minha vida e jamais tive o desejo de 

alterar ou renunciar aos fatos deste tipo”4. No momento em que o antissemitismo deixou de ser 

um preconceito religioso para se tornar uma ideologia política, a autora compreendeu que sua 

judaicidade era um assunto público e, como tal, exigia um posicionamento. “Pertencer ao 

judaísmo passava a ser também o meu problema, e meu problema era político”5.   

Com efeito, após ter trabalhado diretamente para uma organização sionista6, o 

imperativo de refletir sobre a política se mostrou tão decisivo para a autora que mesmo quando 

percebeu a urgência de se debruçar sobre o que ela denominou como as atividades que 

 
1 Cf. CANOVAN, Margaret. Introdução. In: ARENDT, Hannah. A condição humana. Tradução de Roberto 

Raposo. 13ª edição. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2016. p. LI. 
2 Cf. ARENDT, Hannah. A dignidade da política. Tradução de Helena Martins et. al. Rio de Janeiro: Relume-

Dumará, 1993. p. 123. 
3 É mister destacar a importância do conceito arendtiano de compreensão. Segundo Arendt, é ele o elemento capaz 

de reconciliar os homens com o mundo. Nas palavras da autora: “a compreensão, diferentemente da informação 

correta e do conhecimento científico, é um processo complexo que nunca gera resultados inequívocos. É uma 

atividade interminável por meio da qual, em constante mudança e variação, chegamos a um acordo e a uma 

conciliação com a realidade, isto é, tentamos sentir o mundo como nossa casa [...]. Compreender é infindável e, 

portanto, não pode gerar resultados definitivos. É a maneira especificamente humana de viver, pois todo indivíduo 

precisa se sentir conciliado com um mundo onde nasceu como estranho e onde sempre permanece como estranho, 

na medida de sua singularidade única. A compreensão começa com o nascimento e termina com a morte”. 

ARENDT, Hannah. Compreender. Formação, Exílio e Totalitarismo. Tradução de Denise Bottmann. São Paulo: 

Companhia das Letras; Belo Horizonte: Editora UFMG, 2008. p. 330-331. Destarte, a relação entre compreensão, 

significação do mundo e pensamento será abordada no capítulo seguinte. 
4 ARENDT, Hannah. Escritos Judaicos. Tradução de Laura Degaspare Monte Mascaro, Luciana Garcia de 

Oliveira, Thiago Dias da Silva. Barueri: Amarylis, 2016. p. 756-757.  
5 ARENDT, Hannah. Compreender. p. 42. 
6 Salientando a importância da experiência da efetiva ação pública exercida pela autora durante o seu exílio na 

França, bem como a proeminência que a questão judaica adquire nas reflexões arendtianas, Aguiar destaca que: 

“O nazismo a jogou para a política, para a militância sionista e, depois de um certo tempo, a instigou para a 

‘empresa compreensiva’, para a filosofia. Tendo sido assim, é difícil desvincular a filosofia arendtiana da situação 

contemporânea em que ela viveu e a sua inserção nessa situação como judia. Seu pensamento não é fruto de uma 

ocupação com as ideias, mas da sua experiência como pária”. AGUIAR, Odílio Alves. Filosofia e política no 

pensamento de Hannah Arendt. Fortaleza: Edições UFC, 2001. p. 212.   
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compõem a vida do espírito, a política foi sempre o chão firme sob o qual mesmo a análise da 

vida contemplativa deveria se relacionar7.  

Desse modo, compreende-se que para aprofundar as análises sobre o pensamento, 

principalmente a partir da concepção de que em situações limítrofes ele se desvela como 

elemento político8, é necessário identificar de onde a autora partiu para lançar as bases do que 

ela futuramente chamará de fenomenologia do ego pensante. Assim, a presente dissertação 

iniciará seu desenvolvimento a partir do conceito arendtiano de tempos sombrios9. Para atingir 

tal intento, este primeiro capítulo se alargará a partir de três referenciais principais. 

No primeiro momento será abordado o conceito de tempos sombrios, destacando a 

quebra do elo com a tradição e a perda da autoridade. Em seguida examinar-se-á o conceito de 

alienação do mundo, impreterivelmente relacionado com o isolamento dos homens, com a 

violência e com o modo com que o fenômeno pré-político da necessidade colabora para a 

dissolução do espaço público. Por fim, serão traçadas as principais novidades do evento 

totalitário, identificando de que modo ele trouxe inscrito em si a ruptura com a tradição, o que 

será empreendido pontuando como os conceitos anteriormente mencionados confluem para que 

os governos totalitários possam se exercer.  

 

2.1 Nortear-se em tempos sombrios 

 

Sendo Arendt uma autora que não buscava enquadrar a realpolitik10 nos conceitos 

idealizados pela tradição filosófica, mas que antes de tudo considerava que eram os eventos que 

 
7 Por mais que a própria autora tenha destacado a influência que o julgamento de Eichmann exerceu em sua 

investigação sobre o pensar, a observação de que esta atividade é mais facilmente exercitada em condições de 

liberdade política, relacionando-se com o desenvolvimento da esfera pública, está presente na última parte de sua 

obra A condição humana, bem como já é citado nos primeiros cadernos de seus Diários Filosóficos. Por isso 

defende-se aqui a tese de que o pensar não reverbera uma “virada copernicana” no pensamento de Arendt, mas se 

desvela como um continuum presente no decorrer do desenvolvimento do empreendimento teórico da autora. Essa 

perspectiva será desenvolvida no segundo e no terceiro capítulos deste texto dissertativo (sobre o pensamento e 

sobre as implicações políticas do mesmo, respectivamente). 
8 Cf. ARENDT, Hannah. Responsabilidade e Julgamento. Tradução de Rosaura Einchenberg. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2004. p. 39-43. 
9 Para a leitura correta desta dissertação, é indispensável diferenciar o conceito de tempos sombrios da referência 
à obra Homens em tempos sombrios. Para tanto, todas as vezes que nos referirmos à obra no corpo do texto, 

usaremos o termo em itálico, enquanto o conceito permanecerá com grafia normal. 
10 Tomar-se-á o termo realpolitik de empréstimo dos textos de Arendt pois, apesar da carga semântica específica 

que ele carrega e dos diversos sentidos que ele adquiriu na ciência política, principalmente a partir da Guerra Fria, 

a autora o utilizava com relativa frequência para designar a política real, bem como os eventos que dão forma a 

ela, demonstrando, mais uma vez, seu distanciamento com relação a qualquer concepção idealista dos assuntos 

relativos à esfera pública. Todavia, sendo a política real, tal como ela se consubstanciou nos tempos sombrios, 

degenerada, trazendo como consequência tanto a carência de mundo quanto o esfacelamento do espaço público, a 

Realpolitik representa o modo coercitivo e deturpado, inviabilizando a convivência, que a política desenvolveu e 
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despertavam a reflexão, “seu pensamento parece ‘se cristalizar’ em torno dos eventos [...]. O 

resultado é um corpo independente de reflexões coerentes, mas nunca ordenado de maneira 

sistemática [...], que ilumina incessantemente os assuntos contemporâneos”11. Com efeito, a 

autora define seu método como uma análise conceitual que perpassa, indissociavelmente, o 

modo como os acontecimentos se reproduzem no espaço público12. Assim: 

 

Ela chamou o seu método filosófico de “análise conceitual”: sua tarefa era descobrir 

“de onde vem os conceitos” [...]. Retraçava o caminho dos conceitos políticos até as 

experiências históricas e políticas que davam origem a tais conceitos. Era então capaz 
de avaliar a que ponto um conceito se afastara de suas origens e mapear a miscelânea 

de conceitos através do tempo, marcando pontos de confusão linguística e conceitual. 

Ou, dizendo de outra maneira, ela praticava uma espécie de fenomenologia13. 

 

Nessa empreitada fenomenológica, Arendt partiu da reflexão sobre os eventos 

políticos contemporâneos, especialmente os relacionados à desintegração moral, política e 

jurídica da Europa no século XX, e dos fenômenos que se cristalizaram possibilitando sua 

existência, para fundamentar suas análises14. Se o evento totalitário e sua inadiável 

 
que atingiu seu clímax no limiar do século XX. A Realpolitik representa a política característica dos tempos 

sombrios. Cf. ARENDT, Hannah. Escritos Judaicos. p. 190-191; 332-334. Ademais, o perigo que a Realpolitik 

trouxe tornou, inclusive, as categorias políticas mais realistas incapazes de se aproximar dos acontecimentos e de 

distinguir, entre eles, seus pontos de convergência e de antinomia. Sobre isso, em Eichmann em Jerusalém ela 

afirma que a realpolitik da era moderna se desvencilhou até de seus tons maquiavélicos, sem dúvida devido ao 

ineditismo e ao horror de seus eventos catalizadores (alienação, solidão, esvaziamento da política e superfluidade 

do homem) e extremos (o totalitarismo e os campos de concentração). Cf. ARENDT, Hannah. Eichmann em 

Jerusalém. Um relato sobre a banalidade do mal. Tradução de José Rubens Siqueira. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2017. p. 21-23. 
11 SCHELL, Jonathan. Apresentação: as revoluções arendtianas. In: ARENDT, Hannah. Sobre a revolução. 

Tradução de Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 13.  
12 Sobre o método arendtiano, Bruehl destaca que: “Hannah Arendt praticava uma espécie de fenomenologia, 
embora raramente usasse o termo e sentisse que quanto menos se dissesse sobre seu método, melhor. ‘Sou uma 

espécie de fenomenóloga [...] mas, ach, não ao modo de Hegel – ou de Husserl’. Quando estudava fenômenos 

políticos [...] pressupunha que cada um tinha características essenciais e que uma percepção dessas características 

era possível”. YOUNG-BRUEHL. Por amor ao mundo. A vida e a obra de Hannah Arendt. Tradução de Antônio 

Trânsito. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1997. p. 356. Todavia, Arendt não pretendia que sua teoria política 

fosse considerada um critério normativo e nem tampouco ambicionava constituir um sistema filosófico, até porque 

os tempos sombrios impunham lidar com fragmentos do passado que tornavam sem sentido quaisquer modelos 

prévios. Frente a isso, em seu artigo sobre o método arendtiano, Duarte destaca que o modo de fazer filosofia da 

autora se funda no estabelecimento de conceitos e na distinção e relação entre eles. Assim, “minha hipótese é que 

Arendt desenvolveu por si mesma um método genuíno de pensamento. Segundo penso, as distinções arendtianas 

não isolam ou apartam os conceitos distinguidos, mas, ao distingui-los, Arendt também os mantêm relacionados, 
de modo que cada distinção conserva o vínculo diferencial ou a correlação entre os conceitos distinguidos. O que, 

por certo, não significa que um conceito se converta no seu oposto ao passar pelo poder da negação”. DUARTE, 

André. Hannah Arendt e o pensamento político: a arte de distinguir e relacionar conceitos. Argumentos. Ano 5, 

nº 9, Fortaleza, jan/jun 2013. p. 51. 
13 YOUNG-BRUEHL. Por amor ao mundo. p. 286. 
14 É importante destacar que Arendt não defendia, nem tampouco reforçava, uma visão moralista da desintegração 

moral e política do ocidente. Antes, ela compreendia que a primeira decorria da segunda, já que o advento do 

totalitarismo comprovou que homens solitários e massificados, se tornam, em sua maioria, incapacitados para 

distinguir entre o certo e o errado e, consequentemente, para realizar juízos morais. É para estes homens, e num 

contexto de degradação do público, que tudo se torna possível e, por conseguinte, moralmente aceitável.    
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compreensão é o fio condutor que perpassa todo o seu empreendimento filosófico, nesse 

contexto podemos definir evento15 como: “ocorrências que interrompem processos e 

procedimentos de rotina”16. Foi a partir de tais acontecimentos que a autora chegou ao que 

denominou como tempos sombrios. 

Os tempos sombrios são períodos historicamente determinados em que há uma 

ruptura com a tradição, em que a crise e a instabilidade tornam os valores morais insuficientes 

para guiar os homens tanto no espaço de aparência quanto nas atividades do espírito. 

Frequentemente Arendt os descrevia como aqueles momentos limítrofes “em que as cartas estão 

sobre a mesa”17. Nesta lacuna entre o passado e o futuro, em que o presente instaura a 

insegurança como a matriz dos assuntos públicos, nem os hábitos, nem os antigos conceitos, ou 

até mesmo o aparato legal, são parâmetros seguros para a ação18.  

Na teoria política arendtiana, a lei auxilia a política a organizar os homens, 

naturalmente diferentes, instaurando entre eles uma relativa igualdade. Elas “destinam-se a 

erigir fronteiras e estabelecer canais de comunicação entre os homens”19, auxiliando a fundar 

as bases para um mundo que permaneça para as gerações que ainda virão, servindo também 

como princípio inspirador para as ações. Garantindo a manutenção do espaço comum, elas 

constituem as regras do grande jogo do mundo, viabilizando que as relações humanas possam 

ser asseguradas por essas promessas legitimadas. Nesse contexto, a desconfiança em relação às 

leis não se remete apenas ao fato de que o surgimento dos movimentos totalitários se deu dentro 

da esfera legal, mas é também um sintoma dos tempos sombrios, no qual se olvida 

constantemente que a lex não se restringe apenas ao âmbito normativo, ou ainda como a esfera 

do não, mas que ela, assim como a autoridade, remonta diretamente à fundação dos corpos 

políticos, reafirmando-a constantemente e “criando um marco de confiabilidade no 

imprevisível”20. A descrença com relação a elas21, como também a sua suspensão, “não 

 
15 Interessante notar que evento não significa apenas os acontecimentos possivelmente negativos que irrompem na 

cena pública e que desviam o curso previsível dos acontecimentos, mas dialoga também com a renovação natural 

da política, que é possível por causa do nascimento dos indivíduos. Nesse contexto, a origem do homem representa 

o evento originário, que inaugurou a possibilidade de existência de todos os outros começos. Cf. ARENDT, 

Hannah. Diários Filosóficos. Tradução de Raúl Gabás. Barcelona: Herder Editorial, 2006. p. 67. 
16 ARENDT, Hannah. Sobre a violência. Tradução de André Duarte. 3ª edição. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2011. p. 22. 
17 ARENDT, Hannah. Responsabilidade e Julgamento. p. 103. 
18 Cf. ASSY, Bethania. Ética, juízo e responsabilidade em Hannah Arendt. São Paulo: Perspectiva, 2015. 

(Estudos 334). p. 20. 
19 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. Anti-semitismo. Imperialismo. Totalitarismo. Tradução de 

Roberto Raposo. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. p. 517. 
20 ARENDT, Hannah. Diários Filosóficos. p. 122. 
21 Em seu ensaio sobre Franz Kafka, Hannah Arendt empreende uma outra avaliação sobre a descrença no sistema 

jurídico, identificando que este, indissociavelmente ligado aos aparelhos burocráticos, possibilita que facilmente 
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significa apenas privá-los [os homens] de seus direitos, mas igualmente destruir a liberdade 

como realidade política; isso porque o espaço entre os homens delimitado pelas leis é o espaço 

da liberdade”22. 

Emprestando o termo tempos sombrios do poema de Brecht intitulado À 

posteridade, a autora identifica que o dilaceramento do establishment vigente não é uma 

prerrogativa exclusiva da era moderna. Ao contrário, crimes e catástrofes fazem parte da 

história, até porque a violência sempre foi utilizada como recurso aparentemente eficaz para 

conservar o status quo, pondo-o a salvo do perigo da contestação. Nas palavras da autora: “Os 

tempos sombrios que aqui proponho não são em si idênticos às monstruosidades desse século, 

que de fato constituem uma horrível novidade. Os tempos sombrios, pelo contrário, não só não 

são novos, como não constituem uma raridade na história”23. Com efeito, a título de delimitação 

do seu objeto de análise, ela identificou no esfacelamento do mundo na primeira metade do 

século XX, com suas catástrofes políticas, seus desastres morais e seu desenvolvimento 

científico, que mais desfigura os homens do que os aproxima, os tempos sombrios a que ela 

particularmente se referia. 

Nestes períodos as analogias com relação às experiências políticas do passado não 

conseguiram evitar as armadilhas do presente. Com efeito, a contingência característica da ação 

tornou ineficazes os conceitos filosóficos que influenciavam as organizações públicas 

anteriores. “A tradição do pensamento moral fora rompida, não por ideias filosóficas, mas pelos 

fatos políticos do século XX, e não podia ser restaurada”24. Neste tempo histórico obscuro, os 

critérios tradicionais mais confiáveis, como os mandamentos da lei divina, a ética que emana 

da lei natural e a crença no progresso e na maioridade da razão, são tão distantes da realidade 

que os homens os consideram pura ingenuidade ou leviana hipocrisia. “Numa época assim, 

mesmo sem negar sua correção as pessoas veriam tais parâmetros tradicionais como prescrições 

inúteis a respeito do que fazer nas reais circunstâncias de suas vidas”25. Nesse contexto 

paradoxal, a autora compreendeu a urgência das seguintes questões: como analisar 

conceitualmente os eventos políticos do século XX sem contar com as categorias já utilizadas 

 
as leis sirvam para uma “administração da ilegalidade”. Se elas são o parâmetro que norteiam o espaço público, 
com a racionalização da vida sua tendência é pender para um automatismo insensato, que não consegue levar em 

conta que a espontaneidade humana tanto pode representar uma ameaça ao mundo quanto tem o poder de salvá-

lo. Cf. ARENDT, Hannah. Compreender. p. 98. 
22 RIBAS, Christina Miranda. Justiça em tempos sombrios. A justiça no pensamento de Hannah Arendt. Ponta 

Grossa: Editora UEPG, 2010. p. 129. 
23 ARENDT, Hannah. Homens em tempos sombrios. Tradução de Denise Bottmann. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2008. p. 9. 
24 KOHN, Jerome. Introdução. In: ARENDT, Hannah. Responsabilidade e Julgamento. p. 11. 
25 KOHN, Jerome. Introdução. In: ARENDT, Hannah. A promessa da política. Tradução de Pedro Jorgensen Jr. 

6ª edição. Rio de Janeiro: DIFEL, 2016. p. 10. 
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desde Platão para conceber e organizar a política? É possível manter livre o acesso aos tesouros 

perdidos do passado mesmo com o rompimento com a tradição? 

Sobre este rompimento e a identificação do presente como espaço intemporal, no 

qual a ruína do tempo histórico e político ganha proeminência, Arendt assinala que: “Não é 

segredo [...] o fato da tradição ter-se esgarçado cada vez mais à medida em que a época moderna 

progrediu. Quando rompeu-se o fio da tradição, a lacuna entre o passado e o futuro deixou de 

ser uma condição peculiar unicamente à atividade do pensamento [...]. Ela tornou-se realidade 

tangível e perplexidade para todos, isto é, um fato de importância política”26.  

Delimitando conceitualmente de qual tradição estava se referindo e como esta perda 

de elo implica diretamente na compreensão que os homens têm do mundo, Arendt assinala que:  

 

Juntei-me claramente às fileiras daqueles que, já há algum tempo, vêm tentando 

desmontar a metafísica e a filosofia, com todas as suas categorias, do modo como as 

conhecemos, desde o seu começo, na Grécia até hoje. Tal desmontagem só é possível 

se aceitarmos que o fio da tradição está rompido e não podemos reatá-lo. 

Historicamente, o que de fato se partiu foi a trindade romana que por milhares de anos 

uniu religião, autoridade e tradição[...]. O que se perdeu foi a continuidade do passado, 
tal como ela parecia passar de geração em geração [...]. O que fica é ainda o passado, 

mas um passado fragmentado.27 

 

Assim, é inevitável que os homens que vivem sob a sombra desses períodos 

desenvolvam uma desconfiança em relação aos assuntos públicos. A ameaça que a política 

representa, principalmente com o desenvolvimento da indústria bélica, fez com que as gerações 

do mundo moderno crescessem sob a ameaça das armas atômicas.  

 

Se a função do âmbito público é iluminar os assuntos dos homens, proporcionando 

um espaço de aparência onde podem mostrar, por atos e palavras, pelo melhor e pelo 

pior, quem são e o que podem fazer, as sombras chegam quando essa luz se extingue 
por ‘fossos de credulidade’ e ‘governos invisíveis’, pelo discurso que não revela o que 

é, mas o varre sob o tapete, com exortações, morais ou não, que, sob o pretexto de 

sustentar antigas verdades, degradam toda a verdade a uma trivialidade sem sentido. 

 

Se as crises oferecem, por um lado, a oportunidade de voltar às questões mesmas, 

encarando os problemas sem corrimão, ou seja, sem o auxílio de juízos pré-formados e dos 

conceitos legados pela teoria política, por outro impõe a consideração sobre a experiência 

sempre coexistida da realidade, oportunidade de exercer o pensamento e o juízo singulares. 

 
26 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. Tradução de Mauro W. Barbosa. São Paulo: Perspectiva, 2016. 

(Coleção Debates; 64). p. 40. 
27 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. Tradução de Cesar Augusto de Almeida, Antônio Abranches e Helena 

Martins. 4ª edição. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2014. p. 234-235. 



22 
 

Essa ruptura com a tradição e a falta de padrões para amparar os juízos políticos indica outro 

elemento característico dos tempos sombrios: a perda da autoridade. 

O conceito arendtiano de autoridade28 remonta à fundação dos corpos políticos29. 

Indissociavelmente ligada à tradição, sua fonte emana do passado. De fato, para Arendt, foi a 

autoridade que “deu ao mundo a permanência e a durabilidade que os seres humanos necessitam 

precisamente por serem mortais”30. Na obra Sobre a violência ela define este conceito: 

 

A autoridade [...], um termo do qual se abusa com frequência, pode ser investido em 

pessoas – há algo como a autoridade pessoal, por exemplo, na relação entre a criança 

e seus pais, entre aluno e professor – ou pode ser investida como, por exemplo, no 

Senado romano [...]. Sua insígnia é o reconhecimento inquestionável daqueles a quem 

se pede que obedeçam; nem a coerção e nem a persuasão são necessárias31.  

 

Um dos sintomas da moderna perda de autoridade é a ascensão de movimentos e 

de regimes que destruíram todas as suas formas tradicionais de autoritas, bem como a sua 

extensão a áreas pré-políticas, como a educação. Ademais, a sua identificação com a persuasão 

ou a dominação, o que se origina desde Platão, acaba por relacioná-la erroneamente com a 

violência, já que as duas acarretam em obediência. Todavia, a última jamais pode ser um 

substituto verdadeiro para a primeira32. “Dizer que violência e autoridade são idênticas equivale 

a sustentar que o assaltante a quem entrego minha bolsa tem autoridade sobre mim. Um sistema 

político que necessita de violência não tem autoridade”33. 

Com efeito, a autoridade em nada se relaciona com a restrição da liberdade. Ao 

contrário, ela legitima os corpos políticos e confere permanência ao contingente e deliberativo 

mundo humano. Assim, a sua decadência acaba pondo em xeque toda a permanência do mundo, 

já que rompe os laços com o passado. “Precisamos apenas olhar em torno para ver que nos 

encontramos em meio a um verdadeiro monte de entulhos daqueles pilares [das verdades 

supostamente bem conhecidas]”34. 

Se é cada vez mais difícil acreditar nessas antigas verdades, isso se deve a um duplo 

movimento: por um lado, é impossível enquadrá-las na política contemporânea e, por outro, a 

 
28 “Especificamente, o que a autoridade significa em nosso mundo ocidental? A palavra é de origem romana, 
desconhecida em grego. Desde os tempos romanos a autoridade era conectada com a tradição e a religião: a 

autoridade era transmitida por meio da tradição, ela pertencia aos ancestrais; o passado tinha autoridade sobre o 

presente por causa do início, da fundação de Roma”. ARENDT, Hannah. Totalitarismo. Tradução de Adriano 

Correia. Inquietude. Goiânia, v. 2, nº 2, ago/dez 2011. p. 230.    
29 Cf. ARENDT, Hannah. Sobre a revolução. p. 254-259. 
30 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. p. 131. 
31 ARENDT, Hannah. Sobre a violência. p. 62. 
32 Cf. ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. p. 141. 
33 ARENDT, Hannah. Totalitarismo. Inquietude. p. 230-231. 
34 ARENDT, Hannah. Homens em tempos sombrios. p. 18. 
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sua fragilidade se desvela tanto mais evidente quanto se tenta sustentar o mundo moderno, que 

desconhece a permanência de praticamente todas as coisas, com base nestes velhos pilares. “É 

por isso que, desde o fracasso da Revolução Francesa, as pessoas repetidamente vêm erguendo 

os velhos pilares que haviam sido então derrubados, apenas para novamente vê-los de início 

oscilar e a seguir ruir outra vez mais”35.   

O que Arendt aponta é que remover a autoridade da cena pública desintegra o 

espaço de aparência no qual o que as pessoas são se torna audível e visível, posto que a 

identidade se revela no coabitar o mundo, além de retirar os pilares sob os quais os homens se 

movem e norteiam a política. É nesse terreno desconhecido, nesse espaço vazio constituído a 

partir do rompimento do elo com a tradição, que os homens modernos se locomovem36. O 

abismo entre o não-mais e o não ainda é tão real que chega a se tornar praticamente palpável 

quando se consideram as fábricas de morte características do totalitarismo, a ameaça que a 

degradação da política gerou e o isolamento dos homens, entre si e com relação ao mundo37. Se 

a crise traz em si a possibilidade de refletir sem o arrimo da tradição, instigando o 

posicionamento de cada indivíduo no mundo, as experiências do limiar do século XX 

demonstraram que essa suposta vantagem representa, na prática, um desastre. “Há muito tempo 

ficou evidente que os pilares das verdades também eram os pilares da ordem política, e que o 

mundo [...] precisa de tais pilares para garantir a continuidade e a permanência, sem as quais 

não pode oferecer aos homens mortais o lar relativamente seguro, relativamente imperecível de 

que necessitam”38. Por isso é possível falar em uma atual perda de fundamento no mundo, o 

que certamente pode trazer como consequência a dificuldade em refletir claramente sobre o 

presente sem dispor dos conceitos filosóficos tradicionais, ou pelo menos na incapacidade deles 

 
35 ARENDT, Hannah. Homens em tempos sombrios. p. 18-19. 
36 Afim de distinção conceitual, vale destacar que em Arendt passado e tradição não são a mesma coisa. Autoridade 

relaciona-se com o passado, não necessariamente com a tradição, já que pode referir-se também à religião, à cargos 

ou, de modo geral, a obediência a alguém sem o uso de coerção. Nesse sentido, o texto arendtiano O que é 

autoridade? deixa entrever o pano de fundo em que o par conceitual se aproxima e se diferencia. Cf. ARENDT, 

Hannah. Entre o Passado e o futuro. p. 129-144;180-189. 
37 Em diversos momentos de suas obras, Arendt dialoga com a temporalidade. Se na política Arendt identifica a 

ruptura com a tradição, que ganha contornos concretos com o advento do totalitarismo, com a lacuna entre o 

passado e o futuro, na atividade do pensamento esta brecha temporal também está presente (conforme se verá no 
próximo capítulo). O início da consideração sobre o não-mais (passado), o não-ainda (futuro) e o não-

absolutamente (presente) remonta aos estudos da autora sobre Agostinho. Cf. ARENDT, Hannah. O conceito de 

amor em Santo Agostinho. Ensaio de interpretação filosófica. Tradução de Alberto Pereira Dinis. Lisboa: 

Instituto Piaget, 1997. p. 45. Em seus estudos sobre Kafka, partindo de uma parábola intitulada Notas do ano 1920, 

Arendt identifica que o homem kafkiano, o ele, habita exatamente no intervalo de tempo em que um paralelograma 

de forças o perpassa e o mantém em luta constante, ora o empurrando para frente, ora o arremessando para trás. 

Nesse campo de batalhas as forças que se digladiam são o passado e o futuro, e o ele representa o homem, ou 

melhor, todos os homens que vivem na lacuna atemporal entre esses dois períodos. Cf. ARENDT, Hannah. Entre 

o passado e o futuro. p. 39. 
38 ARENDT, Hannah. Homens em tempos sombrios. p. 18. 



24 
 

de se adequarem aos fenômenos contemporâneos. Sobre isso, Marx, Kierkegaard e Nietzsche 

foram autores que vislumbraram a dificuldade dos homens modernos em olhar 

retrospectivamente e conseguir retirar no passado os elementos que os auxiliassem a 

locomover-se no agora39. 

Já que a motivação da filosofia é a experiência, Arendt considera que é nos tempos 

sombrios que a incerteza da condição humana é mais radicalmente experimentada. Afastados 

do convívio com os outros, os homens se distanciam também do mundo, não mais se 

reconhecendo como parte dele, pois “o initium, que é o homem, somente se realiza na esfera do 

entre”40. Todavia, a pergunta que se impõe é: diante da dissolução da política e, com ela, do 

espaço de aparição que possibilita não apenas o poder, mas também a liberdade, bem como a 

ausência de ligação com o passado e a impossibilidade de que os padrões tradicionais possam 

guiar os homens na aventura do espaço público, resta algo da relação ontológica entre homem 

e mundo? É para direcionar a análise sobre os tempos sombrios, e do colapso moral que eles 

fomentaram, que é mister examinar os conceitos de alienação e de isolamento. 

 

2.2 Alienação do mundo 

 

O conceito de mundo em Arendt ganha tamanha proeminência que é possível 

afirmar que, mesmo na investigação sobre as atividades espirituais, ele se desvela como 

interlocutor essencial. Arendt distingue o mundo das coisas tangíveis, artificialmente 

construído pelas mãos do homo faber, do mundo humano, palco das ações e dos diálogos dos 

homens.  

O mundo fundado a partir da teia das relações humanas aparece no espaço entre, 

no instante em que os indivíduos se encontram e se dispõem a agir em conjunto e a discursar41. 

Por isso ele é a testemunha da existência humana, permitindo o trânsito dos sujeitos e as suas 

 
39 Relacionando a falta de elo com a tradição e as atividades da vida do espírito, Arendt pontua que Nietzsche foi 

o primeiro autor a compreender que a era moderna, ao eliminar gradativamente o “mundo verdadeiro”, 

impossibilitou também a existência do sensível. Assim, a morte de Deus, dos valores religiosos que fundaram a 
moral ocidental e da metafísica foram os sintomas, apontados pelo autor, dessa quebra com a tradição. Cf. 

ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 24-26.  
40 ARENDT, Hannah. Diários Filosóficos. p. 154. 
41 “De um modo geral, Arendt denomina com o termo ‘mundo’ tudo aquilo que unifica e separa os homens para 

além dos interesses privados e das necessidades da vida natural, mas trata-se de um conceito tão essencial que 

possui uma acepção bastante abrangente no conjunto da obra arendtiana. A autora se utiliza da imagem de uma 

‘mesa’ para dizer que o mundo é aquilo que os homens criam afim de interpor entre eles algo que os afaste ao 

mesmo tempo em que os aproxime, ou seja, um espaço intermediário [...] que os congregue sem fazê-los colidir”. 

NETO, Rodrigo Ribeiro Alves. Mundo e alienação na obra de Hannah Arendt. Filosofia Unisinos. v. 9, n. 3, 

set/dez 2008. p. 248-249.   
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relações. Se é possível afirmar que “homem e mundo se pertencem reciprocamente”42, é mister 

aferir que é por conta dele que existimos no plural. 

Todavia, este mundo político a que Arendt se refere não é a Terra, espaço planetário 

que engloba a natureza, nem tampouco corresponde ao espaço criado pelas invenções do 

artefato humano43. A melhor definição do conceito de mundo é fornecida pela própria autora, 

a partir de sua célebre metáfora sobre a mesa: “Conviver no mundo significa essencialmente 

ter um mundo de coisas interposto entre os que o possuem em comum, como uma mesa se 

interpõe entre os que se assentam ao seu redor; pois, como todo espaço-entre [in-betweeen], o 

mundo separa e relaciona os homens entre si”44.   

Se o mundo se funda a partir da ação e do discurso, a deliberação e a contingência 

são suas características mais elementares. Construído sob a égide do comum, a sua durabilidade 

impõe um conteúdo ético inalienável; na contemporaneidade a política põe em xeque a sua 

conservação, fazendo com que o cuidado com ele signifique tanto a existência das gerações 

atuais quanto das que ainda virão45. Assim, a sua estabilidade somente seria possível a partir da 

fundação e da permanência dos corpos políticos. É sob este imperativo concernente ao mundo 

que deve ser lida a proposta arendtiana presente no prólogo de A condição humana: “pensar o 

que estamos fazendo”46.  

 
42 ARENDT, Hannah. Diários Filosóficos. p. 43. 
43 A importância do conceito de mundo na teoria política arendtiana e a sua posição crucial para a convivência dos 

homens pode direcionar à uma comparação com a preponderância do conceito heideggeriano de mundo, ou numa 

busca por identificar na conceitualização de Arendt a influência de seu professor. No entanto, salvaguardadas a 

valorização da mundanidade e do mundo como palco para as ações humanas presente em ambos, na teoria 

arendtiana este espaço tem dimensão iminentemente política, enquanto em Heidegger sua perspectiva é ontológica: 

se a tarefa maior da filosofia seria a pergunta pelo Ser, é impossível conhecê-lo sem percorrer o caminho que 

conduz à esta compreensão; nesse sentido, o homem, ente através do qual o Ser se desvela, se tornou o meio 
encontrado pelo autor para se acercar do verdadeiro conhecimento metafísico. Identificando que o homem é 

presença que se projeta na sua existência enquanto ser-no-mundo, o mundo se mostra também como uma 

experiência humana fundamental que, por sua vez, também se relaciona com a dimensão do Ser. Em Ser e Tempo, 

o autor destaca que os homens se relacionam com as coisas, com os demais e consigo mesmos através deste espaço 

e, por isso, ele deve ser compreendido não apenas como coisa, ou mera objetificação e instrumento, mesmo que 

ele também o seja, mas sobretudo enquanto presença. Já em A origem da obra de arte, ao se questionar sobre o 

que seriam a arte e a verdade, o filósofo pontua que esta última nada mais é do que o desvelamento do ser e que o 

mundo, em sua relação com a terra, embasam a verdade e as diversas expressões da arte. Vinculada ao Ser e aos 

entes, a mundanidade do mundo é o espaço da manifestação do aparecer, da abertura para a presença. Cf. 

HEIDEGGER, Martin. A origem da obra da arte. In: Caminhos de floresta. Tradução de Irene Borges-Duarte. 

Santa Maria da Feira: Fundação Calouste Gulberian, 2012. p. 5-94; HEIDEGGER, Martin. Ser e Tempo. Tradução 
de Márcia Sá Cavalcante Schuback. Petrópolis: Vozes, 2006. p. 98-117.   
44 ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 64. 
45 No que diz respeito a conservação do mundo, a educação ganha destaque crucial. Em seu ensaio A crise na 

educação, Arendt é categórica: “Eles [pais e professores] assumem na educação a responsabilidade, ao mesmo 

tempo, pela vida e desenvolvimento da criança e pela continuidade do mundo [...]. A responsabilidade pelo 

desenvolvimento da criança volta-se em certo sentido contra o mundo: a criança requer cuidado e proteção 

especiais para que nada de destrutivo lhe aconteça por parte do mundo. Porém também o mundo necessita de 

proteção, para que não seja derrubado e destruído pelo assédio do novo que irrompe sobre ele a cada nova geração”. 

ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. p. 235.  
46 ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 7. 
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Por mais que ganhe tangibilidade a partir da obra, abrigando tudo aquilo que os 

homens fabricam, o mundo não se esgota nessa concretude. Já que o mundo emerge entre as 

pessoas, sua invisibilidade dá lugar ao surgimento do espaço público, inaugurando a esfera do 

comum e constituindo a realidade. É nesse cenário que a pluralidade dos homens ganha 

proeminência política e que a ação e o discurso se fazem necessários não apenas para que os 

homens possam se fazer entender, mas que constituam a História da humanidade e a 

possibilidade da memória. 

Com efeito, este domínio público que, assim como o poder, é sempre um potencial, 

somente ganha a dimensão de congregador dos indivíduos se for assegurada a sua permanência. 

Se “por sua capacidade de realizar feitos imortais, por deixarem atrás de si vestígios 

imorredouros, os homens, a despeito de sua mortalidade individual, atingem a imortalidade que 

lhes é própria e demonstram a sua natureza ‘divina’”47, é somente a partir dessa imortalidade 

que a política pode existir. 

Na contramão do estabelecimento do mundo comum, a era moderna 

progressivamente fomentou a alienação, elemento catalizador dos tempos sombrios pois, ao 

promover o trabalho como a atividade par excellence, sobrepujou o animal laborans ao agente 

e, ao torna-lo o paradigma ideal de homem, acabou inviabilizando todas as atividades que se 

desenvolvem na esfera do comum. Entrementes, a alienação teria seu nascedouro na 

subordinação aguda dos homens à necessidade ditada pelos seus próprios processos 

biológicos48, de tal modo que sem o desarraigamento por ela promovido, a obscuridade sob a 

qual repousou a política contemporânea dificilmente teria alcançado os extremos vistos no 

limiar do século XX. A radicalidade desse processo, para Canovan, se expressa no fato de que 

quanto mais o ser humano lança-se no espaço, afim de libertar-se de sua prisão na Terra, mais 

alheio ele se encontra em relação ao mundo propriamente humano. Assim, cabe apontar as duas 

direções em que a alienação caminha: da Terra para o espaço e do mundo para o eu, 

principalmente com a introspecção49. 

Além da conceitualização de alienação do mundo, outra preocupação percorre boa 

parte dos escritos da autora: a partir da situação de anomia dos judeus e, principalmente, da 

ascensão de imensos contingentes humanos desarraigados de apátridas e de refugiados surgidos 

 
47 ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 24. 
48 Cf. CANOVAN, Margaret. Hannah Arendt. A reinterpretation of her political thought. New York: Cambridge 

University Press, 1992. p. 82. 
49 Cf. CANOVAN, Margaret. Hannah Arendt. A reinterpretation of her political thought. p. 150. 
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com o final da Primeira Grande Guerra, a noção de uma crescente carência de mundo50 como 

experiência de uma quantidade cada vez maior de pessoas, cuja ausência de mundanidade torna 

estes indivíduos à margem do espaço em que as relações humanas se efetivam51.  Sem um lugar 

no mundo que lhes garantam o direito à ação eficaz e a fala significativa, não há para estes 

indivíduos o exercício da vida humana qua coexistência entre-os-homens. Os indesejáveis e os 

out-law entificam a ausência de pertencimento que destrói a possibilidade da existência da 

esfera comum; com efeito, como é possível que haja um mundo e alguém não pertença a ele?52  

Se as atividades mentais se relacionam com aquilo que é apreendido na realidade, com a 

alienação e a carência do mundo comum, até que ponto os tempos sombrios ameaçam o livre 

exercício das faculdades do espírito, já que “quando o homem é roubado de todos os meios de 

interpretar os eventos ele perde qualquer senso de realidade”53?  

A fim de determinar como o conceito de alienação se desenvolveu historicamente, 

Arendt delimita os três eventos que o fundamentaram: a descoberta da América e a consequente 

exploração da Terra, a Reforma e o início do processo de acúmulo de riquezas, e a invenção do 

telescópio, acompanhada do desenvolvimento das ciências. Sobre o primeiro e o último, a 

autora aponta que o conhecimento sobre o espaço trouxe para os homens a noção de velocidade, 

enquanto o mapeamento da sua morada mortal possibilitou a abolição das distâncias, fazendo 

com que os homens vivam num todo global e contínuo.  

Sobre a Reforma, Arendt indica que o conceito weberiano de ascese 

intramundana54 indica a fonte da nova mentalidade capitalista e sinaliza para as mudanças 

conjecturais que inauguram a era moderna e diagnosticam o colapso do sistema feudal55.  A 

partir deste evento, a expropriação dos bens da Igreja e o advento do capitalismo transformaram 

o trabalho em capital e, despojando a maioria da população de um lugar no mundo, viabilizaram 

o acúmulo de riquezas e o afastamento dos indivíduos do mundo, ou a sua despreocupação com 

ele, pois na medida que este espaço vital representa apenas o fornecedor dos insumos 

 
50 Mesmo sem ser o escopo principal de nossa investigação, o conceito de carência de mundo será retomado, além 

desta discussão sobre a alienação, no terceiro capítulo da dissertação.  
51 Cf. ARENDT, Hannah. Homens em tempos sombrios. p. 25-32. 
52 Cf. AGUIAR, Odílio Alves. O paradoxo dos direitos humanos. Revista Reflexões. Ano 5, nº 8, jan/jun 2016. p. 

1-10.  
53 ARENDT, Hannah. Escritos judaicos. p. 639. 
54 Cf. WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. Tradução de José Marcos Mariani de 

Macedo. São Paulo: Companhia das Letras, 2017. p. 109-110.  
55 “A grandeza da descoberta de Max Weber quanto às origens do capitalismo reside precisamente em sua 

demonstração de que é possível haver uma atividade estritamente mundana sem que haja qualquer cuidado ou 

deleite com o mundo, uma atividade cuja motivação mais profunda é, ao contrário, a preocupação e o cuidado com 

o si-mesmo”. ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 314. 
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necessários para a indústria, a relação homem-mundo passa a ser apenas de dominação e 

consumo.  

O aumento da produtividade humana, ao forjar bens de curta duração, não resultou 

tanto no acréscimo de obras quanto de bens de consumo maciço, cujo uso deveria ser tão rápido 

quanto a escala produtiva. “A nova classe trabalhadora [...] estava não só diretamente sob a 

urgência constrangedora das necessidades da vida, mas, ao mesmo tempo, alienada de qualquer 

cuidado ou preocupação que não decorresse imediatamente do próprio processo vital”56. A 

desigualdade econômica fundou o abismo entre aqueles que possuíam o capital e os meios de 

produção e aqueles que, sem mais nada possuir, faziam de sua força de trabalho mercadoria.  

A autora distingue alguns estágios nesse processo de alienação do mundo; estes, 

por sua vez, são elementos indispensáveis no cenário de dissolução da política sem os quais os 

tempos sombrios não poderiam ocorrer. No primeiro momento, a miséria e a pobreza material 

despojaram a maioria dos trabalhadores da proteção encontrada anteriormente na família e na 

propriedade. Destituídos de um lugar no mundo em que pudessem ser abrigados da visibilidade 

do espaço público, sequer restou-lhes participação política. Para Arendt, o fator desumanizador 

da pobreza é exatamente esse: ao arrancar dos indivíduos a possibilidade de participar da esfera 

pública, tampouco lhes assegura a proteção tão necessária encontrada no domínio privado. Para 

esses sujeitos desprovidos de mundo, somente resta ter assegurada a sua sobrevivência, 

trabalhando, bem como adquirindo o imprescindível para subsistir, consumindo57. “A pobreza 

é mais do que privação, é um estado de carência constante e miséria aguda cuja ignomínia 

consiste em sua força desumanizadora; a pobreza é sórdida porque coloca os homens sob o 

ditame absoluto de seus corpos, isto é, sob o ditame absoluto da necessidade”58. Inserido na 

lógica do trabalho e do consumo, enquanto o indivíduo é lançado para dentro si mesmo, a 

sociedade de trabalhadores deixa, progressivamente, de ser realmente humana. Com a moderna 

alienação do mundo, aonde quer que o homem vá ele encontra apenas a si mesmo59.  

O segundo estágio apontado por Arendt no processo de alienação firmou-se quando 

a sociedade ascendeu como esfera híbrida entre o público e o privado e, exatamente por sua 

heterogeneidade, suplantou a ambos, substituindo a proteção da família e a solidariedade natural 

pelas classes e pela cooperação social60. Tanto as teorias da origem comum que fundamentam 

 
56 ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 315-316. 
57 Cf. ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 88.  
58 ARENDT, Hannah. Sobre e revolução. p. 93. 
59 Cf. ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. p. 125. 
60 Sobre a definição arendtiana do conceito de sociedade, leia-se que: “A sociedade, isto é, aquela esfera curiosa e 

um tanto híbrida que a era moderna interpôs entre as esferas mais antigas e mais genuínas do público ou político, 

de um lado, e do privado, de outro”. ARENDT, Hannah. Sobre a revolução. p. 166. 
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o Estado-nação quanto os nacionalismos teriam origem exatamente nesse momento em que não 

mais a família representava a gênese, mas o sujeito coletivo que trazia o sangue e o solo grupais 

que deveria nortear as relações entre seus membros61.  

O último estágio do aprofundamento da alienação se dá na confluência de alguns 

fatores, como o declínio do Estado-nação, a diminuição das fronteiras econômicas e geográficas 

do planeta e a ideia de humanidade como substituto das primeiras noções de sociedade, pois 

“do mesmo modo como a família e sua propriedade foram substituídas pelo pertencimento a 

uma classe e pelo território nacional, a humanidade começou a substituir as sociedades 

vinculadas nacionalmente, e a Terra a substituir o restrito território do Estado”62. Também é 

característica desse período o incontestável desenvolvimento tecnológico que, na contramão da 

ideia de progresso, mais desfigura os homens do que os auxilia a coabitar o mundo. Apontando 

as falhas presentes nesses fenômenos, Arendt fundamenta que:  

 

O processo de alienação do mundo, desencadeado pela expropriação e caracterizado 

por um crescimento cada vez maior da riqueza, pode assumir proporções ainda mais 

radicais [...]. Pois os homens não podem se tornar cidadãos do mundo do modo como 

são cidadãos de seus países, e homens sociais não podem ser donos coletivos do modo 

como os homens que têm um lar e uma família são donos de sua propriedade privada 

[...]. O eclipse de um mundo público comum, tão crucial para a formação do homem 

de massa desamparado e tão perigoso na formação da mentalidade sem-mundo dos 

modernos movimentos ideológicos de massas, começou com a perda, muito mais 

tangível, da posse privada de uma parte do mundo63. 

 

Com efeito, foi com a moderna valorização do trabalho, que suplantou a apreciação 

da fabricação anteriormente conhecida, já que era o homo faber que produzia os instrumentos 

indispensáveis para a revolução científica, que o processo vital da necessidade invadiu a cena 

pública, fazendo com que os homens se distinguissem apenas como animal laborans, sem 

exercer a sua potencialidade de iniciar processos novos e de exprimi-los através da linguagem. 

Foi nesse mesmo instante que se originou o homem de massa moderno64. 

A intensidade da infiltração da necessidade na cena pública advém da sua própria 

incompatibilidade, já que a primeira é essencialmente pré-política. Não há povo miserável que 

também seja livre e não se pode exigir de quem se encontra na miséria extrema o exercício da 

participação política: primeiro porque a pobreza toma os homens sob o signo da invisibilidade; 

segundo porque a força que compele os sujeitos em situação de carência é mais coercitiva até 

 
61 Cf. ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 318. 
62 ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 318. 
63 ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 318. 
64 CORREIA, Adriano. Hannah Arendt e a modernidade. Política, economia e a disputa por uma fronteira. Rio 

de Janeiro: Forense Universitária, 2014. p. 45-70.   
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do que a violência. “O perigo é que uma civilização global [...] possa produzir bárbaros em seu 

próprio seio por forçar milhões de pessoas a condições de selvageria”65. Sem um lugar no 

mundo, estas pessoas são expulsas da humanidade e, alheios ao mundo, não teriam 

responsabilidade nenhuma por ele. 

Por mais que sejam fenômenos diferentes, é inevitável a relação entre violência e 

necessidade66. Para aqueles que carecem dos meios para sobreviver, a violência parece ser o 

meio mais eficaz de sanar essa ausência com rapidez vital. Tomando o conceito arendtiano de 

violência, fica fácil compreender porque ela é a saída antipolítica mais rápida para o saciar das 

necessidades: por seu caráter instrumental, ela multiplica o vigor individual. Contando sempre 

com implementos, o menos vigoroso dos indivíduos torna-se uma ameaça, inclusive àqueles 

bem mais fortes do que ele67. Por ser muda, a violência destrói não apenas o poder, mas dissolve 

o espaço entre que fundamenta a política e a liberdade68. Enquanto cada diminuição do poder 

é um convite à violência, sua confluência com a necessidade desertifica o mundo comum. 

Quando a sociedade se firmou como esfera que englobava tanto o público quando 

o privado, isso acarretou que os processos vitais irromperam como assuntos que também diziam 

respeito a chose publique. O reconhecimento do trabalho, atividade necessária para a 

manutenção da vida, como a essência do homem transformou as comunidades em sociedades 

de empregados e consumidores. Sem reconhecerem-se como agentes, dos animals laborans não 

 
65 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. p. 336. 
66 “A redução da violência à necessidade oferece a inegável vantagem teórica de ser muito mais elegante; ela 

simplifica as questões a ponto de tornar supérflua uma efetiva distinção entre violência e necessidade. Pois, de 

fato, é muito mais fácil entender a violência como função ou fenômeno de superfície de uma necessidade 

avassaladora, mas a necessidade, que inevitavelmente trazemos conosco na própria existência de nosso corpo e 

suas demandas, nunca pode ser simplesmente reduzida e completamente absorvida pela violência”. ARENDT, 
Hannah. Sobre a revolução. p. 99.  
67 Cf. ARENDT, Hannah. Sobre a violência. p. 63. 
68 Sobre a impossibilidade da necessidade, após irromper na cena pública, ajudar os homens a romper com os 

grilhões da miséria e da opressão, Arendt dá como exemplo a Ditadura da necessidade instaurada pela Revolução 

Francesa. Para a autora, quando as massas francesas, que combinavam necessidade e violência, apareceram como 

o contingente irresistível para o empreendimento revolucionário de Robespierre, o que de fato aconteceu foi a 

abolição da liberdade. Enquanto isso, o sucesso da Revolução americana se deveu ao fato de que a miséria não se 

fazia presente no Novo Mundo e que, por isso, os revolucionários não eram movidos pela penúria. Cf. ARENDT, 

Hannah. Sobre a revolução. p. 92-138. No entanto, o êxito parcial  dessa revolução somente pode ser 

compreendido à luz do seu fracasso, o que se deu principalmente no malogro da manutenção do espírito 

revolucionário. “Segundo   Arendt, as revoluções não conseguiram encontrar a instituição apropriada ao seu 
espírito. Falharam em levar para o plano constituído, institucional, os elementos constituintes, fundadores; não 

acolheram, do ponto de vista da forma revolucionária de governar, as tradições e as experiências organizativas que 

espontaneamente brotaram nas práticas da população apoiadora da revolução [...]. Constitucionalmente optou-se 

pelo poder centralizado, soberano, foram criados e mantidos os partidos e, nessa perspectiva, a tradição 

centralizadora jacobina obteve a hegemonia na formatação das instituições modernas. Nos Estados Unidos, o 

mesmo desastre aconteceu. A constituição desconheceu e não acolheu, no pacto federativo, as experiências, já 

tradicionais na colônia, das assembleias participativas e deliberativas dos municípios e das câmaras municipais, 

os town-hall meetings, entre outras. Para Arendt, a revolução não conseguiu manter e colocar em movimento a 

ligação entre poder constituído e poder constituinte”. AGUIAR, Odílio Alves. Hannah Arendt e o malogro do 

espírito revolucionário. Griot: Revista de Filosofia. v. 14, nº 2, dez/2016. p. 280.  
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se espera mais que empreendam o novo com relativa facilidade, mas pede-se que se adequem 

as normas ditadas, fazendo com que a ação ceda lugar ao mero comportamento e ao 

conformismo social. “Com o surgimento da sociedade de massas o domínio do social atingiu 

[...] o ponto em que abrange e controla, igualmente e com igual força, todos os membros de 

uma determinada comunidade”69. 

Analisando as idiossincrasias inerentes ao êxito da esfera social, Arendt analisa que:  

 

A fim de medirmos a extensão da vitória da sociedade na era moderna, sua inicial 

substituição da ação pelo comportamento e sua posterior substituição do governo 

pessoal pela burocracia, que é o governo de ninguém, pode convir também lembrar 

que sua ciência inicial, a economia, que altera padrões de comportamento somente 

nesse campo [...], foi finalmente sucedida pela pretensão oniabrangente das ciências 

sociais, que, como ‘ciências do comportamento’, visam reduzir o homem [...] ao nível 
de um animal comportado e condicionado.70  

 

Na sociedade de massas o mundo perde o poder de congregar os indivíduos, fazendo 

com que não exista mais o comum. A perda do vínculo entre os homens reduz o comum ao um, 

que naturalmente é impotente71. É nesse cenário que Arendt percebe a desmundanização, 

estágio mais radical da alienação, e o fenômeno do isolamento e da solidão que, enquanto 

essência de governo, são novidades trazidas com o advento do totalitarismo72. 

 
69 ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 50. 
70 ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 55. 
71 Em sua análise sobre os pressupostos teóricos do fenômeno do isolamento dos homens, dois vértices podem ser 

destacados na teoria arendtiana. O primeiro diz respeito a interpretação da autora sobre Marx, no que tange à sua 

descrição do homem como um ser que trabalha. Sendo assim, o trabalhador já se encontra em isolamento, pois 

está só em relação aos outros homens, mantendo contato apenas com o que ele próprio produz. Cf. ARENDT, 

Hannah. Diários filosóficos. p. 79. Por outro lado, a autora destaca que a filosofia cartesiana em dois momentos 
teoriza as inseguranças inerentes ao homem moderno: no argumento do Deus enganador temos um exemplo 

contundente do pesadelo da desconfiança nas relações humanas. Cf. ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 

123. Ademais, a radicalidade e a universalidade da dúvida, advindas da desconfiança nos sentidos, torna tudo 

passivo de incredulidade, inclusive os antigos critérios. Repetindo filosoficamente o que os cientistas da época 

afirmavam, que embora não exista verdade o indivíduo é o ponto arquimediano da veracidade e da confiabilidade, 

direcionou o parâmetro de todas as coisas para o ser que duvida. Assim, não mais o outro e a experiência comum 

garantiriam a realidade, mas a razão fornecida pelo ego pensante; o individual ganha proeminência em relação ao 

coletivo. “O famoso cogito ergo sum [...] não resultava de alguma autocerteza do pensamento como tal – pois, se 

assim fosse, o pensamento teria adquirido uma nova dignidade e uma nova significação para o homem – mas era 

uma simples generalização de um dubito ergo sum. Em outras palavras, da mera certeza lógica de que ao duvidar 

em algo eu permaneço consciente de um processo do duvidar em minha consciência, Descartes concluiu que esses 
processos que se passam na mente do homem são dotados de certeza própria e que podem ser objeto de 

investigação na introspecção”. ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 347.  
72 “Seu esforço e compreensão da experiência totalitária resultou inicialmente no aparecimento da obra Origens 

do totalitarismo (1951), mas, está na base de todo o seu pensamento. Sua pretensão não era dar uma explicação 

causal, como o termo origem pode sugerir [...]. A experiência totalitária não tem uma história. Não foi um 

acontecimento previsível, como se estivesse contido potencialmente numa causa qualquer. Ele cristalizou 

tendências que só podem ser percebidas a partir dos próprios acontecimentos, que apontam, eles mesmos, os seus 

passados. Não há uma determinação causal à qual possamos recorrer”. AGUIAR, Odílio Alves. Política e finitude 

em Hannah Arendt. In: OLIVEIRA, Manfredo; AGUIAR, Odílio Alves; SAHD, Luiz Felipe Netto de Andrade e 

Silva. (Orgs.). Filosofia política contemporânea. Petrópolis: Vozes, 2003. p. 105. 
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2.3 A forma de governo sem precedentes: o totalitarismo como a radicalização dos tempos 

sombrios 

 

Arendt conceitualiza como totalitarismo a forma de governo nova que ocorreu na 

URSS de Stálin, a partir de 1930, e na Alemanha nazista, a partir de 1938, cuja essência é o 

movimento e modus operandi é o terror. De fato, o programa metódico de destruição e o 

aparelho estatal fundado sob uma burocracia altamente setorializada e sistematizada 

possibilitaram a normalização das atrocidades. O que houvera anteriormente, mesmo nesses 

dois países, foi o movimento totalitário, que preparou as massas para o governo total a partir do 

isolamento, da solidão, da atomização, da obediência ao líder e da ideologia73. No caso 

específico do nazismo, o que o gerou não foi a tradição da filosofia alemã, mas, na verdade, a 

total violação da tradição74.  

O isolamento político é o solo fértil para o terror e, por isso, pode ser considerado 

como pré-totalitário. O homem nessas condições é essencialmente impotente, pois ser no 

singular implica a ausência da companhia dos demais. Sozinho, a sua percepção da realidade é 

insipiente. “O isolamento é aquele impasse no qual os homens se veem quando a esfera política 

de suas vidas, onde agem em conjunto na realização de um interesse comum, é destruída”75. 

O afastamento, mesmo que momentâneo, dos assuntos públicos também pode 

suceder em decorrência da obra e do trabalho. O homo faber precisa estar só para fabricar 

coisas, e isso significa que no instante do estar-só, imprescindível para a poiesis, ele está 

impossibilitado para agir, mesmo que esteja ainda ligado ao mundo através da obra. “Somente 

quando se destrói a forma mais elementar de criatividade humana, que é a capacidade de 

acrescentar algo de si mesmo ao mundo, o isolamento se torna inteiramente insuportável”76. 

No entanto, num mundo em que o legado da obra tem menos valor do que o 

trabalho, o esforço dos indivíduos volta-se apenas para a manutenção da vida. Abandonado da 

 
73 “A massa é, portanto, um agregado numeroso e indivíduos atomizados, quer dizer, individualizados e isolados 

em função da dissolução das relações sociais costumeiras. Estes indivíduos são também desenraizados, ou seja, 

destituídos de referências comuns, permanecendo alheios a qualquer interesse [...]. A perda radical do interesse do 
indivíduo em si mesmo, isto é, o sentimento de ser ‘dispensável’ é um fenômeno sem precedentes históricos, que 

se tornou generalizado após a Primeira Guerra. É neste substrato social que prolifera a mentalidade do homem-

massa, com sua ignorância a respeito das noções do ‘senso comum’, sua ‘indiferença’ em relação à própria sorte, 

e sua maleabilidade para a crença em quaisquer certezas ideológicas que se lhe ofereçam [...]. É destes fragmentos 

da sociedade atomizada que provém os adeptos dos regimes totalitários e as suas vítimas preferenciais”. DUARTE, 

André. O pensamento à sombra da ruptura. Política e filosofia em Hannah Arendt. São Paulo: Paz e Terra, 

2000. p. 51-52.  

74 Cf. ARENDT, Hannah. Compreender. p. 139. 
75 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 527. 
76 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 527. 
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potencialidade da ação, nem tampouco reconhecido como homo faber, só lhe resta se assumir 

apenas como animal laborans77, convertendo isolamento em solidão.  

Com efeito, o correspondente do isolamento na esfera privada é a solidão. Arendt 

distingue estes conceitos, pontuando que enquanto no primeiro a impossibilidade de agir 

acontece porque não há mundo comum, não necessariamente isto implica em solidão; enquanto 

a segunda traz em si o abandono radical de qualquer companhia humana, mesmo que não se 

esteja isolado78. Aliás, comumente ela se desvela de modo mais radical quando experimentada 

mesmo na companhia dos demais. 

Uma das novidades do totalitarismo é que ele não se contenta em destruir a esfera 

pública, como é característico das tiranias, mas aniquila também o domínio privado. Baseia-se 

não apenas no isolamento político, mas na experiência radical da solidão, no não-pertencimento 

ao mundo. Desarraigados, os homens não conseguem mais se predispor para encontrarem-se 

uns com os outros, na ação conjunta e no discurso em consenso, porque o espaço entre é 

completamente devastado através da compressão do cinturão de ferro do terror totalitário. Essa 

experiência de não-pertencimento ao mundo afligia as massas desde os primeiros passos do 

desenvolvimento da alienação, a partir da Revolução Industrial. “Não ter raízes significa não 

 
77 A paradigmática figura do animal laborans para a teoria política de Hannah Arendt aparece pela primeira vez 

no texto Ideologia e Terror, mas é em A condição humana que este conceito aprofunda o seu maior destaque. 

Relacionado com a inadiabilidade das necessidades biológicas, ele é apenas mais uma espécie entre as demais, 

originado com o progressivo advento do social, a ascensão do trabalho e a diluição da diferença entre as esferas 

pública e privada, ainda durante a Idade Média. Vale a pena ressaltar que, enquanto na Antiguidade grega o 

trabalho relacionado aos imperativos corporais era considerado servil, é característico da era moderna a sua 

valorização aguda, instituindo a descartabilidade e o consumo como a outra face do processo de produção. É nesse 

cenário que o animal trabalhador imerso na esfera do necessário, para garantir sua sobrevivência esquiva-se de 
suas capacidades de deixar algo de si no mundo e de agir, esvaziando o mundo comum e impossibilitando a 

política. Por isso a glorificação do trabalho coincide com a degradação do espaço público, expandindo para o 

âmbito da ação as categorias típicas do processo laboral, como os conceitos de meios e fins. Ademais, Arendt 

aponta que a definição marxista do homem como animal laborans somente poderia conduzir os trabalhadores ao 

isolamento agudo com relação aos demais, o que posteriormente possibilitaria a solidão como a experiência 

cotidiana das massas de indivíduos desarraigados, desconfigurando o homem, a política e o mundo. “O animal 

laborans, como a possibilidade mais remota da configuração do humano, circunscreve o espaço de satisfação 

possível no horizonte restrito da fruição inscrita na mera condição de membro de uma espécie animal. Não 

obstante, uma vez convertido de mais remota configuração do humano em mentalidade prevalente como modelo 

do desenvolvimento humano e de suas aspirações, o animal laborans traduz a imagem de um animal degenerado. 

O animal laborans, ao contrário das outras espécies, pode deslocar sempre mais adiante, indefinidamente, o 
horizonte da sua saciedade, por meio da promoção cada vez mais intensa da indistinção entre desejo e necessidade, 

assim como entre consumo e uso, sendo um animal potencialmente destruidor”. CORREIA, Adriano. Quem é o 

animal laborans de Hannah Arendt? Aurora Revista de Filosofia. v. 25, nº 37, jul/dez 2013. p. 220. 
78 “O ponto crucial é que solidão é mais do que a falta de relações humanas [...], não apenas a separação de outras 

pessoas, mas especialmente a separação de um mundo humano habitado em comum e, portanto, a perda do senso 

de realidade e a capacidade de fazer julgamentos sólidos sobre as experiências [...]. Solidão aqui significa privação 

não apenas emocional, mas também ontológica e epistemológica, separação da experiência humana da realidade, 

bem como a falta de comunidade e consolação. Esta solidão, a experiência de não pertencer ao mundo está, diz 

Arendt, conectada com a condição das massas modernas, na esteira da Revolução Industrial e das crises políticas 

do século XX”. CANOVAN, Margaret. Hannah Arendt. A reinterpretation of her political thought. p. 92. 
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ter no mundo um lugar reconhecido e garantido pelos outros; ser supérfluo significa não 

pertencer ao mundo de forma alguma”79.  

O supérfluo e solitário homem característico da era moderna e levado aos extremos 

pelo totalitarismo não vivencia a radicalidade desse estar-só apenas pelo afastamento dos 

demais. De fato, no esfacelamento das esferas pública e privada empreendido pelo totalitarismo 

dificilmente este indivíduo poderia apelar à outra pessoa ou às verdades últimas que nortearam 

a ética e a moral até o esfacelamento da tradição para guiar-se no mundo, já que a maioria 

deixou-se levar impensadamente pela lógica coercitiva da ideologia totalitária e pelo cinturão 

de ferro do terror80. Assim, a conjuntura mais desastrosa da solidão ocorre quando o sujeito está 

desacompanhado inclusive de si mesmo. Esse estado de perda do próprio eu, característico das 

massas modernas, impossibilita o pensamento e, consequentemente, a elaboração dos juízos e 

a perda da capacidade de distinguir, por exemplo, o certo do errado81.  

 

O que prepara os homens para o domínio totalitário é o fato de que a solidão [...] 

passou a ser, em nosso século, a experiência diária de massas cada vez maiores. O 

impiedoso processo no qual o totalitarismo engolfa e organiza as massas parece uma 

fuga suicida dessa realidade. O “raciocínio frio como gelo” e o “poderoso tentáculo” 

da dialética que nos “segura como um torno” parecem ser o último apoio num mundo 

onde ninguém merece confiança e onde não se pode contar com coisa alguma [...]. 

Destruindo todo o espaço entre os homens e pressionando-os uns contra os outros, 

destrói-se até mesmo o potencial produtivo do isolamento [...], elimina-se até mesmo 

a vaga possibilidade de que a solidão espiritual se transforme em solidão física, e a 

lógica se transforme em pensamento82.  

 

Se a experiência do mundo somente é dada a partir da multiplicidade de 

perspectivas que fundamentam o comum, a falta de percepção da realidade abre brechas para 

que as ideologias expliquem o mundo de modo tão lógico a ponto de suprimir a contingência 

que compõe as relações humanas. Ao se tornarem incapazes de fazer companhia a si mesmos, 

só resta tentar compreender o mundo a partir das premissas lógicas, numa tentativa desesperada 

de manter qualquer tipo de vínculo com ele. É nesse contexto que a ideologia se fundamenta 

como princípio de ação dos homens já completamente isolados83.  

O sucesso do argumento lógico, em detrimento da contingência e do diálogo que 

fundam o mundo humano, só é possível quando os homens já se encontram maximamente 

 
79 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 528. 
80 Cf. ARENDT, Hannah. Sobre Hannah Arendt. Tradução de Adriano Correia. Inquietude. Goiânia, v. 1, nº 2, 

ago/dez 2010. p. 136. 
81 A imprescindível relação entre pensamento, juízo e o modo como eles se desvelam na esfera pública será 

investigada nos capítulos subsequentes desse texto dissertativo. 
82 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 530. 
83 A análise sobre a ideologia e o modo como ela substitui o pensamento pela coerção do argumento lógico será 

realizada no terceiro capítulo desse texto dissertativo.   
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atomizados e solitários. Tendo destruído os vínculos, o governo totalitário ideal transforma a 

multiplicidade de homens em Um-Só-Homem, no qual cada indivíduo é parte de uma 

humanidade única. Para tanto, é indispensável outra novidade totalitária: o uso do terror como 

fundamento do governo. 

Mesmo que, num primeiro momento, tal mecanismo possa encontrar equivalente 

nas ditaduras e tiranias, no governo totalitário ele atinge extremos impensáveis, pois enquanto 

nas primeiras ele tem a função básica de eliminar a oposição, no nazismo e no stalinismo o 

terror pode ser descrito como a realização da lei do movimento. Não permitindo qualquer ação 

livre e suprimindo qualquer traço de espontaneidade, “exatamente porque os recursos do 

homem são tão grandes, só se pode dominá-lo inteiramente quando ele se torna um exemplar 

da espécie animal humana”84, sua finalidade é executar a Lei da Natureza e da História, 

caminhando para a fabricação de uma humanidade artificial, mas que se coaduna perfeitamente 

com o movimento destas leis sobre-humanas. Para tanto, é necessário sacrificar algumas partes 

em detrimento do todo, e o regime se ocuparia em acelerar este processo. “O totalitarismo tem 

que se apoiar em uma experiência comum, assim como as restantes formas de governo. Sua 

experiência comum é o desamparo [...], resultado da derrocada do mundo comum. 

Desenraizamento, superfluidade, etc. O terror mantém juntos os indivíduos desamparados”85. 

O poder total somente pode ser exercido se estiver baseado em um regime de 

superfluidade dos homens. Se a sensação de não-pertencimento ao mundo já era bem conhecida 

das massas desde a Revolução Industrial, sua radicalidade foi comprovada nos laboratórios do 

totalitarismo: os campos de concentração. Sendo a instituição central da organização totalitária, 

foram eles que distinguiram esta forma de governo de todas as outras, fundando o abismo entre 

a existência mundana com os outros e a postura extramundana que desconhece a possibilidade 

de relação consigo mesmo, com os outros e com o mundo86. 

A redução da individualidade e da pluralidade à mera similaridade de 

comportamentos acontece ao restringir os homens à mera espécie humana, um feixe de reações 

mais ou menos instintivo que não o diferencia dos animais. “A redução do homem a um feixe 

 
84 ARENDT, Hannah. Origens do Totalitarismo. p. 508. 
85 ARENDT, Hannah. Totalitarismo. Inquietude. p. 235. 
86 “O horror extremo [...] é gerado por aquela imensa máquina de assassinato administrativo em massa, a cujo 

serviço [...] um povo inteiro pôde ser e foi empregado. Naquela organização que Himmler preparou [...], cada um 

é carrasco, vítima ou autômato, continuando a marchar sobre os cadáveres de seus camaradas [...]. Todos, quer 

exerçam ou não atividades diretas num campo de concentração, são obrigados a participar de uma ou outra maneira 

do funcionamento dessa máquina de assassínio em massa: esse é o aspecto asqueroso. Pois o assassinato 

sistemático em massa – a verdadeira consequência de todas as teorias raciais e outras ideologias modernas que 

pregam que o poder é a lei – força não só a imaginação dos seres humanos, mas também o arcabouço e as categorias 

de nosso pensamento e ação política”. ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 155. 
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de reações separa-o tão radicalmente de tudo o que há de personalidade e caráter quanto uma 

doença mental”87. Assim: 

 

Os campos de concentração destinam-se não apenas a exterminar pessoas e degradar 

seres humanos, mas também servem à chocante experiência da eliminação, em 

condições cientificamente controladas, da própria espontaneidade como expressão da 

conduta humana, e da transformação da personalidade humana numa simples coisa, 

em algo que nem mesmo os animais são88. 

 

A eliminação da personalidade humana somente pode ser experimentada com o 

isolamento total do mundo não-totalitário, cujo modelo ideal foi testado exatamente nos 

campos. É esse isolamento que lhes confere o aspecto de irrealidade. “Os campos têm uma 

aparência de ficção porque eles realizam efetivamente o absurdo e é seu absurdo mesmo que os 

torna invulneráveis [...]. Poder-se-ia quase dizer que, ao se recusar a acreditar na loucura, apesar 

de traduzida em fatos efetivos, o homem normal torna-se cúmplice da demência totalitária”89. 

O que os campos de concentração provaram é que, sob condições de horror extremo, cujo 

assombro transcende tanto as jurisdições quanto as categorias morais, os homens podem ser 

reduzidos a meros animais inanimados, pois com a sua psique destruída não resta caráter e nem 

individualidade. “Qual o significado do conceito de homicídio quando nos defrontamos com a 

produção de cadáveres de massa?”90  

Sobre a tipificação do totalitarismo, com enfoque principal nos laboratórios 

totalitários, Aguiar destaca que: “Os campos de concentração colocam em cena o genocídio, 

naquele momento um tipo de crime sem tipificação nos códigos de direito, na literatura ética 

ou na filosofia política. Trata-se, pela primeira vez na história do Ocidente, da instauração de 

uma forma de governo erguida em contraposição ao próprio gênero humano”91. Se a alienação 

é o elemento catalizador dos tempos sombrios, certamente os campos de concentração são o 

seu extremo, a radicalização desses períodos escuros em que o indivíduo atingiu o ponto 

nevrálgico de sua desfiguração.  

Tal radicalidade dessas fábricas de extermínio residia no fato que, por mais que o 

objetivo dos campos fosse tornar a Europa judenrein a partir do extermínio dos inimigos 

objetivos, a sua finalidade real vai muito além disso: tornar a morte diminuta mediante a 

 
87 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 492. 
88 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 488-489. 
89 VETÖ, Miklos. Coerência e terror: introdução à filosofia política de Hannah Arendt. In: GIANOTTI, José Arthur 

et. al. Filosofia Política 5. São Paulo/Porto Alegre: L&PM Editores, 1989. p. 93. 
90 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 491. 
91 AGUIAR, Odílio Alves. A tipificação do totalitarismo segundo Hannah Arendt. Doispontos. Curitiba. São 

Carlos. v. 5. nº 2. Out/2008. p. 75. 
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naturalização da tortura e a desintegração total dos indivíduos. “Não conheço nada que 

plasticamente possa traduzir, com igual intensidade, a vida dos concentracionários [...]. No 

concentracionário, o homem desfazia-se lentamente"92. Para evidenciar que os campos 

representavam o ponto máximo de antinomia entre os tempos sombrios e a possibilidade de 

realização da política, Arendt frequentemente recorria à relatos de sobreviventes e, dentre eles, 

destaca-se notadamente as obras de David Rousset. Em O universo concentracionário, este 

autor afirma que: “Os campos de concentração são a espantosa e complexa máquina da 

expiação. Os que devem morrer vão para a morte com uma lentidão calculada, para que a sua 

decadência física e moral gradualmente os torne conscientes de que são malditos, expressões 

do Mal, e não homens”93. A radicalidade dos tempos sombrios representada pelos campos 

estava não somente no fato horrendo deles serem fábricas de extermínio em massa, mas que 

sua finalidade era a transformação de uma humanidade artificial a partir da destruição da 

individualidade e da espontaneidade. 

Os campos de concentração cuidavam não apenas do assassinato em massa dos 

presos, mas em exterminar a sua própria existência. Se é verdade que a vitória de tais 

laboratórios significa a ruína da espécie humana, também é correto afirmar que existiam três 

tipos de campo: o Limbo (comuns mesmo em países não-totalitários, visavam afastar da 

sociedade os indesirábles), o Purgatório (os campos de trabalhos forçados da URSS) e o Inferno 

(os campos de extermínio nazistas). A vida no campo, um prolongar contínuo do evento 

antipolítico da morte, é conseguida através do esquecimento que envolve os que ali se 

encontram, pois mesmo ainda vivos, eram tão abandonados pelo restante do mundo que se 

situavam no vazio entre a vida e o não-existir94. O inimigo objetivo, diferente dos criminosos 

civis, se caracteriza pela sua inocência. 

Todavia, a fabricação em massa de cadáveres, vivos ou mortos, é precedida por três 

mortes anteriores: da pessoa jurídica do homem, da pessoa moral e, por fim, da sua própria 

individualidade95. Nessas condições, a consciência não apenas deixa de funcionar normalmente, 

como a fronteira entre perseguidores e perseguidos se esvai no mesmo ponto em comum: a 

 
92 ROUSSET, David. O universo concentracionário. Tradução de João Tiago Proença. Lisboa: Editora Antígona, 
2016. p. 46; 48. 
93 ROUSSET, David. O universo concentracionário. p. 70. 
94 “O campo significa que os governos totalitários se alimentam do extermínio dos humanos indesejados, doentes, 

racialmente inferiores, naturalmente deformados e socialmente desempregados. Sempre vai existir um setor da 

população a ser sacrificada em nome do controle total, pois o processo da dominação não tem limite. O campo não 

é sinal de punição, banimento ou escravidão. Essas experiências se realizavam no contraponto do mundo comum, 

ou seja, de alguma forma mantinham-se dentro do raio da visibilidade, da proteção de seus semelhantes”. 

AGUIAR, Odílio Alves. A tipificação do totalitarismo segundo Hannah Arendt. Dois pontos. p. 83. 
95 “Sua apatia [dos internos em campos de concentração] era, em larga medida, a resposta automática, quase física, 

ao desafio da absoluta falta de sentido”. ARENDT, Hannah. Escritos Judaicos. p. 797.  
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morte da espontaneidade. Com efeito, a despersonificação atinge tanto os carrascos quanto as 

vítimas. “Morta a individualidade nada resta senão horríveis marionetes com rostos de homem 

[...] reagindo com a mesma previsibilidade mesmo quando marcham para a morte”96.  

Nesse contexto, outro aspecto a ser ressaltado na análise sobre os campos é a 

dissolução da tênue linha que separa os perseguidores dos perseguidos. Sobre isso, a 

paradigmática figura dos kapos97 e de sua conhecida crueldade com os demais internos revela 

que para obter o controle total sobre os homens, o totalitarismo “degrada suas vítimas tornando-

as semelhantes a ele mesmo”98.   

Com efeito, se os campos de concentração e extermínio, a destruição das esferas 

pública e privada, o terror, a solidão e o isolamento são características totalitárias, a estrutura 

desta forma nova de governo também o é. Levando a extremos a burocracia, sua organização 

toma a forma de uma casca de cebola, na qual cada camada protege a anterior em relação ao 

mundo totalitário, bem como envolve o próprio regime numa aparente normalidade. Fazem 

parte dessa gigantesca estrutura as massas de simpatizantes99, os afiliados do Partido, os 

funcionários públicos, a polícia secreta, os comandantes e o staff mais próximo à liderança. No 

centro está o Líder, que além de chefe de Estado é o porta voz da Lei da Natureza e da História. 

É apenas ele que pode determinar quem é o inimigo objetivo e quais os próximos passos do 

movimento, que somente ele conhece. “A estrutura da cebola torna o sistema 

organizacionalmente à prova de choque contra a factualidade do mundo real”100. 

 
96 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 506. 
97 Acerca não apenas da detalhada descrição do campo de Buchenwald, da burocracia no interior deste laboratório 

e da impiedosa função dos kapos, destaca-se a obra de Rousset, muito citada por Arendt principalmente na última 

parte de Origens do totalitarismo e em Eichmann em Jerusalém. Cf. ROUSSET, David. O universo 

concentracionário. p. 69-83. 
98 SOUKI, Nádia. Hannah Arendt e a banalidade do mal. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1998. (Coleção 

Humanitas). p. 56.  
99 “Os movimentos totalitários são possíveis onde quer que existam massas que, por um motivo ou outro, 

desenvolveram certo gosto pela organização política. As massas não se unem pela consciência de um interesse 
comum e falta-lhes aquela específica articulação de classes que se expressa em objetivos determinados, limitados 

e atingíveis. O termo massa só se aplica quando lidamos com pessoas que, simplesmente devido ao seu número, 

ou à sua indiferença, ou uma mistura de ambos, não se pode integrar numa organização baseada no interesse 

comum [...]. Potencialmente, as massas existem em qualquer país e constituem a maioria das pessoas neutras e 

politicamente indiferentes, que nunca se filiam a um partido e raramente exercem o poder do voto. Em sua 

ascensão, tanto o movimento nazista da Alemanha quanto os movimentos comunistas da Europa depois de 1930 

recrutaram os seus membros dentre essa massa de pessoas aparentemente indiferentes, que todos os outros partidos 

haviam abandonado por lhes parecer demasiado apáticas ou estúpidas para lhes merecerem atenção”. ARENDT, 

Hannah. Origens do totalitarismo. p. 361-362. 
100 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. p. 136-137. 
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A burocracia101, enquanto gestão estatal baseada em uma organização hierárquica 

impessoal formada por procedimentos padronizados102, corresponde, para Arendt, aos governos 

invisíveis que teriam surgido ainda no período imperialista iniciado na segunda metade do 

século XIX, com o objetivo de substituir o governo das colônias. “Foi a burocracia a base 

organizacional do grande jogo da expansão, no qual cada zona era considerada um degrau para 

envolvimentos futuros e cada povo era um instrumento para futuras conquistas”103.   

A aguda setorialização burocrática, que origina tanto a impessoalidade deste regime 

quanto a formação de um governo de peritos, foi usada pelos governos totalitários para que, 

sempre que necessário, funções fossem criadas sem que isso alterasse a estrutura do regime, o 

que era útil à necessidade de movimento constante. Ademais, a duplicidade de setores tornava 

impossível responsabilizar especificamente alguém pelos atos de Estado, fazendo com que os 

próprios funcionários se perdessem no intricado labirinto burocrático do Reich. Nesse sentido, 

esta forma de governo completamente despersonalizada não apenas elimina a possibilidade do 

espaço entre, mas impõe que os seus colaboradores se confundam com o próprio sistema, 

formando uma série de funcionários-padrão incapazes de pensar e de ajuizar sobre o que estão 

fazendo, indispensáveis para a manutenção do totalitarismo.  

Este governo de especialistas não deixa espaço para a espontaneidade e para a 

iniciativa104: fazendo dos seus funcionários uma continuação de si, deles é pedido apenas a 

reprodução de procedimentos. “Nada pode ser mais assustador do que o crescimento do 

prestígio dos assessores de mentalidade científica nos governos. O problema não é que eles 

tenham sangue-frio suficiente para ‘pensar o impensável’, mas sim que não pensem”105.  

Além disso, a mentalidade burocrata somente conhece os ditames inerentes à sua 

própria função, desconhecendo ou não se importando com o resultado do restante dos 

mecanismos que compõem o seu trabalho. Essa obediência cadavérica, característica principal 

 
101 “Hoje poderíamos acrescentar a última e talvez a mais formidável forma de dominação: a burocracia, ou o 

domínio de um sistema intricado de departamentos nos quais nenhum homem [...] pode ser tomado como 

responsável, e que deveria mais propriamente chamar-se domínio de Ninguém. (Se, de acordo com o pensamento 

político tradicional, identificamos a tirania com o governo que não presta contas a respeito de si mesmo, então o 

domínio de Ninguém é claramente o mais tirânico de todos, pois aí não há ninguém a quem se possa questionar 
para que responda pelo que está sendo feito. É este estado de coisas que torna impossíveis a localização da 

responsabilidade e a identificação do inimigo)”. ARENDT, Hannah. Sobre a violência. p. 33 
102 Para um aprofundamento da teoria weberiana sobre a burocracia, Cf. WEBER, Max. Ensaios de Sociologia. 

Tradução de Waltensir Dutra. 5ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 1982.   
103 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 216. 
104 “Em burocracias, governo que não é nem da lei, nem dos homens, mas de escritórios ou computadores 

anônimos, cuja dominação inteiramente despersonalizada pode vir a se tornar uma ameaça maior à liberdade e 

àquele mínimo de civilidade sem o qual nenhuma vida comunitária é concebível, do que jamais foi a mais abusiva 

arbitrariedade dos tiranos do passado”. ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 66. 
105 ARENDT, Hannah. Sobre a violência. p. 21. 
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dos funcionários que compunham a burocracia totalitária, tem em Adolf Eichmann o seu 

paradigma principal. A importância desse burocrata para a teoria política de Arendt vai além 

da compreensão de que faz parte da essência desse governo invisível, levado aos extremos pelo 

totalitarismo, desumanizar seus funcionários e todos aqueles que se encontram sob a sua égide, 

o que já seria de extrema importância para as ciências políticas. Com efeito, o interesse da 

autora por Eichmann reside no fato dela ter identificado que ele representava o ponto de 

inflexão entre a radicalidade dos tempos sombrios e a ausência de pensamento. 

O livro Eichmann em Jerusalém pode ser compreendido a partir de duas perguntas 

de partida formuladas pela autora durante o julgamento: primeiro, apesar de poucas, foram 

registradas algumas resistências ao totalitarismo, com destaque para o levante do gueto de 

Varsóvia e a negativa da Dinamarca em deportar os judeus residentes e exilados nesse país. 

Esses eventos pontuais são indispensáveis para a demonstração de que era possível reagir ao 

cinturão de ferro do totalitarismo e, para Arendt, a maior lição deixada por estes acontecimentos 

é que, diante do terror, a maioria das pessoas provavelmente se conformará, mas outras não, do 

mesmo modo que a dominação totalitária não obteve sucesso em todos os países. Diante disso, 

uma problemática fundamental se impõe: porque alguns reagiram e outros não? Ou ainda: o 

que diferenciaria aqueles que reagiram dos demais, a maioria esmagadora que se deixou levar 

pela corrente totalitária sem jamais parar para pensar no que estava acontecendo?  

Outro eixo a partir do qual é possível relacionar os tempos sombrios com o não-

pensar gira em torno do próprio Eichmann. Acusado de crimes de guerra, contra o povo judeu 

e também contra a humanidade, ele se declarava inocente de todas as acusações, enquanto 

peritos e psiquiatras atestaram a sua normalidade mental. Então, qual seria o seu problema? De 

outro modo e ainda mais urgente: em qual sentido ele próprio se considerava culpado? 

Certamente estas questões fogem ao âmbito jurídico e apontam para a mesma 

direção106. Todavia, se o caso do réu nem era de antissemitismo fanático e nem tampouco de 

sadismo e perversão, outros traços de sua personalidade acabariam deixando entrever alguns 

direcionamentos decisivos: além do fato dele somente ficar com a “consciência pesada” quando 

não cumpria ordens, a sua carreira medíocre era encobertada por sua memória deficiente e por 

 
106 “Os juízes não acreditaram nele, porque eram bons demais e talvez conscientes demais das bases de sua 

profissão para chegar a admitir que uma pessoa mediana, ‘normal’, nem burra, nem doutrinada, nem cínica, 

pudesse ser inteiramente incapaz de distinguir o certo do errado. Eles preferiram tirar das eventuais mentiras a 

conclusão de que ele era um mentiroso – e deixaram passar o maior desafio moral e mesmo legal de todo o 

processo. A acusação tinha por base a premissa de que o acusado, como toda ‘pessoa normal’ devia ter consciência 

da natureza de seus atos, e Eichmann era efetivamente normal na medida em que ‘não era uma exceção dentro do 

regime nazista’. No entanto, nas condições do Terceiro Reich, só se podia esperar que apenas as ‘exceções’ 

agissem ‘normalmente’. O cerne dessa questão, tão simples, criou um dilema para os juízes. Dilema que eles não 

souberam nem resolver, nem evitar”. ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém. p. 38. 
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uma necessidade constante de auto afirmar-se. Mais importante ainda era o fato de que bastou 

acompanhar os seus primeiros depoimentos para Arendt perceber que por trás de sua compulsão 

para contar vantagem escondia-se a sua quase total incapacidade de perceber qualquer coisa 

sob o ponto de vista de outra pessoa.  

Além disso, o oficialês com que Eichmann tentava, sem sucesso, se comunicar com 

os demais era composto por jargões e frases feitas que faziam com que o burocrata não 

conseguisse se expressar de outra forma que não fosse por clichês. Para a autora, essa 

deficiência na linguagem estava intimamente relacionada com a sua incapacidade de pensar. 

“Não era possível nenhuma comunicação com ele não porque mentia, mas porque se cercava 

do mais confiável de todos os guarda-costas contra as palavras e a presença de outros e, 

portanto, contra a realidade enquanto tal”107. Todo tipo de padronização, inclusive linguística, 

tem a função de escudar os homens da realidade e essa dissociação, através da ausência de 

pensamento, é uma condição de possibilidade para fazer o mal tão devastadora quanto os 

instintos puramente maus ou amorais, ou até mais danosa que eles. O elo entre os tempos 

sombrios e a faculdade de pensar foi a maior lição deixada pelo julgamento de Jerusalém.   

O que a paradigmática figura de Eichmann demonstra é que o horror inexprimível 

e o mal em larga escala, para o qual nenhuma punição parece estar devidamente à altura, não 

necessariamente é praticado a partir de intenções demoníacas ou com a grandeza mefistofélica 

que a tradição comumente postulou108. “O que me deixou aturdida foi que a conspícua 

superficialidade do agente tornava impossível rastrear o mal incontestável de seus atos, em suas 

raízes ou em seus motivos a níveis mais profundos [...]. Os atos eram monstruosos, mas o agente 

era bastante comum, banal e não demoníaco ou monstruoso109”. Isso não põe em dúvida nem a 

mediania do acusado e nem a culpabilidade de seus atos, mas a sua evidente falta de motivações 

concretas para empreender o mal em larga escala denota que “ele simplesmente nunca percebeu 

o que estava fazendo [...]. Ele não era burro. Foi pura irreflexão – algo de maneira nenhuma 

idêntico à burrice – que o predispôs a se tornar um dos grandes criminosos desta época”110.  

 
107 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém. p. 62. 
108 Arendt se utiliza de grandes personagens bíblicos e vilões literários para analisar o fenômeno do mal. O mal 
demoníaco, inicialmente, foi postulado a partir da figura de Lúcifer, o anjo caído que, de tão virtuoso passou a, 

por vaidade, não querer servir a Deus, mas ser como ele ou tão poderoso quanto. Ainda na Bíblia, Arendt destaca 

a figura de Caim que, motivado pela inveja de seu irmão, o matou. Ainda destaca-se a fraqueza de Macbeth, o ódio 

de Iago e a baixeza moral de Ricardo III, todos grandes vilões cujas ações possuíam motivações especificamente 

más. Foi o contraponto com a falta de intenções mefistofélicas de Eichmann que direcionou Arendt a compreender 

que o motivador dos atos de Estado do burocrata nazista não era instigado por experiências apreendidas no que ela 

denominou em A vida do espírito de mundo das aparências, mas residiam em seu si mesmo, ou seja, na deficiência 

do exercício de suas faculdades espirituais. Cf. ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 18. 
109 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 18. 
110 ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém. p. 310. 
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Essa relação entre inconsciência e mal motivou a autora a voltar sua teoria política 

para uma problemática que já a inquietava desde os primeiros escritos e com a qual finalizou A 

condição humana: o pensamento e sua relação com a esfera dos assuntos humanos. A ausência 

de pensamento despertou o seu interesse e o julgamento de Jerusalém a impulsionou a indagar 

sobre o papel das faculdades mentais sobre as ações e inações dos homens. “A questão que se 

impunha era: seria possível que a atividade do pensamento como tal – o hábito de examinar o 

que quer que aconteça e chame a atenção – [...], estivesse entre as condições que levam os 

homens a abster-se de fazer o mal, ou mesmo que ela realmente os ‘condicione’ contra ele?”111 

Quando o espaço público é diluído e a manifestação do juízo é praticamente 

inviabilizada, o exercício do pensamento é capaz de salvaguardar aqueles que o exercitam da 

multidão que, como sonâmbulos, seguem impensadamente os ismos característicos dos tempos 

sombrios. Assim, por mais que pensar e agir sejam atividades distintas, a não-adesão a códigos 

de conduta antipolíticos e antihumanos que a reflexão proporciona é, nas situações-limite, uma 

forma de posicionar-se no mundo112. Desse modo, o que diferenciou aqueles que reagiram ao 

totalitarismo daqueles que simplesmente cumpriam ordens é: os primeiros, mesmo nas 

condições mais adversas, conseguiram manter intacto o funcionamento de suas atividades 

mentais. “Nessas circunstâncias, o que se pode esperar do indivíduo que não abdicou de 

interagir consigo mesmo e, assim, de questionar o que quer que venha ocorrer em sua vida a 

partir da faculdade de pensamento é que o ‘bom homem’ surja como um farol a iluminar, com 

seu exemplo de recusa em aderir às ações destituídas de significado, os ‘tempos sombrios’”113.  

De fato, os predicativos do regime totalitário são inúmeros, e foram amplamente 

debatidos pela autora não apenas em Origens do totalitarismo, mas também nas suas obras 

posteriores. Detivemo-nos aqui apenas em seus traços fundamentais, aqueles elementos que 

cristalizados divergiam da caracterização proposta pelas ciências políticas para distinguir as 

tiranias. Se muitas das experiências que originaram o homem de massa moderno e que se 

tornaram as condições de possibilidade para a implementação do regime total ainda formam as 

 
111 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 20. 
112 “Se examinarmos os poucos, os muito poucos, que no colapso moral da Alemanha nazista permaneceram 
completamente intactos e livres de toda culpa, vamos descobrir que eles nunca passaram por nada semelhante a 

um grande conflito moral ou a uma crise de consciência [...]. Em outras palavras, não sentiam uma obrigação, mas 

agiam de acordo com algo eu lhes era evidente por si mesmo, mesmo que já não fosse evidente por si mesmo para 

aqueles ao seu redor. Assim, a sua consciência, se é disso que se tratava, não tinha caráter obrigatório e dizia: ‘Isso 

eu não posso fazer’, em vez de: ‘Isso não devo fazer’. O lado positivo desse ‘não posso’ é que corresponde à 

evidência por si própria da proposição moral [...]. Moralmente, as únicas pessoas confiáveis nos momentos de 

crise e exceção, ‘quando as cartas estão sobre a mesa’, são aquelas que dizem ‘não posso’”. ARENDT, Hannah. 

Responsabilidade e julgamento. p. 142-143. 
113 PASSOS, Fábio. A faculdade de pensamento em Hannah Arendt. Implicações Políticas. Rio de Janeiro: 

Lumen Juris, 2017. p. 5. 
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bases da sociedade atual, então a premência destas análises, mesmo meio século depois, não 

perdeu nada de sua atualidade. “As soluções totalitárias podem muito bem sobreviver à queda 

dos regimes totalitários sob a forma de forte tentação que surgirá sempre que pareça impossível 

aliviar a miséria política, social ou econômica de um modo digno do homem”114. Como as 

experiências políticas a partir do limiar do século XX se originaram com a degradação total do 

poder, investigar os elementos que caracterizam o totalitarismo conduz à duas possibilidades 

complementares: a antecipação teórica do biopoder e a identificação dos elementos proto-

totalitários presentes na sociedade e na política atuais115. É identificando que o pensamento, ou 

mais precisamente o não-pensar, situa-se nesta última esfera que prosseguiremos esta análise 

buscando, como o fez a própria Arendt, identificar tanto o modus operandi desta atividade 

quanto compreender se é possível que as faculdades do espírito não apenas desvelem-se na 

esfera pública, mas que tenham implicação direta sobre o modo com que os homens convivem 

uns com os outros principalmente nos períodos de crise, no qual o espaço de aparência foi 

diluído e os conceitos tradicionais não mais se adequam à  realidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
114 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 511. 
115 Cf. AGUIAR, Odílio Alves. A tipificação do totalitarismo segundo Hannah Arendt. Doispontos. p. 86. 
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3 SOBRE O DESAFIO DE PENSAR EM TEMPOS SOMBRIOS 

 

Os dez últimos anos da vida de Hannah Arendt foram dedicados à constituição da 

obra sobre as atividades mentais. Assim, por mais que a investigação sobre o pensamento, a 

mais pura e mais elevada atividade de que os homens são capazes, instigasse a autora à reflexão 

desde seus primeiros escritos, o livro que se dedica à apresentação fenomenológica do pensar, 

do querer e do julgar foi provocado pelo contraponto do que foi exposto na Condição Humana: 

se nesta obra a utilização do termo vita activa foi escolhida exatamente para expor a tradicional 

antinomia desta com relação à vita contemplativa, em A vida do espírito a autora identifica que 

os pensadores profissionais compreenderam equivocadamente tanto a segunda quanto a relação 

entre ambas116. Desse modo, é sob o desafio de se contrapor à tradição, mas dialogando com os 

autores que dedicaram parte de sua análise à exposição e à descrição das experiências 

características do ego pensante, que Arendt compôs seu último empreendimento filosófico. 

Desse modo, a fim de aprofundar a investigação sobre o conceito arendtiano de 

pensamento, este capítulo se dividirá em três partes principais. A primeira versará sobre a 

diferenciação entre a vita activa e a vita contemplativa, bem como sobre a dificuldade da 

tradição em distinguir os conceitos de espírito e de alma. Em seguida será exposta a definição 

de pensamento e as suas principais características, assim como de que modo esta atividade 

invisível consegue se relacionar com o mundo das aparências. Por fim, identificar-se-á qual a 

importância da metáfora e da imaginação para o exercício do ego pensante e será definido qual 

o tempo-espaço em que se tal diálogo se exerce, buscando responder à mesma questão 

formulada pela autora: onde estamos quando pensamos?  

 

3.1 Vita activa e vida do espírito 

 

Nas primeiras páginas de A condição humana, Arendt identifica que o termo vita 

activa é carregado de significados legados pela tradição, e que após o desaparecimento da pólis 

ele perdeu o seu sentido eminentemente político e passou a identificar todo tipo de engajamento 

ativo no mundo dos homens. Foi nessa esfera que a autora procurou responder à seguinte 

 
116 “Se pensar a experiência é o fio condutor de A Condição Humana, a experiência do pensamento é o fio condutor 

de A vida do espírito”. ASSY, Bethania. Ética, responsabilidade e juízo em Hannah Arendt. p. 4. 
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questão: o que fazemos quando estamos ativos? Para tanto, ela desenvolveu a articulação entre 

as três atividades que comporiam o estar-no-mundo das aparências117.    

Caracterizada pela inquietude, pela atividade e pela atuação direta no mundo, ora 

suprindo as necessidades biológicas, ora o transformando ou agindo e discursando sobre ele, a 

vita activa foi considerada inferior à contemplação porque esta se voltava para a observação 

das questões últimas da existência, busca que é impossível de empreender enquanto se está 

ativo. Assim, a contemplação, desde os gregos, se dirigiu para a eternidade, enquanto a 

mundanidade dizia respeito apenas aos homens que se aventuravam na esfera pública. “O 

primado da contemplação sobre a atividade baseia-se na convicção de que nenhuma obra de 

mãos humanas pode igualar em beleza e verdade o kosmos [...]. Essa eternidade só se revela a 

olhos mortais quando todos os movimentos e atividades humanas estão em completo 

repouso”118. Contemplar, desde Platão, passou a ser o modo de vida próprio do filósofo119. 

Com o advento da filosofia cristã, a contemplação novamente reafirmou seu status 

de superioridade120, já que os deleites da vida eterna somente poderiam ser desfrutados a partir 

da meditação, único caminho que possibilitaria o encontro com Deus121. Assim, tanto a mística 

patrística quanto a escolástica reforçaram que contemplar era se afastar do mundo dos homens 

para dedicar-se às coisas divinas; exemplo disso foi a formulação agostiniana das duas 

cidades122. Assim, a experiência do eterno só seria possível fora do domínio dos assuntos 

humanos, e foi a partir deste paradigma que vita activa e vita contemplativa foram 

completamente desassociadas durante o medievo, o que gerou entre os cristãos uma hostilidade 

por tudo aquilo que era público. Com a filosofia servindo à teologia, “o pensamento passou a 

ser meditação, e a meditação passou novamente a terminar na contemplação, uma espécie de 

 
117 Cf. ARENDT, Hannah. Trabalho, obra, ação. Tradução de Adriano Correia. Cadernos de Ética e Filosofia 

Política 7. 2/2005. p. 175-176.   
118 ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 19. 
119 No que tange à vida ideal do filósofo estar maximamente voltada à contemplação, o que o torna amigo dos 

deuses e mais próximo ao Belo, já que as próprias necessidades corporais são inimigas da aquisição do verdadeiro 

conhecimento das Formas, é notável a passagem do Fédon 65a-67d. Cf. PLATÃO. Fédon. 2ª ed. São Paulo: 

Edipro, 2015. (Clássicos Edipro). 
120 “A teoria ou ‘contemplação’ é a designação dada à experiência do eterno, em contraposição a todas as outras 
atitudes que, no máximo, podem ter a ver com a imortalidade”. ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 26.  
121 “O cristianismo, ao contrário do que com frequência se admitiu, não elevou a vida ativa a uma posição superior, 

não a salvou de ser uma vida derivativa e não a considerou, pelo menos não teoricamente, como algo que possui 

sua significação e seu fim em si mesma. E uma mudança nesta ordem hierárquica era de fato impossível enquanto 

a verdade era o único princípio abrangente para estabelecer uma ordem entre as faculdades humanas, uma verdade 

que, ademais, era compreendida como revelação, como algo essencialmente dado ao homem, distinta da verdade 

que é ou o resultado de alguma atividade mental — pensamento ou raciocínio — ou aquele conhecimento que 

adquiro por meio da fabricação”. ARENDT, Hannah. Trabalho, obra, ação. Cadernos de Ética e Filosofia Política 

7. p. 127. 
122 Cf. ARENDT, Hannah. O conceito de amor em Santo Agostinho. p. 65-120.  
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estado abençoado da alma em que o espírito não mais se esforçava por conhecer a verdade, mas 

por antecipar um estado futuro, recebendo-o temporariamente na intuição”123.  

Um dos equívocos da tradição na compreensão do que seria a vita contemplativa é 

a frequente imprecisão na distinção entre alma (habitat dos sentimentos e sensações) e espírito 

(espaço invisível em que se manifesta o pensar, o querer e o julgar). O motivo desta indistinção, 

para Arendt, se institui no espanto que deve ter sido para os primeiros pensadores profissionais 

observar que algo possa ser, mesmo que não se manifeste aos olhos124. Enquanto as atividades 

da primeira se dão sob a forma de pathos, no espírito o homem se afirma como ser ativo. Por 

isso a vida da alma pode ser expressa em um olhar, em um gesto, ou mesmo em um som 

inarticulado.  

Desse modo, se as experiências da alma são expressáveis, isso somente é possível 

a partir da reflexão que fazemos da vivência dos sentimentos quando sobre eles pensamos. 

Mesmo que as emoções possam ser notadas corporalmente, por possuírem a capacidade de se 

desvelar de modo psicossomático (enrubescer de timidez, tremer de nervoso, suar frio ao estar 

junto de quem se ama, entre tantas outras possibilidades), sua comunicabilidade somente é 

possível a partir da mediação do pensamento. “O que aparece no mundo externo além dos sinais 

físicos é apenas o que deles fazemos por meio do pensamento. Toda demonstração de raiva, 

distinta da raiva que sinto, já contém uma reflexão que dá a emoção a forma altamente 

individualizada, significativa para os fenômenos de superfície”125. Além disso, o fato das 

sensações carecerem da permanência suficiente para serem não apenas sentidas, mas também 

claramente percebidas, as torna antimundanas. 

Enquanto a manifestação das pathemata da alma, sem a reflexão e a posterior 

transferência para a linguagem, não acontece nos homens de modo muito diferente do que é 

comunicada entre os animais superiores, as atividades espirituais, com destaque para o 

pensamento, são impensáveis sem o uso da linguagem126. Essa já seria a fonte de uma razoável 

distinção entre a alma e o espírito, mas, para Arendt, essa diferenciação é ainda mais profunda. 

Sediando as paixões, os sentimentos e as emoções, este torvelinho de acontecimentos mais ou 

menos caóticos torna “a alma mais obscura do que qualquer coisa que o espírito possa sonhar 

 
123 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 21. 
124 Cf. ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 91. 
125 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 48. 
126 “Quando Arendt lança mão da linguagem no âmbito das análises acerca das faculdades espirituais, o que ela 

pretende é demonstrar que o pensamento não pode ser compreendido como um dom misterioso e recolhido no 

interior da mente humana. Ao contrário, a atividade de pensar utiliza-se da linguagem de maneira imprescindível 

às suas pretensões”. PASSOS, Fábio A. A faculdade do pensamento em Hannah Arendt. p. 42. 
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ser, realmente ‘transborda’ do corpo [...] e, ao mesmo tempo, precisa dele”127. Suas afecções 

não podem corresponder às atividades espirituais porque se assemelham, por sua relação com 

a corporalidade, mais com os órgãos internos do que com as faculdades espirituais. “As paixões 

e emoções de nossa alma [...] parecem ter as mesmas funções de sustentação da vida e da 

preservação que nossos órgãos internos”128.     

Não necessitando expressarem-se para existir, as experiências psíquicas somente 

podem auxiliar a distinção dos homens entre si se forem objeto de discurso, e este é um produto 

do espírito. Segundo Arendt, a tese aristotélica de que as afecções da alma são as mesmas para 

todos, tornando os indivíduos mais ou menos interiormente parecidos, pode ser corroborada 

com a existência da ciência psicológica129. Se as variações da vida psíquica são os objetos de 

investigação da Psicologia, a base da estruturação dessa ciência advém do fato de que o 

fundamento psíquico da espécie humana é razoavelmente o mesmo, possibilitando inclusive 

destacar a normalidade, os desvios, as repressões e os seus ativadores, “assim como a fisiologia 

e a medicina apoiam-se na ‘mesmidade’ de nossos órgãos internos”130.    

Outro possibilitador dessa indistinção entre os conceitos de alma e espírito repousa 

no fato de que poucos pensadores se dedicaram não apenas à construção de sistemas filosóficos, 

mas principalmente a compartilhar o que os despertou a reflexão, qual o provocador de seu 

thaumatzein, a descrever quais as experiências cotidianas os incitaram a pensar ou, em última 

instância, a examinar o modus operandi das atividades espirituais enquanto o seu cogito me 

cogitare, o vollo me volare ou o juízo reflexivo estavam em plena atividade em seu interior131.   

Com efeito, em sua obra de 1958 a autora defende que utiliza o termo vita activa 

em contraponto com a tradição por duvidar da primazia da ordem hierárquica em que esta 

distinção foi fundamentada, sustentando que a valorização da vita contemplativa embaçou as 

diferenças que constituem a primeira, e ainda sinalizando para o fato que nenhuma das duas 

pode ser considerada um modo de vida superior ao outro, já que suas preocupações não são as 

 
127 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 50.  
128 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 52. 
129 Arendt busca no corpus aristotélico algumas das características da alma e seus pontos de convergência com 
relação ao pensamento. Na obra De anima, o filósofo grego formula definições complementares de alma: uma 

substância de acordo com uma definição, o ato de um corpo que possui vida em potência e aquilo pelo qual vivemos 

(412b-413b). Para ele, os três tipos de alma, as suas faculdades (nutritiva, sensitiva e intelectiva) e a sua relação 

indissociável com o princípio vital e com o movimento de todas as coisas distinguem-na de pensamento, que, por 

sua vez, se diferencia também da mera percepção (427a-429d). Por outro lado, seria na parte mais elevada da alma 

(intelecto) que se localizaria o pensar, relacionado com a habilidade de compreender e com a imaginação (429a-

432b). Cf. ARISTÓTELES. De anima. Tradução de Ana Maria Lobo. Lisboa: Centro de Filosofia da Universidade 

de Lisboa/ Imprensa Nacional, 2010. (Coleção Biblioteca de Autores Clássicos). 
130 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 51. 
131 Cf. ARENDT, Hannah. Responsabilidade e Julgamento. p. 236. 
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mesmas e nem muito menos é similar a sua maneira de se relacionar com o mundo. Ademais, 

“as atividades mentais ocorrem no mundo e são postas em ação por um ser que participa da 

fenomenomenalidade”132. A própria autora sinaliza, anos depois, para qual teria sido o seu erro 

na concepção de A condição humana: “eu ainda considerava o que é denominado nas tradições 

de vita activa do ponto de vista da vita contemplativa, sem jamais dizer qualquer coisa genuína 

sobre a vita contemplativa”133.  

Assim Arendt teria percebido que inicialmente ela mesma caiu no erro da tradição 

filosófica, ao refletir sobre a atividade dos homens no mundo a partir dos mesmos parâmetros 

da contemplação, sem que efetivamente tivesse posto sob exame as características principais 

das atividades do espírito134. Afinal, a partir do ponto de vista dos filósofos profissionais, o 

laborioso modo de vida ativo era radicalmente oposto ao modo de vida cuja prerrogativa era o 

filosofar, já que a reflexão somente seria possível a partir da pura quietude. Por mais que a 

última afirmação não seja de todo falaciosa, Arendt identificou que é possível olhar para as 

atividades do espírito de modo completamente diferente do que foi proposto pela tradição. 

Nesse sentido, é possível afirmar que A vida do espírito representa uma continuação de A 

condição humana135.  

Esse caráter de continuidade pode ser apontado também pela diferença e pelas 

relações entre as tríades que compõem as atividades da vita activa e da vita contemplativa. 

Salvaguardadas as dessemelhanças entre elas, Arendt as considera fundamentais porque todas 

se relacionam com as condições mais elementares da existência humana: se a condição do 

homem no mundo impulsiona as capacidades individuais a responderem à este estímulo, isso 

significa que, por mais que o mundo seja um dado comum, e que os objetos que o compõem 

possam ser percebidos pela pluralidade dos homens, como essas percepções despertarão o 

 
132 TASSIN, Étienne. La question de l’apparence. In: ABENSOUR, Miguel et. al. Ontologie et politique. Actes 

du Colloque Hannah Arendt. Paris: Éditions Tierce, 1989. p. 72. 
133 ARENDT, Hannah. Sobre Hannah Arendt. Inquietude. p. 127. 
134 “Eu justamente descrevi as três principais articulações da vida ativa de um modo tradicional, isto é, como 

servindo aos fins da contemplação. É inteiramente natural que a vida ativa tenha sido descrita sempre por aqueles 

que seguiam eles próprios o modo contemplativo de vida. Por conseguinte, a vita activa sempre foi definida do 

ponto de vista da contemplação; comparados com a absoluta quietude da contemplação, todos os tipos de atividade 
humana pareciam ser semelhantes, na medida em que se caracterizavam pela in-quietude, por algo negativo: pela 

a-skholia ou pelo nec-otium, o não-ócio [non-leisure] ou a ausência das condições que tornam possível a 

contemplação”. ARENDT, Hannah. Trabalho, obra, ação. Cadernos de Ética e Filosofia Política 7. p. 127.    
135 São dois os momentos em que é possível fazer esta afirmação. No final de 1972, em um Congresso no Canadá 

sobre a obra de Hannah Arendt, a própria autora afirmou, ao expor a sua perspectiva acerca da atividade do 

pensamento, que: “sinto que esta Condição humana precisa de um segundo volume e estou tentando escrevê-lo”. 

ARENDT, Hannah. Sobre Hannah Arendt. Inquietude. p. 128. Ademais, Young-Bruehl afirma que A vida do 

espírito foi constituída para complementar as questões que ficaram pendentes em A condição humana, 

principalmente considerando os pressupostos do pensar e do julgar. Cf. YOUNG-BRUEHL, Elizabeth. Por amor 

ao mundo. p. 338. 
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pensar, o querer e o julgar depende da consciência individual e do modo como, através das 

atividades do espírito, o homem deliberadamente decide ser e aparecer, para si e para os 

demais136. 

De fato, a primeira obra termina justamente apontando nesta direção: a descrição 

da relação entre a atividade de pensar e as condições de liberdade política, sinalizando, 

inclusive, para a fragilidade da realização da primeira. Entrementes, o que é indispensável 

extrair daí é a compreensão de Arendt de que não é possível elaborar uma síntese fácil desses 

modos de vida fundamentalmente opostos, mas essencialmente relacionados137. Todavia, 

mesmo sob a consideração da vita activa, a autora já assinalava dois pontos que norteariam a 

sua posterior fenomenologia do ego pensante: primeiro, o pensamento não é um privilégio de 

poucos e, segundo, sua definição de genuína quietude não corresponde à experiência 

fundamental do pensamento, já que ele é pura atividade (potencialmente mais ativo inclusive 

do que o trabalho, a obra e a ação). Para corroborar esta tese, Arendt cita o aforismo de Catão: 

“Nunca se está mais ativo que quando nada se faz, nunca se está menos só que quando se está 

consigo mesmo”138. 

 

3.2 A fenomenologia de ego pensante 

 

A autora herdou de Platão a definição de pensamento como o diálogo silencioso de 

mim comigo mesmo139, que tem como hábito examinar todas as experiências dos homens, 

 
136 Cf. PAREKH, Bikhu. Hannah Arendt and the search for a new political philosophy. London: Macmillan, 

1981. p. 103-106. 
137 Cf. VILLA, Dana R. The Cambridge Companion to Hannah Arendt. Cambridge: Cambridge University 

Press, 2006. p. 19. 
138 ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 403. 
139 Em pelo menos três diálogos Platão fornece essa definição: no Teeteto, no diálogo entre Sócrates e o 

personagem homônimo, lê-se que: “Sócrates: E quanto ao pensar? Tu o defines como eu? Teeteto: e como o 

defines? Sócrates: como o diálogo que a alma tem consigo mesma acerca de qualquer objeto por ela considerado 

[...]. A mim se afigura que a alma, ao pensar, simplesmente empreende um diálogo no qual se dirige a si mesma 

perguntando e as responde ela mesma, afirmando e negando”. PLATÃO. Teeteto. São Paulo: Edipro, 2007. 
(Clássicos Edipro). 190a. No diálogo Sofista ele reafirma esta definição: “É ao diálogo interior e silencioso da 

alma consigo mesma que chamamos pensamento”. PLATÃO. Sofista. Tradução de Jorge Paleikat e João Cruz 

Costa. 2ª ed. São Paulo: Abril Cultural, 1979. (Coleção Os Pensadores). 263e. No Filebo, Platão descreve a alma, 

no momento do diálogo, como um livro: “Socrates: Ora, na hipótese de estar acompanhado de outra pessoa, 

poderia, dirigindo a palavra ao seu companheiro, repetir alto o que dissera a si mesmo? Protarco: Decerto que sim 

[...]. Sócrates: penso que a alma, nessa situação é como um livro que [...] escreve palavras em nossas almas. 

Protarco: Concordo plenamente. Sócrates: então aceita igualmente que há um outro artesão em ação em nossas 

almas nessa mesma ocasião. Protarco: que artesão? Sócrates: um pintor que pinta quadros em nossas almas com 

as imagens das palavras do escriba”. PLATÃO. Filebo. 2ª ed. São Paulo: Edipro, 2015. (Coleção Clássicos 

Edipro). 38e-39b.  
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independente de resultados e de conteúdos específicos140. Assim, o pensar não se volta apenas 

para as questões últimas, mas é despertado por tudo aquilo que passa pela percepção, refletindo 

tanto sobre o que os indivíduos conhecem como também em relação ao que jamais poderão 

experimentar diretamente através dos sentidos141. O movimento do pensar nem tem fim e nem 

resulta em produtos finais tangíveis, e por isso é possível afirmar que ele constantemente está 

fora de ordem: sendo incompatível com quaisquer outras atividades, e sendo ele mesmo uma 

atividade, todo pensar exige um pare-e-pense. 

Ao contrário da associação vigente durante a maior parte da tradição filosófica entre 

pensamento e passividade, ou pensamento e pura quietude, na fenomenologia arendtiana, 

pensar representa o estado mais ativo que um ser humano pode estar envolto, de tal modo que 

pensar e estar completamente vivo significam a mesma coisa. Desse modo, para Arendt, o 

pensar é uma atividade porque é também infindável, já que a necessidade de significar o mundo 

e de compreender o que lhes acontece acompanha os homens por toda sua vida: enquanto 

houverem novos eventos, novos motivos para os homens se espantarem e começarem a refletir 

sobre eles, eles continuaram exercendo esta atividade mental. Com efeito, se na ação os homens 

se realizam qua homens em relação à coexistência plural, no diálogo do ego pensante os homens 

se afirmam para a dualidade interior. Nessa perspectiva, para Aguiar: “entender o pensamento 

como atividade em Arendt significa que pensar não é recorrer passivamente a um fundamento 

absoluto [...], mas por em movimento o diálogo dos parceiros internos visando a chegar a um 

acordo, embora sem garantia de um resultado final, posto que o diálogo poderá ser a qualquer 

momento retomado”142.  

É indispensável compreender que a investigação sobre o pensamento não foi 

despertada somente a partir do julgamento de Eichmann143. Na verdade, a inquietação sobre o 

 
140 “Meu pressuposto é que o próprio pensamento emerge de incidentes da experiência viva e a eles deve 

permanecer ligado, já que são os únicos marcos por onde pode obter orientação”. ARENDT, Hannah. Entre o 

passado e o futuro. p. 41.  
141 Por mais que todos os pensamentos sempre se refiram à dados da experiência, Arendt identifica que uma das 

habilidades da imaginação é produzir imagens que não existem na realidade, de-sensorializando elementos que já 

conheceu sensivelmente antes. Exemplo disso é, por exemplo, que podemos pensar em um unicórnio, mesmo que 

ele na verdade não exista. Isto será analisado mais profundamente no subcapítulo sobre a imaginação. 
142 AGUIAR, Odílio Alves. Filosofia e política no pensamento de Hannah Arendt. p. 180-181. 
143 Canovan defende esta perspectiva analisando que se a tensão entre a filosofia e a política é um dos temas mais 

constantes nos escritos arendtianos, a esta subjaz ainda outros questionamentos: será que as diferenças entre o 

pensar e a ação tem relação com o conflito acima descrito? Será que o pensar filosófico, ou o modo de pensar 

característico do filósofo, além de ser solitário necessariamente impõe considerar o homem e as suas atividades de 

modo anti-plural, desconsiderando a importância do mundo comum e da política, como Platão e Heidegger 

sugeriram ou, de acordo com os exemplos de Sócrates e Jaspers, a filosofia precisa do contato com os outros e, 

por conseguinte, necessita manter a pluralidade e a comunicação como a base de suas considerações? Assim, estas 

perguntas, bem como as suas considerações sobre o pensamento se desvelam sobrepostas por boa parte de seu 

pensamento, desde o início dos anos 50, motivada principalmente por Heidegger, e na década seguinte, com o 
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pensar e sua relevância para os homens e para o mundo comum exerceu uma forte influência 

sobre a teoria arendtiana, de modo que “quanto mais de perto se examina seus escritos, mais 

impressionante é dar-se conta que o pensamento é um tema difundido em todo o seu corpus”144. 

Esse argumento pode ser defendido pelo fato de que a própria diferenciação entre as atividades 

que compõem a vita contemplativa aponta para a posição de destaque do pensamento em 

relação as demais, pois por mais que elas sejam independentes, necessitam da de-

sensorialização de que só o ego pensante é capaz. Segundo Bernstein, um dos primeiros textos 

de Arendt em que o pensamento é discutido de modo explícito é o escrito de 1944 intitulado O 

judeu como pária: uma tradição oculta145. Nele, ao analisar a figura pária de Kafka, a autora 

descreve que: “somente são reais aquelas coisas cuja força não é comprometida, mas 

confirmada pelo pensamento”146, já deixando entrever que sua perspectiva sobre o ego pensante 

não se direcionava apenas à reflexão desenvolvida pelos pensadores profissionais, mas pelo 

pensamento de que todo homem é capaz147. 

Em uma obra posterior, Homens em tempos sombrios, a autora menciona que pensar 

corresponde a um outro modo de se mover no mundo da liberdade. Após alguns anos ela 

desenvolveria, a partir da ligação entre pensamento, compreensão e o espaço de aparência, a 

noção de denken ohne geländer, ou o pensar sem corrimão, ou seja, sem contar com o apoio 

norteador da tradição148. Entrementes, o que Arendt percebeu foi que além da diferença 

ontológica entre a ação e o pensamento, é necessário destacar que este não dota os homens 

diretamente com o poder de agir, nem tampouco prescreve padrões de conduta; os indivíduos 

tampouco podem ser considerados melhores apenas porque exercem esta atividade149. O que o 

 
julgamento em Jerusalém. Cf. CANOVAN, Margaret. Hannah Arendt. A reinterpretation of her political thought. 

p. 257-258.  

144 BERNSTEIN, Richard. Arendt on thinking. In: VILLA, Dana R. The Cambridge Companion to Hannah 

Arendt. p. 277. 
145 Cf. ARENDT, Hannah. Escritos Judaicos. p. 493-523. 
146 ARENDT, Hannah. Escritos Judaicos. p. 514. 
147 Cf. BERNSTEIN, Richard. Arendt on thinking. In: VILLA, Dana R. The Cambridge Companion to Hannah 

Arendt. p. 277-278. 
148 Cf. ARENDT, Hannah. Homens em tempos sombrios. p. 16. 
149 A influência heideggeriana na fenomenologia do ego pensante proposta por Arendt pode ser encontrada já no 

início da Introdução ao primeiro capítulo de A vida do espírito, quando a autora cita um trecho da obra O que 
significa pensar? De fato, os pontos de confluência são muitos, pois para ambos pensar e agir são atividades 

distintas e, ainda mais importante, o pensar não é o objetivo da ciência, mas sim o conhecimento, e então torna-se 

primordial desvencilhar pensamento de técnica. Ademais, Heidegger também considera a memória o tipo mais 

elementar de pensamento, destacando inclusive que o pensar e a poesia emanam da mesma fonte (p. 22), o que faz 

com que os homens apenas se realizem enquanto homens quando pensam. Todavia, o filósofo chama atenção para 

o fato de que, com o advento da técnica, cada vez mais o pensar puro foi substituído pelo raciocínio científico, que 

volta-se apenas para as teorias e tecnologias, trazendo como consequência que o não-pensar, ou pelo menos o não-

pensar em absoluto, sejam cada vez mais comuns (p. 29). Entretanto, as similaridades se encerram nesse ponto, 

pois enquanto Arendt procurou afastar-se das falácias metafísicas, afirmando que elas indicam experiências 
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ego pensante certamente viabiliza é a apreensão da realidade, munindo-o de condições para 

compreendê-la e é nesse sentido que o pensamento é capaz de iluminar a esfera pública150. 

Desse modo, este pensar por si mesmo talvez seja a única possibilidade do pensamento se 

realizar em tempos sombrios, a centelha capaz de iluminar a obscuridade dos assuntos públicos 

nesses períodos de ruptura151.  

Na busca por compreender como o pensamento se liga ao mundo das aparências, 

no qual ser e aparecer coincidem, Arendt destaca que tudo o que é, só é porque aparece para 

alguém. Assim, já que tudo o que existe é simultaneamente aparência e presença, não há 

nenhum sujeito que não seja também, ao mesmo tempo, objeto da percepção de alguém152. Isso 

significa que olhar para o mundo como aparência implica direcionar as atividades do espírito à 

presença dos demais, pois por mais que a vita contemplativa se exerça no interior do eu, o 

pensar e o julgar consideram a pluralidade para existir. Neste espaço do parece-me, o impulso 

de autoexposição, o instinto natural para aparecer aos demais, fazendo sua presença sentida e 

diferenciando-se deles, é comum tanto aos homens quanto aos animais superiores153.  

Considerar que a fonte original do pensamento são os incidentes vivenciados pelos 

homens desloca o pensar da tradicional posição de atividade que se volta apenas para as 

categorias filosóficas universais para a necessidade de interpretar os eventos, conferindo-lhes 

significação, reafirmando também a importância daquilo que aparece para a realização deste 

 
características do ego pensante, mas que se equivocaram em desassociar o pensamento das experiências e das 

percepções do homem no mundo, criando uma antinomia entre aqueles que pensam e aqueles que agem, Heidegger 

permaneceu ligado a metafísica e, desse forma, identificou que pensamento e poesia apontam para o evento 

linguístico originário: o desvelamento do Ser. Se o homem é originariamente diálogo e a linguagem é a morada 

do Ser, o lócus onde ele se desvela, o pensar é sempre o pensar do Ser, o Ser é a essência do pensar. Cf. 
HEIDEGGER, Martin. ¿Qué significa pensar? Madrid: Editorial Trotta, 2008. DIAS, José Ricardo Barbosa. O 

Pensamento [do Ser] da técnica em Heidegger. Pensando Revista de Filosofia. v. 5, nº 10, jul/dez 2014. p. 110-

122. 

150 Sobre a gênese do pensamento estar nos eventos, o que possibilita que os indivíduos apreendam a realidade, 

bem como sua ligação com os tempos sombrios, Aguiar afirma que: “O totalitarismo exigiu do pensamento a saída 

da ‘morada do ser’ e uma abertura para o evento”. AGUIAR, Odílio Alves. Filosofia e política no pensamento 

de Hannah Arendt. p. 168.  
151 A preocupação com este pensar por si próprio, que Arendt herdou de Lessing e que ela posteriormente 

formulará como pensar sem corrimão está presente nas obras da autora desde o seu livro sobre a vida de Rahel 

Varnhagen. “Tudo depende do pensar por si próprio [...]. O pensar por si próprio liberta dos objetos e de sua 

realidade, cria uma esfera de puras ideias e um mundo que é acessível, sem conhecimento ou experiência, a 
qualquer ser racional [...]. A razão pode libertar dos preconceitos do passado e orientar o futuro de uma pessoa”. 

ARENDT, Hannah. Rahel Varnhagen. A vida de uma judia alemã na época do romantismo. Tradução de Antônio 

Trânsito e Gernot Kludash. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 1994. p. 20. 
152 “Toda nossa existência [...] é pura presença. Viver é realizar essa presença”. ARENDT, Hannah. Diário 

filosófico. p. 9. 
153 Nota-se que este impulso de autoexposição possui um caráter paradigmático para a política, pois é somente a 

partir da disposição natural para a aparecer aos demais que o espaço de aparência, que funda o poder e a liberdade 

pública, é possível. Todavia, vale destacar que a sua dinâmica complementar, a autoapresentação, traz em si o 

caráter deliberativo, posto que, através da reflexão, o eu escolhe como vai aparecer tanto para os demais quanto 

para si mesmo. Cf. ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 45; 53. 



53 
 

diálogo interior. Com efeito, o espanto e a inquietação que despertam a atenção do pensamento 

residem no comum, e não apenas nos assuntos complexos, até porque “é dele que emerge o 

incomum e o extraordinário, e não dos assuntos difíceis e sofisticados”154. A admiração com o 

comum é o princípio do pensamento porque aquele que pensa assume também a posição de 

espectador do mundo155. Sobre o nascedouro do pensamento estar situado na experiência, 

Arendt afirma que: 

O próprio pensamento – no sentido de que é mais do que uma operação técnica e 

lógica que máquinas eletrônicas possam estar mais bem equipadas para realizar do 

que o cérebro humano – forma-se a partir da realidade dos incidentes da experiência 
viva devem-se manter como referências do pensamento, pelas quais ele se orienta para 

não se perder nas alturas às quais se eleva, ou nas profundezas em que precisa descer. 

Em outras palavras, a curva descrita pela atividade do pensamento precisa permanecer 

vinculada ao incidente [...] e o único ganho que pode ser legitimamente esperado da 

mais misteriosa atividade humana não são definições nem teorias, mas a descoberta 

lenta e vagarosa e, talvez, o mapeamento da região que foi completamente iluminada, 

em um momento fugaz, por algum incidente156.    

 

É adequando-se à realidade fenomênica do mundo e identificando que a unicidade 

individual legitima a pluralidade como a lei da Terra que surge a importância do conceito de 

consciência para o desenvolvimento do pensar157. No mundo do parece-me, no qual cada ser é 

distinto dos demais, a consciência é, literalmente, “o estar cônscio de mim mesmo”158; esta 

ciência de si, por mais que seja incapaz de garantir a realidade, é o que diferencia internamente 

os homens de tudo o mais que eles percebem. Com efeito, por mais que a consciência não 

chegue a ser uma atividade espiritual, é a partir da cisão por ela instaurada entre me e myself, 

fundando um eu-sou-eu silencioso, que o pensar é possível. Assim, a reflexividade 

característica do pensar se funda na dualidade inerente à consciência. Divergindo da experiência 

da solidão das massas modernas, na qual os indivíduos no singular encontram-se abandonados 

de sua própria companhia, no estar-só os homens estão habilitados a experimentar sua presença 

dual. “Estar sozinho e estabelecer um relacionamento consigo mesmo são as características 

mais marcantes da vida do espírito”159. Mesmo sem som, o pensamento jamais é silencioso. 

 
154 ARENDT, Hannah. Ação e a busca da felicidade. Tradução de Virgínia Starling. Rio de Janeiro: Bazar do 

Tempo, 2018. (Ensaios Contemporâneos v. 3). p. 117.  
155 Cf. ARENDT, Hannah. Diários Filosóficos. p. 773. 
156 ARENDT, Hannah. Ação e a busca da felicidade. p. 118. 
157 É imprescindível destacar que a consciência enquanto ciência de si não corresponde à noção subjetiva e 

psicológica de consciência, que conduz à introspecção enquanto a volta a um eu interior que aparece sob a forma 

de ego, impulsos, estímulos e repressões. Ao contrário, estar cônscio de mim mesmo remete à um encontro entre 

me e myself enquanto o pensamento está em plena atividade pois, por sua natureza dialógica, é indispensável que 

haja um interlocutor (myself). Assim, tomar ciência da minha existência apresenta-me ao fato de que, enquanto 

penso, necessariamente sou dois.      
158 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 36. 
159 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 92. 
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Tassin assinala que a dualidade interior é o cerne da abordagem arendtiana sobre o 

ego pensante: para a autora seria indispensável compreender como a pluralidade fenomenal se 

vincula à uma pluralidade original, que foi chamada por Ricoeur de cogito plural. Nesse 

sentido, pensar não equivale à unificar o ser pensante a uma instituição egológica, mas, ao 

contrário, a significação das experiências somente pode ser reflexiva se a unicidade exterior se 

relacionar com a dualidade entre me e myself, essência do pensamento. “É somente em termos 

de fenomenalidade - quando o mundo interrompe o diálogo interior - que o dois-em-um se une. 

A unicidade é imposta, pela aparência, à dualidade constitutiva do pensamento. Há, portanto, 

tanto uma discrepância quanto uma coerência: uma lacuna entre a dualidade do ser pensante e 

a singularidade de estar vivo; coerência ou continuidade do ser vivo ao ser pensante”160.  

O pensamento exige, para se realizar, que seja feita uma retirada deliberada e 

momentânea do mundo das aparências; afastamento este que dura até que a atividade perdure. 

“O ego do pensamento, do qual tenho perfeita consciência enquanto dura a atividade [...], 

desaparecerá como se fosse uma miragem tão logo o mundo real volte a se impor”161. Nesse 

sentido, pensar e agir se fundam como atividades diferentes, já que para a última a presença dos 

outros e a inserção no mundo são condições indispensáveis162. Para a autora, além da descrição 

do modus operandi de ambas, importava identificar a interseção entre elas, ou seja, perceber de 

que modo o pensamento influencia a ação, tendo em vista que o mesmo sujeito que atua no 

mundo visível também faz parte do invisível, enquanto ser que pensa, quer e julga. “Os 

princípios pelos quais agimos e os critérios pelos quais julgamos e conduzimos nossas vidas 

dependem, em última instância, da vida do espírito [...], dependem do desempenho 

aparentemente não-lucrativo dessas empresas espirituais que não produzem resultados e que 

não nos dotam diretamente com o poder de agir”163. Pensar é realizar a existência mesma164. 

Por mais que o pensamento não possa ser um substituto para a ação, e nem pretenda 

sê-lo, Arendt aponta dois fatores de confluência entre eles: ambos ocorrem na forma de 

movimento e, por isso, a liberdade de movimento subjaz a ambos. Ademais, por mais que a 

relação entre pensamento e ação se dê exatamente nessa capacidade do ego pensante de “estar 

 
160 TASSIN, Étienne. La question de l’apparence. In: ABENSOUR, Miguel et. al. Ontologie et politique. Actes 

du Colloque Hannah Arendt. p. 74.  
161 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 94. 
162 “Realmente acredito que se pode agir apenas em concerto e também que se pode pensar apenas por si próprio. 

Essas são duas posições ‘existenciais’ – se se quer chamar assim – completamente diferentes”. ARENDT, Hannah. 

Sobre Hannah Arendt. Inquietude. p. 127. 
163 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 89. 
164 Cf. ARENDT, Hannah. Diário filosófico. p. 10. 
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cônscio de si mesmo”, o pensar antecipa o diálogo com os demais165. É nessa antecipação que 

se funda o caráter prático da razão especulativa166.    

O pensamento não encontra resistência por parte da matéria; além disso, por ser 

imaterial e invisível, ele é também veloz. Com efeito, a experiência de retirada do mundo pode 

acontecer independente de local favorável ou adverso, de estar-só ou acompanhado, já que o 

pensar não pode ser completamente condicionado167. Enquanto perdura este diálogo silencioso, 

o homem se encontra tão alheio de tudo o que é sensível que parece desprender-se de seus 

sentidos exteriores, estando com relação a eles em completo repouso. Esta experiência de 

afastamento do próprio corpo e de tudo aquilo que lhe é tangível, ao ser relacionada com a 

celeridade do pensamento, certamente abriga, além da fonte das experiências relacionadas à 

espiritualidade168, a perspectiva metafísica de que a alma, limitada às condições impostas pelo 

corpo, é por ele aprisionada169.  

Por se fundar através do diálogo, o pensamento é anti-dogmático e, ao não oferecer 

certezas, põe todas as verdades fundamentais e fundamentadas sob o crivo de sua 

reflexividade170. Como a sua atividade nunca termina, também não se preocupa em deixar nada 

de material depois de seu exercício; nesse sentido, o intelectual, para registrar seus 

pensamentos, necessita materializá-los a partir da construção de uma obra que permaneça o 

tempo suficiente para acrescentar algo novo ao mundo171. Assim, embora pensamento e obra 

sejam atividades distintas, “o pensador que desejar dar a conhecer ao mundo o conteúdo de seus 

pensamentos deve, antes de tudo, parar de pensar e lembrar-se de seus pensamentos”172. A 

 
165 Cf. ARENDT, Hannah. Homens em tempos sombrios. p. 17. 
166 O aprofundamento desta questão se desenvolverá no próximo capítulo desta dissertação. 
167 “Os homens, embora totalmente condicionados existencialmente – limitados pelo período de tempo entre o 

nascimento e a morte, submetidos ao trabalho para viver, levados a trabalhar para se sentir em casa no mundo e 

incitados a agir para encontrar o seu lugar na sociedade de seus semelhantes – podem espiritualmente transcender 

todas essas condições, mas só espiritualmente; jamais na realidade ou na cognição e no conhecimento em virtude 

dos quais estão aptos para explorar a realidade do mundo e a sua própria realidade”. ARENDT, Hannah. A vida 

do espírito. p. 88-89.  
168 Cf. ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 61. 
169 A hostilidade do filósofo em relação às urgências e perturbações impostas pelo próprio corpo são destacadas 

na parte inicial do diálogo Fédon, cujo ápice se encontra na identificação da morte com a libertação da alma de 

seu cárcere corpóreo, bem como a relação entre o modo de vida filosófico (amante da sabedoria) e o máximo 
controle dos prazeres e imperativos do corpo, distinguindo-se dos demais homens (amantes do corpo, do dinheiro, 

das honras e demais frivolidades). Cf. PLATÃO. Fédon. 64a-68e.   
170 Cf. TOPOLSKI, Anya. Arendt, Levinas and a politics of relationality. London-New York: Rowman & 

Littlefield International, 2015. p. 87.  
171 Sobre a possibilidade de reificar o seu pensamento em uma obra escrita, Arendt afirma que: “Para mim, o 

importante é compreender. Para mim, escrever é uma questão de procurar essa compreensão, parte do processo de 

compreender [...]. Para mim, o importante é o processo de pensar. Se eu consigo acabar de pensar alguma coisa, 

pessoalmente fico muito satisfeita. Se então consigo expressar de modo razoável meu processo de pensamento por 

escrito, isso também me deixa satisfeita”. ARENDT, Hannah. Compreender. p. 33. 
172 ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 111. 



56 
 

reificação que torna possível que o pensamento se converta em livros, coisas tangíveis ou 

diferentes expressões artísticas depende da manufatura das mãos humanas, porquanto sem essa 

materialização, o pensar se perpetuaria em uma cadeia de eterna intangibilidade. Com efeito, 

por mais que atividades como escrever ou ensinar se relacionem mais diretamente com o 

pensamento, são atividades distintas dele, já que necessitam dos implementos fornecidos pelo 

trabalho, pela obra e pela ação para se realizar. 

Mesmo que o ego pensante seja despertado pela experiência, Arendt lança a 

seguinte indagação: o pensamento estaria destinado a aparecer ou jamais poderá encontrar um 

lar adequado neste mundo?  Ademais, “já que vivemos em um mundo que aparece, não é muito 

mais plausível que o relevante e o significativo, nesse nosso mundo, estejam localizados 

precisamente na superfície?”173 A autora ressalta que a relação entre o pensamento e o espaço 

do parece-me reafirma a paradoxal condição de seres que, por um lado, criam e fazem parte do 

mundo e, por outro, ao pensar se habilitam a retirarem-se dele, mesmo sem jamais deixa-lo em 

definitivo. A importância de identificar que o pensamento é despertado pelas aparências, por 

tudo aquilo que é vivenciado tanto na esfera pública quanto no âmbito privado, se relaciona 

diretamente com a capacidade que os homens têm de refletir sobre tudo o que lhes acontece, 

inclusive sobre as experiências políticas características dos tempos sombrios, mesmo nelas 

estando imersos174.  

Essas questões referem-se diretamente à importante distinção que Arendt, seguindo 

o que foi proposto por Kant, faz entre razão (Vernunft) e intelecto (Verstand)175. Enquanto a 

faculdade da razão se ocupa da atividade do pensamento176, o intelecto se volta para a atividade 

 
173 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 43. 
174 “O porquê de se trazer o pensar para o terreno da superfície deve-se ao fato de que, diante da tentativa dos 

regimes totalitários de controlar o invisível, ou seja, o pensamento, no intuito de fomentar um indivíduo de reações 

previsíveis, é necessário salvaguardar a atividade espiritual, invisível por excelência, mas não inteiramente ‘não 

aparente’, pois ele se manifesta no mundo das aparências. É justamente esta manifestação do pensamento no 

mundo fenomênico que os regimes totalitários tentaram impedir”. PASSOS, Fábio. A faculdade do pensamento 

em Hannah Arendt. p. 19.    
175 “O primeiro grande mérito que A vida do espírito atribui a Kant consiste precisamente em haver dissolvido a 

mais perniciosa das falácias metafísicas: a saber, a de deduzir da experiência do eu que pensa a existência empírica 

das coisas-em-si. Daqui o descobrimento do escândalo da razão, o fato de que nossa mente não possa chegar a 

um conhecimento certo e verificável frente a questões como Deus, a liberdade e a imortalidade [...] e a conseguinte 
distinção entre Vernunft e Verstand. Estes são os aspectos revolucionários do criticismo kantiano [...] dos quais 

deriva a diferença entre investigação da verdade e investigação do significado, entre conhecer e pensar”. FORTI, 

Simona. Vida del espiritu y tiempo de la polis. Hannah Arendt entre filosofia y política. Traducción de Irene 

Romera Pintor y Miguel Ángel Veja Cernuda. Madrid: Ediciones Cátedra, 2001. p. 391.      
176 Sobre a importância da razão especulativa para Kant e o modo decisivo como esta faculdade determina, 

inclusive, a deliberação contida na autoapresentação, eminentemente individual, leia-se na Crítica da Razão Pura: 

“O eu penso expressa o ato de determinar minha existência. Através disso, portanto, a existência já é dada, mas 

mediante tal ainda não é dada a maneira pela qual devo determina-la, isto é, pôr em mim o múltiplo pertencente a 

ela”. KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. Tradução de Valério Rohden e Udo Baldur Moosburguer. São 

Paulo: Abril Cultural, 1980. (Coleção Os Pensadores). B157-B158.  
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de conhecer177. Portanto, enquanto o interesse do último é a cognição e a apreensão da realidade 

de um dado fenômeno, o pensar busca encontrar o significado de tudo aquilo que é posto sob 

reflexão. Desse modo, para Arendt, é somente através do pensamento que os homens podem 

significar o mundo. Mesmo que o ego pensante seja conditio sine qua non da cognição, é 

importante destacar que nesses termos ele é apenas um meio para efetivar o conhecimento de 

algo, mas o pensar aí não se esgota178, pois, inspirado pela busca do significado, para ele nem 

a verdade factual e nem a evidência são critérios últimos de orientação. 

A verdade factual é o foco do intelecto, não do pensamento, que anseia por 

significar e compreender179. A necessidade urgente de pensar é diferente, mas não antagônica, 

ao desejo de conhecer: enquanto o intelecto direciona sua busca para a verdade (o que algo é), 

o pensamento, ao jamais se contentar com o objeto tal como ele é dado, volta-se não apenas 

para a comprovação da existência das coisas, mas para o que significa, para cada uma delas, 

ser180. Sobre isso, Arendt destaca que:  

 

O motivo por que nem Kant nem seus sucessores prestaram muita atenção ao 

pensamento como uma atividade e ainda menos às experiências do ego pensante como 

uma atividade é que, apesar de todas as distinções, eles estavam exigindo o tipo de 
resultado e aplicando o tipo de critério para a certeza e a evidência, que são os 

resultados e os critérios da cognição. Mas, se é verdade que o pensamento e a razão 

têm justificativa para transcender os limites da cognição e do intelecto – e Kant fundou 

essa justificativa na afirmação de que os assuntos com que lidam, embora 

incognoscíveis, são do maior interesse existencial para o homem – então o pressuposto 

deve ser: o pensamento e a razão não se ocupam daquilo que se ocupa o intelecto. 

Para resumir: a necessidade da razão não é inspirada pela busca da verdade, mas 

pela busca do significado. E verdade e significado não são a mesma coisa. A falácia 

 
177 Esta distinção kantiana destaca que os conceitos formulados pela razão têm como objetivo compreender, assim 
como os conceitos do intelecto visam a apreensão das percepções. Para Kant, “a denominação de conceito da razão 

mostra já preliminarmente que ele não quer deixar-se limitar pelo âmbito da experiência [...]. Se [...] contêm o 

incondicionado, então dizem respeito a algo ao qual toda experiência é subordinada, mas que não é ele mesmo 

jamais objeto da experiência”. KANT, Immanuel. Crítica da Razão Pura. B368-B369. 
178 “Conhecimento e compreensão não são a mesma coisa, mas interligam-se. A compreensão baseia-se no 

conhecimento e o conhecimento não pode se dar sem que haja uma compreensão inarticulada, preliminar [...]. A 

compreensão precede e sucede o conhecimento. A compreensão preliminar, que está na base de todo 

conhecimento, e a verdadeira compreensão que o transcende, têm isso em comum: conferem significado ao 

conhecimento”. ARENDT, Hannah. A dignidade da política. p. 42. 
179 Para Arendt, a verdade a qual aspira o intelecto é a verdade factual, uma veracidade provisória, posto que ela é 

passível de verificação científica e, inclusive, de modificação, a partir dos hábitos e costumes. A definição do 
conceito de verdade factual é: “a verdade é aquilo que somos compelidos a admitir pela natureza dos nossos 

sentidos ou do nosso cérebro”. ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 79. Ao contrário, a verdade que significa 

o critério de autoevidência, o árbitro final de tudo o que possa vir a ser, tanto na vita activa (pluralidade) quanto 

nas atividades do espírito (dualidade), significa “aquilo que não podemos modificar; metaforicamente, ela é o solo 

sobre o qual nos colocamos de pé e o céu que se estende acima de nós”. ARENDT, Hannah. Entre o passado e o 

futuro. p. 325.    
180 Diferenciando esquematicamente a razão do intelecto, podemos elaborar a seguinte estrutura: 

Faculdade: Razão → Atividade Espiritual: Pensamento → Interesse: Significar (compreender o que significa, 

para um determinado algo, ser). 

Faculdade: Intelecto → Atividade Espiritual: Conhecer → Interesse: Cognição/Verdade (o que algo é).  
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básica que preside todas as falácias metafísicas é a interpretação do significado no 

modelo da verdade.181      

  

A distinção entre vernunft e verstand é essencial para o entendimento da 

fenomenologia do ego pensante, contribuindo para evitar a armadilha de usar equivocadamente 

os critérios da cognição na atividade de pensar, esperando obter resultados práticos dele182, ou 

ainda equacionando-o com a verdade factual, o que é comum na filosofia. Com efeito, é mister 

destacar que os critérios cognitivos que embasam os conhecimentos científicos são de natureza 

distinta do que se ocupa o ego pensante. Por mais que o pensamento tenha uma posição 

destacada em relação à observação dos fenômenos, “esperar que a verdade derive do 

pensamento significa confundir a necessidade de pensar com o impulso de conhecer”183. O 

intelecto e a cognição pertencem ao mundo das aparências de modo tão definitivo que a 

comprovação de cada nova teoria a tornam imediatamente parte integrante dele.  

É em contraposição às falácias metafísicas, ou seja, a perspectiva filosófica 

predominante de que o pensamento seria o meio através do qual as verdades imutáveis seriam 

encontradas, que Arendt confronta-se ao relacioná-lo com as experiências cotidianas. Ao 

considerar que os fundamentos últimos estariam para além das aparências, posto que elas 

mesmas seriam a mera representação das formas reais, além de a tradição metafísica 

desvalorizar as apreensões sensíveis dos indivíduos, ainda impeliu aqueles que se ocupam da 

busca por estes critérios universais a se afastarem dos assuntos humanos para buscar um 

parâmetro externo que pudesse validar e prescrever os modelos ideais capazes de nortear a vita 

activa. Isto tornou a filosofia a “instância judicativa que dispensa e substitui o pensar e o julgar 

por parte de todos ou que impõe a esse pensar e julgar os critérios universais tomados como tais 

pelos filósofos”184. Nesse sentido, para validar a filosofia que se ocupava do suprassensível na 

realidade do parece-me, pensar foi considerado como a faculdade que possibilitava aos 

indivíduos conhecer, e não significar. Essa insistência em identificar o exercício do pensamento 

com a contemplação da verdade acabou criando a falsa noção de que pensar seria uma 

prerrogativa de poucos, e não uma possibilidade inerente a todos os homens185. Nessa 

 
181 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 30. 
182 Cf. ALMEIDA, Vanessa Sievers. A diferença entre conhecer e pensar em Hannah Arendt e sua relevância para 

a educação. Educação e Pesquisa. São Paulo, v. 36, nº 3, set/dez 2010. p. 853-865.  
183 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 79. 
184 AGUIAR, Odílio Alves. Filosofia e política no pensamento de Hannah Arendt. p. 167. 
185 Arendt ainda sinaliza que, por trás da falácia metafísica que predominou durante toda a história da filosofia, 

que é a caracterização da contemplação e, por conseguinte, também do pensamento como passividade subjaz a 

tentativa de estabelecer princípios imutáveis ao contingente mundo humano, reduzindo-o a prescrições e esquemas 

inteligíveis. Sobre isso, Aguiar destaca que: “A ligação do pensamento a um fundamento, na contemplação, é sinal 
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contraposição é possível afirmar que se a filosofia se funda no pensamento e este é despertado 

pela experiência, ela também deveria, assim como o ego pensante, sair em visita, ou seja, 

assumir uma postura crítica em relação ao mundo, de modo independente e, principalmente, se 

preocupando em compreendê-lo e não apenas em enquadrar a realidade visível em preceitos 

invisíveis. Nesse sentido o filosofar assumiria uma postura eminentemente política. 

Na contramão da tendência de refletir sobre os acontecimentos a partir de padrões 

fechados à compreensão, a ruptura originada pelo fenômeno totalitário exigiu que os parâmetros 

norteadores das atividades mentais sejam extraídos das particularidades de cada experiência. 

Enquanto o juízo e, por conseguinte, o posicionamento diante do mundo, é a raiz de todo 

pensamento filosófico, a abertura para o evento deve ser a condição primária de todo fazer 

filosofia. Nesse horizonte de reflexão, ao contrário do estado de pura passividade característico 

do pensar metafísico, a autora defende a dinâmica que anima o pensamento; frente a isso, a 

partir da fenomenologia do ego pensante proposta por Arendt, é possível assinalar que o modo 

pária como metáfora do filosofar é o mais adequado para construir uma trajetória de 

compreensão alternativa e abrangente sobre os acontecimentos políticos do mundo moderno186. 

Se o ato mesmo de filosofar é pária, a independência e o caráter de resistência desse modo 

metafórico de fazer filosofia coadunam-se com as características do pensar arendtiano: pensar 

sem corrimão, comprometimento com o mundo, anseio por compreender, autenticidade e busca 

pelo significado.  

Pelo fato da cognição sempre perseguir um alvo definido, é possível acompanhar 

do começo ao fim os seus processos, o que levou Arendt a estabelecer um paralelo entre os 

procedimentos cognitivos que embasam as ciências daqueles empregados pela fabricação187: 

enquanto o homo faber alcança um produto final, o cientista obtém uma proposição ou teoria 

como seu fim supostamente definido. Como uma “mão invisível no mundo faturado”, a 

curiosidade por conhecer fomentou a forte tendência de tecnificação, inclusive das atividades 

 
de que o filósofo tradicional nem está acompanhado pelos outros, nem por ele mesmo. A adesão a um ponto fixo 

mostra a inexistência do ‘diálogo silencioso do eu consigo mesmo’, de uma atividade mental independente por 

parte do filósofo. Renunciando à atividade instável e sem fim do pensar, o filósofo metafísico sai em busca de 

princípios eternos, acolhe os sistemas como morada e se transforma num caçador do absoluto [...]. A importância 
da contemplação reside na possibilidade de segurar um ponto externo a partir do qual se torna possível o controle 

lógico-categorial da realidade, como se fosse possível a submissão da aparência na sua diversidade e pluralidade 

a um ponto de vista único [...]. O sonho dos filósofos da fundamentação é alcançar um ponto arquimediano a partir 

do qual seria possível manejar o conjunto da vida humana, reduzi-la a um esquema inteligível. Através do ‘arco-

íris dos conceitos’, pretende-se alcançar a completa submissão da terra ao eterno”. AGUIAR, Odílio Alves. 

Filosofia e política no pensamento de Hannah Arendt. p. 175.   
186 Vale ressaltar que, seguindo a interpretação do modo pária de filosofar, tal como proposto por Aguiar, a relação 

entre o modus philosophandi e a figura do pária é possível a partir de uma metáfora, e não através de nenhuma 

comparação ou vínculo representativo. De outro modo, tal correspondência seria inviável. 
187 Cf. ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 213. 
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mentais, fomentando a falsa perspectiva de que tudo o que é possível perscrutar tivesse os 

processos similares à obra, inclusive o pensamento. Por outro lado, o puro pensar é tão 

incessante quanto a própria vida. 

Destarte, sendo radical a oposição entre pensar e fazer, por mais que a atividade de 

conhecer habilite os homens para construir o mundo artificial das coisas a partir da utilização 

do pensamento e da fabricação como meios para o fim proposto, o puro pensar não possui tais 

pretensões. Movendo-se no espaço do parece-me, a ciência é tão sujeita à erros e ilusões em 

seus resultados específicos quanto todas as coisas que aparecem188.  

 

Se o cientista retira-se dele [do mundo] para pensar, é apenas com o intuito de 

encontrar abordagens mais promissoras, que se chamam métodos. Nesse sentido, a 

ciência é apenas um prolongamento muito refinado do senso comum, no qual as 

ilusões dos sentidos são constantemente dissipadas, como são corrigidos os erros na 

ciência. O critério, em ambos os casos, é a evidência que, como tal, é inerente a um 

mundo de aparências.189 

 

A insistência da autora na distinção entre os conceitos de razão e de intelecto, bem 

como de suas atividades correlatas, o pensar e o conhecer, não se funda em uma negação da 

relação entre os dois; ao contrário, aponta para a direção de que são as questões de significado, 

irrespondíveis pelos critérios cognitivos, que tornam o homem um ser que se interroga. Por 

conseguinte, se os indivíduos perdem o apetite por tais questões, se deteriora não só o exercício 

do pensamento, mas também os conceitos, as coisas-pensamento, que constituem os pilares da 

civilização. Enquanto o intelecto deixa rastros após a sua realização, seja uma nova teoria, uma 

invenção ou um sistema, o pensamento não lega nada de tangível depois que se dissipa e, por 

sua premência, razão e intelecto não apenas estão conectados, como também é possível afirmar 

que a primeira é condição a priori com relação ao segundo. Ao tentar enquadrar o ego pensante 

nos moldes da cognição, o máximo que se pode esperar dele é a eliminação de possíveis 

embaraços no caminho do conhecimento, mas, nessa função, o pensar nunca é ele mesmo.  

Para além da distinção entre pensamento e cognição, é necessário destacar outra 

faculdade que, por mais que seja diferenciada, se relaciona com as anteriores: a capacidade de 

raciocínio lógico, “que se manifesta em operações tais como deduções de enunciados 

 
188 “As questões suscitadas por nossa sede de conhecimento derivam de nossa curiosidade sobre o mundo, nosso 

desejo de investigar qualquer coisa que seja dada ao nosso aparelho sensorial [...]. Mas as questões levantadas pelo 

pensamento, por que é da própria natureza da razão formulá-las – questões de significado – são todas elas 

irrespondíveis pelo senso comum e por sua sofisticada extensão a que chamamos ciência. A busca de significado 

não tem significado para o senso comum e para o raciocínio do senso comum [...]. O que a ciência e a busca de 

conhecimento procuram é a verdade irrefutável, ou seja, proposições que os seres humanos não estão livres para 

refutar, pois são coercitivas”. ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 76. 
189 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 72. 
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axiomáticos [...], na subsunção de ocorrências particulares a regras gerais, ou nas técnicas para 

prolongar cadeias sistemáticas de conclusões”. Para Arendt, a força cerebral que habilita os 

indivíduos para operações tão minuciosas e especializadas e que se assemelha ao vigor humano 

é a inteligência190. É ela que, além de ser relacionada ao cálculo de consequências, também 

pode ser medida e encontrada em máquinas de inteligência artificial, ao contrário da razão 

especulativa que, em seu afã pelo significado e pela compreensão, transcende todas as relações 

derivadas de causa e efeito. 

O ego pensante, por exigir a retirada do mundo do parece-me e por seus resultados 

permanecerem incertos e inverificáveis, é autodestrutivo em relação aos seus próprios frutos. 

Tal como a teia de Penélope, que toda manhã desfaz o que construiu na noite anterior, é 

insuficiente afirmar que a necessidade da razão especulativa é saciada apenas através dos 

insights dos “homens sábios”. Ao contrário, “os pensamentos que tive ontem irão satisfazer 

essa necessidade hoje apenas porque quero e porque sou capaz de pensá-los novamente”191. 

Como o pensamento é capaz de influenciar a ação, por outro lado a teoria, ou o 

raciocínio científico sistematizado e ordenado, só é capaz de interferir nos assuntos humanos a 

partir de um aprimoramento da consciência192. Para Arendt, considerar que a teoria, e não o ego 

pensante, é capaz de influenciar diretamente os assuntos humanos equivale a presumir que 

apenas os poucos que dominam esse pensar estruturado seriam capazes de reflexão. Já que o 

pensamento não é apenas a habilidade de refletir sobre as questões últimas de que se ocupa a 

filosofia, mas a capacidade de pôr a crivo reflexivo tudo o que passa pelos sentidos, todos os 

homens são dotados com essa aptidão. “Enquanto conhecer é principalmente uma prerrogativa 

do erudito – cientistas, acadêmicos e todo tipo de especialista das atividades cognitivas – pensar, 

em seu sentido não cognitivo e especializado, uma necessidade natural da vida humana, como 

a realização da diferença dada na consciência, pertence de forma inerente a todos os seres 

humanos”193. 

Como o modus operandi do pensamento é o diálogo e esta atividade é comum a 

todos os homens, “toda pessoa que conta uma estória do que aconteceu a ela meia hora atrás na 

rua tem de colocar esta estória em um formato, e esta colocação da estória em um formato é 

 
190 Continuando a citação anterior, lê-se que: “Os processos mentais que se alimentam da força cerebral são 

geralmente chamados inteligência, e essa inteligência pode realmente ser medida em testes de inteligência da 

mesma forma como a força física pode ser medida por outros meios”. ARENDT, Hannah. A condição humana. 

p. 213. 
191 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 107. 
192 Cf. ARENDT, Hannah. Sobre Hannah Arendt. Inquietude. p. 126. 
193 ASSY, Bethania. Ética, responsabilidade e juízo em Hannah Arendt. p. 91. 
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uma espécie de pensamento”194. A lembrança, esta forma elementar de pensamento, revela seu 

significado na forma de narrativa, salvando os feitos humanos da ruína natural do tempo. 

“Pensar e lembrar é o modo humano de deitar raízes, de cada um de nós tomar seu lugar no 

mundo a que todos chegamos como estranhos”195. Desse modo, pensar é também contar uma 

história a si mesmo.  

Nessa narratividade inerente ao pensamento, significar ganha outra dimensão: ao 

buscar compreender o mundo, a razão especulativa é a atividade que possibilita aos homens 

reconciliarem-se com ele196. “O resultado da compreensão é o significado, que produzimos em 

nosso próprio processo de vida, à medida que tentamos nos reconciliar com o que fazemos e 

com o que sofremos”197. Nesse sentido, a compreensão é a outra face da ação pois, se a 

finalidade desta é conferir um novo início aos processos humanos, é apenas o compreender que 

habilita os indivíduos a aceitar o passado e a conciliarem-se com ele, movimento sem o qual 

iniciar algo novo seria irromper processos sem vínculo algum com o passado. “A essência de 

toda ação [...] é de engendrar um novo começo. Por sua vez, a compreensão e a política andam 

juntas na medida em que compreender é dar sentido a essa criação”198.  

Enquanto o campo fértil para o pensamento e, posteriormente, para o 

desenvolvimento da filosofia é o significado, a exigência para esta investigação é o exercício 

contínuo e refinado do diálogo interior. Por outro lado, se a atividade do pensamento pode 

também se desvelar sob a forma narracional, contar estórias é a anima indispensável para lidar 

com um mundo em que o passado só pode ser visitado a partir de seus fragmentos e o presente 

já não consegue ser enquadrado nos conceitos tradicionais. Nessa franja argumentativa, para 

que o filósofo, ou o observador do espetáculo do mundo possam se posicionar diante dos 

eventos sem, todavia, deixar de se dedicar ao diálogo entre me e myself, é indispensável que ele 

seja um storyteller199.   

 
194 ARENDT, Hannah. Sobre Hannah Arendt. Inquietude. p. 124. 
195 ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 166. 
196 Nesse sentido, identificando que a compreensão, possibilitada pelo pensamento, é o modo humano de se 

conciliar com a realidade, fazendo com que os homens se sintam em casa no mundo, nota-se a diferença entre ela 

e o perdão. O perdão é um gesto único, enquanto a compreensão, ativada pelo movimento inerente ao pensar, só 
termina com a morte e também não produz resultados definitivos. Cf. ARENDT, Hannah. Compreender. p. 331.   
197 ARENDT, Hannah. A dignidade da política. p. 40.  
198 SOUKI, Nádia. Hannah Arendt e a banalidade do mal. p. 42. 
199 D’Entreves aponta que a importância do storyteller está fundada também no desvelamento dos quem envolvidos 

no curso das estórias: a identidade do ator se desvela na narrativa. A storytelling fornece um maior grau de 

veracidade, preservação e significação para os acontecimentos e indivíduos sobre os quais se debruça, tornando-

os exemplos ou motivos de skandalon. Desse modo, o expediente capaz de remediar a fragilidade das ações é a 

recordação. Assim, o significado dos eventos depende diretamente da articulação fundamentada pelo contador de 

histórias. Cf. D’ENTREVÈS, Maurizio Passerin. The political philosophy of Hannah Arendt. New 

York/London: Routledge, 2001. p. 75. 
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O contador de histórias arendtiano possui postura crítica e imparcialidade situada. 

Para tanto, é indispensável que o senso comum e a imaginação o possibilitem saia em visita 

para que, ao alcançar o máximo de perspectivas possíveis, possa alcançar também um maior 

grau de abrangência dos fenômenos que pretende investigar. De acordo com Benhabib, a 

storytelling arendtiana remonta ao modo de escrever da autora, no estilo de narrar que valoriza 

a ressonância moral da linguagem: mais importante do que o autor emitir juízos de valor 

explícitos sobre o objeto narrado é descrevê-lo ao ponto de que os leitores per si consigam fazê-

lo. Este era o intuito de Arendt ao fornecer o suporte histórico-filosófico para iluminar o 

fenômeno totalitário, as revoluções setecentistas ou o colapso moral que solapou o mundo 

moderno no século XX200.   

Entrementes, para a pergunta “o que nos faz pensar?” há duas respostas específicas 

e complementares: a primeira, dada por Kant, indica a necessidade da razão e sua realização na 

especulação e, a segunda, formulada pela autora, aponta na direção do imperativo humano de 

se relacionar com o mundo, significando-o e o compreendendo, busca que acompanha toda a 

vida. Nesse contexto, se o objeto do pensamento é a experiência, é necessário que o pensar se 

desenvolva a partir de uma linguagem que consiga relacionar os objetos concretos com a 

invisibilidade do ego pensante. Para Arendt, a linguagem capaz dessa estruturação é a metáfora 

e a re-presentação que converte o tangível em intangível é a imaginação.  

 

3.3 A metáfora e a imaginação 

 

Como a única maneira de manifestar a atividade do pensamento é através da 

linguagem, não apenas para comunica-lo para possíveis interlocutores, mas principalmente na 

relação entre me e myself, o vocabulário linguístico usual não é capaz de corresponder às 

necessidades do espírito, já que “todas tomam seu vocabulário de empréstimo às palavras 

originalmente concebidas para corresponder ou a experiência dos sentidos ou a outras 

experiências da vida comum”201. Esse empréstimo minucioso das palavras, utilizadas para 

representar outras coisas e estados diferentes do seu significado usual e primitivo, é empregado 

com frequência tanto na poesia quanto na filosofia. De fato, utilizada também pelo ego 

pensante, essa concessão terminológica tem a capacidade de descobrir similaridades entre os 

 
200 Cf. Cf. BENHABIB, Seyla. The reluctant modernism of Hannah Arendt. Maryland: Rowman & Littlefield 

Publishers, 2003. p. 90-91. 
201 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 122. 
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naturalmente dessemelhantes, estabelecendo entre eles uma relação ora de proximidade, ora de 

confluência momentânea de significado. Abre-se, assim, espaço para a metáfora202.  

 

A metáfora fornece ao pensamento “abstrato” e sem imagens uma intuição colhida do 

mundo das aparências, cuja função é a de “estabelecer” a realidade de nossos 

conceitos [...]. A metáfora realiza a “transferência” – metapherein – de uma genuína 

e aparentemente impossível transição de um estado existencial, aquele do pensar [...], 

para outro, aquele do ser uma aparência entre aparências, e isso só pode ser feito 

através de analogias.203 

 

Para Arendt, os conceitos filosóficos, incluindo as percepções metafísicas, são 

fundados através do discurso metafórico. Se Platão, ao introduzir palavras tão cotidianas como 

alma e ideia na linguagem filosófica, inaugurou a importância das analogias tipicamente 

metafóricas para a melhor compreensão dos conceitos, de seus significados e de suas 

manifestações, aproximando-os do que os indivíduos anteriormente já conheciam ou 

experimentaram204, o descobridor dessa forma essencialmente poética de linguagem foi 

Homero. Enquanto dura a atividade reflexiva e os homens se movem para fora do mundo das 

aparências, utilizam uma linguagem abstrata que, antes de ser moeda corrente na filosofia, diz 

respeito à vida cotidiana dos homens. É a partir da metáfora que pensamento, filosofia e poesia 

se aproximam. 

Já que o espírito exige o discurso, o tipo de linguagem exercido pelo pensamento 

ressalta o valor da aparência para a experiência da vida interior. Vale destacar que a autora aqui 

não aborda a metáfora apenas enquanto figura de linguagem que possibilita o sentido figurado 

das palavras, mas como a estruturação linguística própria do pensamento que se origina nas 

experiências corporais. Ademais, é necessário distinguir metáfora de outras expressões 

linguísticas em que a comparação entre termos geralmente é feita a partir de objetos da mesma 

 
202 “Em nada como na metáfora se revela a peculiar polissemia da linguagem, que é o único meio em que podemos 

ter e dizer a verdade, o único meio pelo qual podemos criar ativamente a verdade no mundo, por mais que sua 

necessária polidez seja sempre um obstáculo para falar a verdade. Assim, por exemplo, durante toda a vida utilizei 
a metáfora: “se abro o coração”, sem nunca ter experimentado a sensação física correspondente. Só quando conheci 

a sensação física sei quantas vezes menti [...]. Mas, como poderia experimentar a verdade da sensação física se a 

linguagem, com suas metáforas, não me houvesse dado já uma amostra da significação do evento?” ARENDT, 

Hannah. Diário filosófico. p. 45.  
203 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 123. 
204 Para Arendt, o ápice da linguagem metafórica em Platão se desvela na alegoria da caverna e na teoria dos dois 

mundos. Sobre a última, destaca que: “A teoria dos dois mundos [...] é uma falácia metafísica, mas não é 

absolutamente arbitrária ou acidental. É a falácia mais razoável a atormentar a experiência do pensamento. A 

linguagem, prestando-se ao uso metafórico, torna-nos capazes de pensar, isto é, de ter trânsito em assuntos não-

sensíveis [...]. Não há dois mundos, pois a metáfora os une”. ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 130. 
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classe, sem apontar diretamente para algo invisível ou espiritual205. Já que o ego pensante se 

relaciona com o mundo a partir da linguagem metafórica, pois é através dela que a razão 

especulativa jamais abandona em definitivo o mundo das aparências, é o uso de metáforas que 

cria a linguagem conceitual que manifesta a vida do espírito. “As metáforas são os meios pelos 

quais se realiza poeticamente a unicidade do mundo [...]. A ‘transferência’ linguística nos 

permite dar forma material ao invisível [...] e assim torná-lo capaz de ser experimentado”206. 

Sendo efetivado por indivíduos que se sentem em casa no mundo das aparências, o 

pensamento e a linguagem conceitual que o acompanha não se voltam apenas em direção ao eu 

interior, mas se relacionam com o espaço em que os homens convivem através da metáfora, 

que preenche a lacuna entre as percepções e o ego pensante, domínio no qual as apreensões 

sensoriais não podem existir tal como elas são. Conceber a razão especulativa sem o aparato 

fornecido pela linguagem metafórica é impossível, já que uma antecipa o outra. 

A metáfora estabelece uma ponte no abismo entre os visíveis e os invisíveis, ao 

retornar para o mundo das aparências em busca de iluminar, através de analogias com aquilo 

que já experimentamos através dos sentidos, o que somente pode ser dito no ego pensante ou 

elaborado na forma de conceito, as coisas-pensamentos. Servindo como modelos no exercício 

do pensamento, “analogias, metáforas e emblemas são fios com que o espirito se prende ao 

mundo”207. É através da linguagem metafórica que é possível contar uma história a si mesmo, 

mesmo que parte dessa narrativa seja composta por coisas tangíveis. 

Obviamente a linguagem desempenha função primordial para a ação e para a 

comunicação entre os agentes, mas esta prerrogativa se origina no fato de que os indivíduos 

sentem a necessidade de expressar o que pensam, assim como os seres que aparecem têm o 

impulso da autoexposição. “Pensar é falar consigo mesmo e falar é pensar com os outros”208. 

No entanto, o pensamento não depende da comunicação entre os homens para se realizar, mas, 

 
205 Identificando que o uso metafórico não se reduz apenas a expressões como “pé da mesa” ou “branco como 
marfim”, comparando objetos de mesma natureza, Arendt dá como exemplo os escritos homéricos, nos quais é 

comum o uso de expressões como “lágrimas corriam” e “seu corpo derretia como neve nas altas montanhas, 

fazendo transbordar os rios”. Depois da exposição, a autora explica: “O invisível que se faz visível na metáfora é 

o longo inverno da ausência de Ulisses – a frigidez sem vida e a dureza oculta daqueles anos – que, agora, aos 

primeiros sinais de esperança por uma vida renovada, começam a abrandar-se. As lágrimas em si expressam apenas 

o pesar; seu significado – os pensamentos que produziam essas lágrimas – manifesta-se na metáfora da neve 

derretendo e amaciando a terra antes da primavera”. ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 127.  
206 ARENDT, Hannah. Homens em tempos sombrios. p. 180. 
207 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 129. 
208 PAREKH, Bikhu. Hannah Arendt and the search for a new political philosophy. p. 94. 
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sem dúvida, carece de ser falado entre eu e eu mesmo. Como a razão foi talhada para a 

comunicação, este diálogo consegue entrar em acordo com tudo aquilo que põe sob exame209. 

A impossibilidade de conceber um pensamento que não seja discursivo levou 

Arendt a ponderar sobre a situação específica das civilizações em que o signo escrito é também 

um lidar com desenhos: nesses casos, o pensar sustenta-se pelo trato mental com imagens. 

Tomando como exemplo a escrita chinesa, na qual se representa pictoricamente o que os 

indivíduos têm acesso através dos sentidos, é notável a identificação de que cada símbolo enseja 

em si a imagem aproximada daquilo que representa. Pensando não apenas através do logos, mas 

também através de figuras e formas, “aquilo que para nós é abstrato e invisível, para os chineses 

é emblematicamente concreto e dado visivelmente em sua escrita, como acontece, por exemplo, 

quando a imagem de duas mãos dadas unidas serve para designar o conceito de amizade. Os 

chineses pensam com imagens, e não com palavras”210. É desta forma que estes povos 

conseguem tornar visíveis e mais facilmente representáveis aquilo que somente a nós é possível 

através de conceitos universais. “O símbolo de uma casa remete a um conjunto de concepções 

a ele associado, tais como: moradia, estar abrigado, ter privacidade. O pensamento simbólico 

constitui-se em uma ocupação mental com imagens visíveis ao espírito e não com sentenças e 

palavras, como ocorre no pensamento discursivo”211. 

Deste exemplo é possível extrair uma importante relação para o pensamento: o par 

conceitual visão-metáfora. Abrigando a mais radical e fundamental atividade espiritual, desde 

o início da filosofia formal a visão serviu de modelo não apenas para a percepção das 

aparências, mas sobretudo para sua reprodução no ego pensante, servindo de metáfora-guia do 

pensamento. Por isso o uso linguístico metafórico recorre, na maioria das vezes, a experiências 

que passaram pelo testemunho da visão212.  

 
209 Mesmo considerando que as implicações políticas do pensamento serão desenvolvidas no próximo capítulo, é 

indispensável destacarmos como Arendt identifica, em Kant, o fio condutor que relaciona o pensamento, o mundo 

comum e, posteriormente, o juízo político: “[Kant] acredita que a própria faculdade de pensamento depende de 

seu uso público; sem o “teste do exame livre e aberto”, nenhum pensamento, nenhuma formação de opinião é 

possível. A razão não foi feita para isolar-se a si própria, mas para entrar em comunhão com os outros”. ARENDT, 

Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. Tradução de André Duarte. Rio de Janeiro: Editora Relume-

Dumará, 1993. p. 53. 
210 Mais adiante Arendt identifica a escrita hieroglífica com a importância da visão: “tais diferenças entre o 
pensamento concreto em imagens e o nosso lidar abstrato com conceitos verbais são fascinantes e inquietantes – 

não tenho competência para lidar com elas adequadamente. São talvez até mais inquietantes porque, entre elas, 

podemos perceber uma hipótese que compartilhamos com os chineses: a prioridade inquestionável da visão para 

as atividades mentais [...]. O que nos distingue deles não é o nous, mas sim o logos, nossa necessidade de explicar 

e de justificar com palavras”. ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 120-121.  
211 PASSOS, Fábio. A faculdade do pensamento em Hannah Arendt. p. 45. 
212 É claro que não apenas a visão possibilita a percepção do mundo, indagação que poderia ser levantada 

considerando os indivíduos que não dispõem deste sentido. Acerca disso, Arendt destaca que, por mais que a visão 

seja o modelo de apreensão do que é percebido e que, em relação ao pensamento, sirva também de medida para os 
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Entretanto, a metáfora não auxilia o pensamento apenas a lidar com o que é visível, 

mas ela torna possível pensar em tudo aquilo que é inefável ou que não pode ser, em essência, 

experimentado através dos sentidos. Se os homens conseguem refletir sobre coisas-pensamento 

como a justiça, a bondade ou a piedade, mesmo sem poder observá-las em si, é porque já 

tiveram acesso a percepção de atos e indivíduos justos, bons e pios213.  

Como a tradição filosófica embaralhou a distinção entre pensar e conhecer, muitos 

predicativos do modus operandi destas faculdades também acabaram erroneamente se 

entrecruzando. Assim, nesse esforço de distinção conceitual, cabe ressaltar que a linguagem 

metafórica concerne apenas à razão, e não a curiosidade de conhecer que caracteriza o intelecto. 

Relacionar a metáfora com as evidências e com a verdade irrefutável que é o objetivo do 

conhecimento científico pode deformar a cognição, abrindo espaço para que hipóteses que tem 

que ser comprovadas ou refutadas pelos fatos a utilizem tentando esconder uma ausência de 

evidência nos dados ou propor uma inquestionabilidade irreal da experiência sensível, 

possibilitando a ascensão de pseudociências e teorias que se baseiam em sistemas infundados. 

Como o diálogo entre me e myself impõe a retirada deliberada e momentânea do 

mundo presente para os sentidos, é necessário que o espírito consiga ter presente para si o que 

se encontra, durante a atividade do pensar, ausente da percepção. Utilizando novamente de 

terminologia metafórica relacionada a visão, esta re-presentação capaz de tornar presente o que 

não está em presença é a imaginação214.  

É através da imaginação que os indivíduos conseguem se relacionar tanto com o 

passado quanto com o futuro. Ela também auxilia o pensamento em sua tendência a generalizar, 

preparando os particulares aos sentidos para que o espírito possa lidar com eles mesmo quando 

tais coisas já não estiverem presentes, de-sensorializando-os. “O pensamento sempre 

generaliza, comprime os muito particulares [...] para encontrar o significado que possam ter. A 

generalização é inerente a todo pensamento, mesmo que este ou aquele pensamento insista na 

 
outros sentidos, estes também podem ajudar os homens a significar o mundo e a manter um vínculo espiritual com 

ele. Cf. ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 130-132. 
213 Novamente nota-se aqui a influência platônica em Arendt. No diálogo Sofista, Platão defende que “é apenas na 

posse e na presença da justiça que as almas se tornam justas”. PLATÃO. Sofista. 247a. 
214 “A imaginação, a habilidade para tornar presente o que está ausente, transforma os objetos dos sentidos 

objetivos em objetos ‘sentidos’, como se eles fossem objetos de um sentido interno. Isso ocorre pela reflexão, não 

sobre um objeto, mas sobre sua representação”.  ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. p. 

83.  
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primazia universal do particular”215. Nesse movimento, obviamente a imagem do real é 

diferente da visão em pensamento, o objeto deliberadamente relembrado216.  

 

A imaginação, portanto, que transforma um objeto visível em uma imagem invisível, 

apta a ser guardada no espírito, é a condição sine qua non para fornecer ao espírito os 

objetos-de-pensamento adequados; mas estes só passam a existir quando o espírito 

ativa e deliberadamente relembra, recorda e seleciona do arquivo da memória o que 

quer que venha a atrair seu interesse a ponto de induzir a concentração; nessas 

operações, o espírito aprende a lidar com coisas ausentes e se prepara para ir mais 
além, em direção ao entendimento das coisas sempre ausentes, e que não podem ser 

lembradas porque nunca estiveram presentes para a experiência sensível.217  

 

Esta dupla transformação (de objetos sensíveis para objetos invisíveis e, por escolha 

deliberada do espírito, de objetos invisíveis para coisas-pensamento), ao abrir os arquivos da 

memória para incluir os objetos, acontecimentos e pessoas que fazem parte da vida comum dos 

homens no diálogo do pensamento, torna o espírito capaz também de refletir sobre as coisas-

pensamento, ou seja, conceitos, ideias e categorias que os homens nunca perceberam através de 

seus sentidos. Se todo pensamento, através da imaginação, implica também em uma lembrança, 

isso significa que todo pensar é também um re-pensar. “Não acredito que possa existir nenhum 

processo de pensamento sem experiência pessoal. Todo pensamento é um pensamento 

posterior, isto é, uma reflexão sobre algum fato ou assunto”218. Desse modo, sem a de-

sensorialização empreendida pela imaginação seria impossível haver qualquer tipo de 

pensamento e, por isso, ela precede tanto esta atividade quanto o raciocínio cognitivo.219 

A imaginação, ao trazer presente o que está ausente, habilita os indivíduos para 

compreender o que nunca viram, fazendo com que o estranhamento dos assuntos inerentes ao 

espaço comum dê lugar ao sentir-se em casa no mundo. Se imaginar, compreender e reconciliar 

sobrevêm em conjunto, o ego pensante funciona como uma bússola interior e individual a 

nortear os homens no espaço comum. 

 
215 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 221. 
216 Para Arendt, o filósofo que melhor compreendeu este movimento de apreensão do sensível e posterior de-

sensorialização, transformando-o em objeto-pensamento foi Agostinho. No Livro III de sua obra De Trinitate, ele 

descreve este processo em pelo menos três capítulos: Primeiro, a visão (formada tanto pelo ser que apreende o 

objeto quanto pelo próprio objeto) imprime uma impressão corporal que mesmo posteriormente, na ausência da 
coisa, mantém sua forma na visão interna, de modo que a imagem pode ser produzida tantas outras vezes. Por fim, 

a imagem guardada na memória pode ser relembrada a partir do pensamento, pois o espírito tem o poder de 

configurar não apenas o que foi esquecido, mas de representar aquilo que nunca foi experimentado. Cf. 

AGOSTINHO, Santo. De Trinitate. Tradução de Arnaldo do Espírito Santo et. al. Prior Velho: Paulinas, 2007. 

Livro III. Cap. 3, 8-10. 
217 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 96. 
218 ARENDT, Hannah. Compreender. p. 50. 
219 Esquematizando o movimento que a imaginação realiza para de-sensorializar as imagens, tem-se que: 

1º: Percepção sensorial → 2º: Imaginação produtiva e reprodutiva (de-sensorializar as imagens e os seus 

elementos) → 3º: pensamento/raciocínio cognitivo. 
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Somente a imaginação permite que enxerguemos as coisas em sua perspectiva 

adequada, que tenhamos forças suficientes para afastar o que está demasiado próximo, 

a fim de conseguir ver e compreender sem distorções nem preconceitos, que tenhamos 

generosidade suficiente para transpor abismos de lonjuras, a fim de conseguir ver e 

compreender, como se fosse uma questão pessoal nossa, tudo o que está demasiado 

distante de nós [...]. Sem esse tipo de imaginação, que de fato é a compreensão, nunca 

seríamos capazes de marcar nossas referências no mundo. É a única bússola interna 

de que dispomos. Somos contemporâneos na exata medida do alcance de nossa 

compreensão.220 

    

O pensamento cega o corpo para o sensorialmente dado para que o invisível e o 

distante se tornem manifestos. Com efeito, no momento em que se pensa o presente também se 

ausenta, abrindo para o ego pensante o trânsito entre passado, presente e futuro, em 

contraposição ao querer, que se move preferencialmente em direção ao futuro, e ao julgar, que 

se direciona para os fatos passados; o continuum espaço-temporal é abolido no pensar. Mesmo 

que a atividade imaginativa não se reduza apenas à rememoração, posto que seu exercício não 

depende integralmente da associação temporal, trazendo presente à tona tudo aquilo que 

desejar, é através da aptidão imaginativa que a memória representa a mais frequente e mais 

básica experiência do pensamento. 

 

O pensamento é “fora de ordem” não só porque interrompe todas as demais atividades 

necessárias para os assuntos vitais e para a manutenção da vida, mas também porque 

inverte todas as relações habituais. O que está perto e aparece diretamente aos nossos 

sentidos agora está distante; e o que se encontra distante está realmente presente. 

Quando estou pensando não me encontro onde realmente estou; estou cercado não por 

objetos sensíveis, mas por imagens invisíveis para os outros. É como se eu tivesse me 

retirado para uma terra imaginária, a terra dos invisíveis, da qual nada poderia saber 

não fosse essa faculdade que tenho de lembrar e de imaginar.221  

 

Antecipar o futuro e recordar o passado derivam da habilidade de de-sensorializar 

e ter presente diante do espírito o que está ausente. Todavia, o que dizer de quando pensamos 

em objetos que jamais presenciamos, como um unicórnio ou um centauro? Sobre isso, a autora 

destaca que a habilidade de criar mentalmente entidades fictícias também é derivada da 

imaginação. No entanto, esta pode ser diferenciada em duas: a imaginação reprodutiva, que de-

sensorializa os objetos, pessoas e eventos afim de torna-los posteriormente pensáveis, e a 

imaginação produtiva, na qual os elementos do mundo sensíveis também passam pelo processo 

de de-sensorialização, mas posteriormente são livremente rearranjados, formando criaturas que 

não existem. Com efeito, já experimentei através da visão a figura de um cavalo e de outros 

animais que possuem chifre. Manejando imaginativamente seus elementos, a imaginação 

 
220 ARENDT, Hannah. Compreender. p. 346. 
221 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 104. 
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produtiva cria a imagem de um unicórnio. Do mesmo modo acontece com o centauro ou com 

quaisquer outras estruturas. Portanto, enquanto a imaginação produtiva é a faculdade artística 

que produz algo novo, predicativo característico do gênio222, “pensar é a capacidade de decidir 

quais impressões produtivas produzimos ao impregnarmos a imaginação reprodutiva dos vastos 

palácios da memória”223. 

A autora também considera a situação de um indivíduo que pensa em outra pessoa 

mesmo que ela esteja em sua presença. Por mais que se possa considerar que isto seja 

impossível, levando em conta que a fenomenologia do ego pensante proposta por Arendt 

identifica a necessidade de retirar-se do mundo das coisas que estão presentes através dos 

sentidos, tal experiência corriqueira conduziu a autora a seguinte compreensão: como pensar é 

também lembrar, na situação de pensar em alguém que está presente o sujeito retira-se 

momentânea e secretamente do ambiente em que o cerca, passando, então, a se comportar como 

se, de fato, de lá estivesse ausente224. Nesse sentido, a “imagem” produzida pela imaginação se 

localiza entre pensamento (na medida em que é externamente invisível) e sensibilidade (na 

medida em que representa algo como uma imagem que foi armazenada na memória após ter 

passado pela apreensão sensível).  

Ademais, outro importante predicativo da imaginação é que ela torna comunicáveis 

os particulares, pois os homens trazem no espírito, através da de-sensorialização, a sua forma 

característica. Por conta disso, é também através da imaginação que o pensamento possibilita 

aos homens reconhecer a identidade no múltiplo. “A imaginação determina a sensibilidade a 

priori, isto é, ela é inerente a toda percepção sensível. Sem ela não haveria nem a objetividade 

do mundo – que ele possa ser conhecido – nem qualquer possibilidade de comunicação – que 

possamos falar a respeito dele”225. 

Todos esses predicativos do ego pensante direcionam Arendt para formular duas 

questões-chave que dificilmente poderiam ser evitadas: primeiro, se o espírito sai do mundo 

das aparências para que suas atividades aconteçam, para onde ele vai quando pensamos? 

Segundo, se o pensamento abole o continuum do tempo, é possível localizar a região temporal 

em que ele se situa enquanto é exercido?  

 
222 Cf. ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. p. 101. 
223 ASSY, Bethania. Ética, responsabilidade e juízo em Hannah Arendt. p. 63. 
224 “Para pensar em alguém esta pessoa deve estar afastada de nossos sentidos; enquanto estivermos com ela não 

pensamos nela - embora possamos colher impressões que mais tarde se tornam alimento para o pensamento; pensar 

em alguém que está presente implica nos afastarmos sub-repticiamente de sua companhia e agir como se a pessoa 

já não estivesse ali”. ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 232-233. 
225 ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. p. 106. 
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Para a primeira pergunta, a resposta é tão incisiva quanto imprecisa: é impossível 

determinar qual a região espiritual em que ocorre o pensamento. Aliás, é difícil até falar nestes 

termos sem incorrer no risco de utilizar categorias espaciais que mais dizem respeito às 

aparências. É improvável que possa ser dada outra resposta além da constatação de que os 

indivíduos, enquanto pensam, deixam o espaço da contingência e da tangibilidade para estarem 

cercados de coisas que não são mais ou que não existem, ou ainda por coisas-pensamento que 

se encontram totalmente fora da experiência sensível possível, sendo experimentadas apenas 

em sua manifestação. O espaço do pensamento é o lugar-nenhum e, ao mesmo tempo, o em-

toda-parte. “Nós não apenas dessensorializamos, mas também desespacializamos a experiência 

original”226. 

Para Arendt, enquanto o diálogo platônico Sofista foi o único que indagou 

diretamente acerca da região para onde os homens vão enquanto pensam, “[os filósofos] se se 

mantêm cuidadosamente em guarda, defendendo-se do alto de alguma região invisível, e 

esforçando-se por demonstrar que certas formas inteligíveis e incorpóreas são o ser 

verdadeiro”227, na alegoria da caverna, utilizando-se também de metáfora visual, Platão destaca 

que o lugar do filósofo é a luz inerente à contemplação do suprassensível, e a multidão é incapaz 

de compreendê-lo, tornando-se para ele uma ameaça porque, ao se voltar apenas para as 

necessidades corporais e para os vícios, não consegue manter o olhar fixo na luminosidade 

divina das Formas228.  

Ademais, a pergunta sobre onde estamos quando pensamos relaciona-se 

diretamente com quem somos quando pensamos, pois ser é estar com os outros e estar é coexistir 

em comum com eles. Já que ao pensar eu sou apenas comigo mesmo, é inviável que alguém 

pense e seja ao mesmo tempo. Assim, esta é uma falsa questão, pois não se pode indicar 

nenhuma região do espírito que abrigue especificamente esta atividade, a não ser apontando à 

atividade mesma e, para tentar respondê-la, Arendt comumente citava Valèry: “as vezes penso, 

as vezes sou”229.  

Para a outra pergunta, referente ao período temporal próprio do exercício do 

pensamento, Arendt se utiliza da metáfora da lacuna temporal entre o passado e o futuro. Nesse 

instante indeterminado, o cogito me cogitare ganha existência a partir do momento em que, 

absorto de sua corporalidade e de todo o resto que aparece, os homens voltam sua atenção para 

 
226 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 224. 
227 PLATÃO. Sofista. 246c. 
228 Cf. PLATÃO. A República. 2ª ed. São Paulo: Edipro, 2014. (Clássicos Edipro). 514a-520d. 
229 ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 741. 
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o exercício da própria atividade de pensar. Tomando novamente a parábola de Kafka do “Ele” 

mencionada no capítulo anterior, é na luta entre o não-mais e o não-ainda que os indivíduos não 

apenas vivem, mas também pensam. O fugidio presente, nessa imagem, é formado pelo campo 

de batalha entre as forças antagônicas do passado e do futuro, o intervalo de um agora 

prolongado que representa o ponto fixo a partir do qual os indivíduos olham para frente e para 

trás. Com efeito, “o ‘presente’ é uma luta que dura toda a vida contra o peso morto do passado, 

que o impulsiona com a esperança, e contra o medo do futuro, que o empurra para trás, para a 

‘serenidade do passado’, com a nostalgia e a lembrança da única realidade de que o homem 

pode ter certeza”230. A importância da presença do “Ele” neste campo de batalha é crucial, já 

que sem seu aparecimento não haveria diferença entre não-mais e não-ainda, mas apenas uma 

indizível e sem parâmetro mudança permanente.  

Obviamente essa perspectiva metafórica sobre o tempo somente é possível na 

brecha entre o passado e o futuro realizada pelo ego pensante, pois no tempo histórico e 

biológico não existem lacunas. Nessa luta contra o continuum temporal, já que ele sempre tende 

a interromper a quietude na qual as atividades do espírito são possíveis, Arendt denominou este 

presente imóvel como nunc stans. Do mesmo modo que o não-mais se expande em direção a 

um passado infinito, e o futuro caminha para um não-ainda sem fim, o nunc stans, mesmo 

originado por estas forças antagônicas, também pode se estender atemporalmente até o infinito 

contido em cada reflexão. Nesse sentido, o ego pensante abre uma trilha de não-tempo para 

acontecer, salvando as cadeias de pensamento e as memórias dos homens da ruína em direção 

ao qual caminham o tempo histórico e biográfico231.  

 

Cada nova geração, cada novo ser humano, quando se torna consciente de estar 

inserido entre um passado infinito e um futuro infinito tem que descobrir traçar 
diligentemente [...] a trilha do pensamento. E é afinal possível, na minha opinião, que 

a estranha sobrevivência das grandes obras [...] deva-se ao fato de terem nascido na 

pequena e inconspícua trilha de não-tempo que o pensamento de seus autores 

percorreu [...]. Por terem aceitado passado e futuro como dirigidos e apontados para 

eles mesmos [...] eles conquistaram para si mesmos um presente, uma espécie de 

tempo sem tempo no qual os homens podem criar obras atemporais com quem 

transcendem sua própria finitude.232    

 

 
230 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 227. 
231 “Sem o pensamento não há nenhum presente. E sem presente não há passado nem futuro que, como tais, só se 

constituem na recordação e na esperança pensantes. Sem o homem não haveria nenhum tempo [...]. E, 

precisamente neste espaço intermediário, na média entre o passado e o futuro, que se atualiza o pensamento: ele 

pensa de novo no passado e o antecipa pensando no futuro. Os dois, passado e futuro, são invisíveis e não existiriam 

sem o pensamento”. ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 724.   
232 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 223. 
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É pela possibilidade desse deslocamento que as atividades espirituais, em especial 

o pensamento, despertaram a curiosidade dos pensadores profissionais. Por outro lado, a 

paralisia do pensamento, o fato de que esse diálogo é capaz de interromper qualquer atividade 

inerente à vita activa, como também por elas ser interrompido, trazendo à cena mental objetos 

dos quais lembramos tão vivamente que parecem estar na nossa presença, capacitando-nos 

também à reflexão conceitual, acabou preenchendo a filosofia com tantos objetos de 

pensamento que em poucas vezes ela de fato descreveu as experiências paradigmáticas do 

exercício da razão especulativa.  

Nesse contexto, Arendt não deixa de destacar que todas as respostas para os 

questionamentos que norteiam a fenomenologia do ego pensante são muito gerais e, mesmo 

que as problemáticas sobre o pensar digam respeito a todos os homens, é tentador cair na 

armadilha de considerar que ele está totalmente desassociado da vida cotidiana. Ademais, em 

um mundo em que tudo o que acontece ou é equacionado com a fabricação ou possui uma causa 

predeterminada cientificamente, a impotência do ego pensante em se explicar torna-o 

escorregadio, impalpável para o próprio eu e, portanto, difícil de ser apreendido. Na contramão 

de tais perspectivas, a autora assinala que a interrogação sobre o que nos faz pensar 

invariavelmente também se direciona para a investigação sobre de que forma o pensamento 

pode se manifestar à luz do dia. Partindo da hipótese de que “o pensamento é uma atividade 

criativa que requer recordação, contar histórias e imaginação. Também requer as virtudes da 

coragem e da independência”233, trata-se, portanto, de identificar se é possível pontuar 

implicações políticas no exercício da razão especulativa, a partir do seguinte questionamento: 

será que a distinção entre pensamento e ação inviabiliza completamente que o primeiro tenha 

papel fundamental na esfera pública? É com base nesta problemática que desenvolver-se-á o 

capítulo a seguir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
233 BERNSTEIN, Richard. Arendt on thinking. In: VILLA, Dana R. The Cambridge Companion to Hannah 

Arendt. p. 279. 
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4 IMPLICAÇÕES POLÍTICAS DO PENSAMENTO 

 

Após assumir como fio condutor argumentativo a seguinte questão: o que significa 

pensar em tempos sombrios?, deparamo-nos invariavelmente com a indagação sobre quais as 

implicações políticas desta atividade ou, em outros termos, se seria o pensamento capaz de 

iluminar a obscuridade da política. Se anteriormente Arendt se questionou sobre a possibilidade 

desta faculdade invisível lidar com um mundo contingencial de aparências, tal como é a esfera 

dos assuntos humanos, é neste ponto em que a discussão sobre o ego pensante revisita a 

radicalidade dos tempos sombrios para identificar de que modo o pensar tanto pode levar os 

indivíduos a assumir uma postura efetivamente política diante do mundo, mesmo que esta se 

realize através da inação ou da não-adesão à códigos de conduta, quanto pode evitar catástrofes. 

Para atingir este intento, este capítulo se dividirá em três parte principais. 

No primeiro momento será abordada a perspectiva arendtiana sobre a ideologia, 

identificando como a pretensão de explicação total inviabiliza o pensamento, retirando o lugar 

da deliberação interior e privando os indivíduos de escolher de que modo querem ser e 

aparecer, para si e diante dos demais. Logo após será exposto o conceito arendtiano de senso 

comum, identificando de que modo a autora articula os dois vértices que o norteiam: tanto a 

perspectiva de que ele é capaz de fornecer aos homens um sentido de realidade quanto como é, 

por outro lado, a gênese da comunicabilidade entre os homens. Por fim, analisar-se-á a 

importância da figura de Sócrates para a relação entre o pensamento e a esfera pública.   

 

4.1 A ideologia e o não-pensar 

 

O totalitarismo, enquanto a radicalidade dos tempos sombrios, se constituiu como 

uma forma de governo nova que, diferente das tiranias anteriores, nas quais o medo era o 

princípio de ação, ou de inação, dos indivíduos, fundamenta-se a partir da diluição dos espaços 

público e privado em prol da fabricação de uma humanidade artificial, na qual a pluralidade 

daria lugar ao surgimento de Um-Só-Homem. Para atingir este intento, o elemento capaz de 

preparar as massas para a dominação total, destruindo maximamente a sua espontaneidade e a 

possibilidade do livre exercício do pensamento, é a ideologia234.  

 
234 O conceito de ideologia arendtiano, divergindo do significado dado na teoria marxista, aparece 

inequivocamente relacionado com o surgimento do fenômeno totalitário. Todavia, se a ideologia marxiana se funda 

no ocultamento e na dissimulação plantadas no imaginário dos trabalhadores por princípios forjados pelo 

capitalismo com o intento de apartar-lhes da luta de classes, em Arendt os princípios de ocultamento e dissimulação 
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Arendt frequentemente se referia a ela como os ismos e a definia como a lógica de 

uma ideia, que teria como pretensão a explicação total de fenômenos ou o descobrimento de 

suas causas “ocultas”. Constantemente revestida com a aparência de um discurso científico, ela 

é construída com a finalidade de engolfar as multidões, moldando-as tanto para o papel de 

carrasco quanto o de vítima. Nessas condições, o princípio de ação dos sujeitos é meramente 

ideológico235, pois a lógica de seus argumentos suprime tanto os “espaços intermediários onde 

se poderiam abrigar a imaginação, o bom senso e mesmo o senso [comum]”236 quanto a 

possibilidade de deliberação, importante não apenas para a formação do espaço público, mas 

constituinte também do diálogo interior: a ideologia elimina o espaço necessário ao exercício 

do pensar, de modo que onde a primeira se sobressai dificilmente o último permanecerá a 

salvo237. “O pensar [...] é a única atividade realmente incondicionada e a fonte da liberdade. A 

fé e a lógica, embora não o cientificismo enquanto tal, mas somente o deslocamento do espírito 

das ciências para a esfera do que não pode conhecer, tentam sempre destruir esta liberdade; a 

fé mediante a autoridade e a lógica mediante a tirania”238.   

No não-lugar do pensamento imposto pela ideologia totalitária pretendia-se 

desfigurar a realidade, fabricando-a unicamente a partir do quadro explicativo fornecido pela 

lei da história e da natureza. Se os governos totalitários contaram com o apoio da maioria da 

 
permanecem na base desta moldura conceitual, mesmo que desassociados dos interesses de classes. Na autora, o 

distanciamento do mundo e a fuga do real que originam a ideologia nem tem a pretensão da verdade e nem 

tampouco de garantir o partilhar-o-mundo. Desassociando pensamento e experiência, a ideologia é essencialmente 

antipolítica. Cf. PEREIRA, Geraldo Adriano Emery. Alienação, Ideologia e Verdade na obra de Hannah Arendt. 

Princípios Revista de Filosofia. Natal, v. 25, n. 48, set-dez 2018, p. 195-216. 
235 “A ideologia substitui, assim, o ‘princípio de ação’ que, nas demais formas de governo, motiva os cidadãos a 

se relacionarem, a constituírem um espaço público, e no seu lugar surge a ideologia, a tirania da ficção, o 
argumento compulsivo, autopropelido, inquestionável, ‘objetivo’ [...]. Nada de humano, de ‘subjetivo’, de mortal”. 

AGUIAR, Odílio Alves. Política e finitude em Hannah Arendt. In: OLIVEIRA, Manfredo; AGUIAR, Odílio 

Alves; SAHD, Luiz Felipe Netto de Andrade e Silva. Filosofia Política Contemporânea. p. 109.   
236 SOUKI, Nádia. Hannah Arendt e o paradigma do Anti-Estado. In: AGUIAR, Odílio Alves et. al. Origens do 

totalitarismo. 50 anos depois. Rio de Janeiro: Relume-Dumará; Fortaleza: Secretaria da Cultura e Desporto, 2001. 

(Coleção Outros Diálogos). p. 111. 
237 Para Chevallier, a ideologia nazista pode ser compreendida principalmente a partir do livro Mein Kampf. Na 

primeira parte da obra, o Füher relaciona sua autobiografia às observações sobre a miséria do povo alemão, que 

teria como origem a propagação de uma ideologia de destruição, que condenava tudo à ruína: o marxismo. Seu 

fundador, um judeu que, assim como outros importantes (Adler, Austerlitz, Ellenbogen) precursores da social-

democracia, teriam como plano o domínio judaico sobre os povos do mundo inteiro. Desse modo, os dois inimigos 
a combater estavam claros: o judaísmo e o marxismo, os maiores responsáveis pela Primeira Guerra e pela derrota 

da Alemanha. A doutrina ideológica estava na segunda parte da obra, a partir dos Vinte e Cinco Pontos do Partido 

Nacional-Socialista, um manifesto de ódio aos inimigos objetivos e de autodivinização da raça ariana que, entre 

outras medidas promulgava a reforma da educação, a inadiável punição à corrupção judaica no Parlamento alemão 

e os programas de regeneração racial, que separavam os indivíduos de sangue alemão, os cidadãos do Reich, os 

únicos habilitados a exercer cargos públicos, dos não-alemães. Todavia, isso somente seria possível a partir da 

maciça adesão popular à um Estado forte e crescente o suficiente para reunir todos os alemães numa Grande 

Alemanha. Cf. CHEVALLIER, Jean-Jacques. As grandes obras políticas de Maquiavel a nossos dias. Tradução 

de Lydia Christina. 5ª ed. Rio de Janeiro: Agir Editora, 1986. p. 385-402.  

238 ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 251. 
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população é porque a ideologia preparou os indivíduos para que os crimes cometidos pelo 

Estado fossem considerados o cumprimento do inevitável, parte da sentença predeterminada 

pelas leis eternas, sem que a maioria dos indivíduos parassem para pensar no que estavam 

fazendo; na tirania da lógica não importa examinar o conteúdo, mas apenas seguir o movimento 

interno de dedução239. Com efeito, por mais que isso não retire a sua responsabilidade pessoal 

pelos crimes cometidos, pelo menos indica que o não-pensar pode ser tão devastador quanto a 

prática intencional do mal por regimes antipolíticos240.  

A mentira na política e a ideologia sempre andam juntas. Ademais, a capacidade da 

segunda em converter-se em arma de destruição indica que não apenas a realidade pode ser 

fabricada, mas que, sob as condições de degradação do comum, característica marcante dos 

tempos sombrios, a ilusão ganha força descomunal241. “A lógica como processo põe a ideia em 

movimento e assim tritura sua substância. Esta perda de substância é fundamental [...]. A ideia 

apreende as massas através da lógica, cujo traço inevitável se converte em suporte, como a 

corda para o enforcado [...]. A lógica é aquilo que une a todos, na verdade, é o mais baixo 

denominador comum”242.  

A inviabilização do livre pensar gerada pela ideologia advém do fato de que todas 

as experiências que despertam o ego pensante para o exercício reflexivo são hermeticamente 

ajustadas às suas premissas lógicas, reduzindo cada acontecimento à uma falsa comprovação 

de suas teses243. Eliminadas as contradições inerentes aos fatos, o mundo se torna facilmente 

 
239 Cf. MAGALHÃES, Theresa Calvet. A natureza do totalitarismo: o que é compreender o totalitarismo? In: 

AGUIAR, Odílio Alves et. al. Origens do totalitarismo. 50 anos depois. p. 49. 
240 Sobre os extremos a que o não-pensar é capaz de alcançar, destaca-se um diálogo entre o correspondente 
canadense Raymond A. Davies e um prisioneiro de guerra, ex-funcionário do campo de extermínio de Maidanek, 

transcrito pela autora no ensaio Culpa organizada e responsabilidade universal: “P.: Vocês matavam gente no 

campo? R.: Sim. P.: Vocês usavam gás para envenená-las? R.: Sim. P.: Vocês as enterravam vivas? R.: Aconteceu 

algumas vezes. P.: As vítimas vinham de toda a Europa? R.: Acho que sim. P.: Você pessoalmente ajudou a matar 

alguém? R.: De jeito nenhum. Eu era só o funcionário que fazia os pagamentos no campo. P.: O que você achava 

sobre o que estava acontecendo? R.: No começo foi ruim, mas depois a gente se acostumou. P.: Você sabe que os 

russos vão enforcá-lo? R.: (explodindo em lágrimas) Por que fariam isso? O que eu fiz? (12 de novembro de 1944). 

De fato, ele não tinha feito nada. Não fizera mais que executar ordens, e desde quando o executar ordens é crime? 

Desde quando se rebelar é uma virtude? Então, o que ele tinha feito? Karl Kraus, em sua peça Os últimos dias da 

humanidade, sobre a Primeira Guerra Mundial, descia a cortina após a exclamação de Guilherme II: ‘Eu não queria 

isso’. E o horrivelmente cômico disso tudo é que era verdade. Desta vez, quando descer a cortina, teremos de ouvir 

um coro inteiro bradando: ‘Não queríamos isso’. Não conseguiremos mais apreciar o elemento cômico, mas a 
parte terrível é que isso será verdade”. ARENDT, Hannah. Compreender. p. 156.  
241 ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 602-605. 
242 ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 184-185. 
243 “A lógica não pode se converter em dialética porque no estar-só do pensamento surge sempre um diálogo, pois 

nele somos sempre dois. Neste diálogo não atua nenhuma coação [...]. Todo falar com outros é sempre falar sobre 

algo comum a ambos. A distinção entre pensar e falar é exatamente esta: pensar é comentar uma coisa consigo 

mesmo; falar é um falar sobre [...]. Se queremos evitar o sobre forçamos o outro a que venha a nosso próprio 

pensamento; aqui surge a coação do pensamento e assim se renuncia precisamente ao que tenho em comum com 

o outro na forma do sobre. Se força uma falsa identificação. A coação consiste em tratar o outro como o próprio 
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explicável a partir dessas verdades fabricadas, já que, mesmo que não seja impossível, não é 

necessário parar para pensar a respeito de postulados axiomáticos, pondo-os à prova244. Por 

isso a ideologia, ao afastar os homens da realidade, desfigura o pensamento; uma vez que torna 

a lógica o seu elemento central, o reduz ao encadeamento de premissas e à negação das 

contradições245.  

As ideologias pressupõem sempre que uma ideia é suficiente para explicar tudo no 
desenvolvimento da premissa, e que nenhuma experiência ensina coisa alguma porque 

tudo está compreendido nesse coerente processo de dedução lógica. O perigo de trocar 

a necessária insegurança do pensamento pela explicação total da ideologia [...] não é 

tanto o risco de ser iludido por alguma suposição geralmente vulgar e sempre 

destituída de crítica quanto o de trocar a liberdade [...] de pensar pela camisa-de-força 

da lógica, que pode subjugar o homem quase tão violentamente quanto uma força 

externa246.     

 

A ideologia ganha espaço a partir do momento em que uma perspectiva defende ser 

a única verdadeira, impedindo que o debate aconteça; nesse contexto, a legitimação de regimes 

baseados na mentira organizada corresponde não apenas ao afastamento da realidade, mas a 

degradação do comum, posto que as suas premissas inviabilizam a participação política e 

dissociam pensamento de significado, reduzindo-o à dedução lógica. Para Arendt, “a lógica 

ocidental é tirânica by definition. Frente às leis imutáveis da lógica não há nenhuma liberdade; 

se a política é um assunto do homem e da constituição racional do Estado, só a tirania pode 

produzir boa política”247. A ideologia não é uma prerrogativa exclusiva dos regimes totalitários; 

ao contrário, está presente também nos períodos que o antecedem.  

Legitimando as premissas niilistas de que tudo é permitido e de que os meios são 

mais importantes que os fins248, abriu-se a horrenda brecha para a justificação de atrocidades; 

nublaram-se os antigos valores e se descobriu com que facilidade novos padrões de conduta 

poderiam ser aceitos pela maioria das pessoas249. É nesse momento em que o logos, no qual se 

 
alter ego. Sem a forma do sobre não há nenhum diálogo. No sobre se expressa que temos um mundo em comum, 

que habitamos juntos a terra”. ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 205-206. 
244 “Se soubéssemos de tudo, renunciaríamos ao pensamento”. ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 725. 
245 “A marca nazista impressa no espírito alemão consiste em [...] um condicionamento pelo qual a realidade deixa 

de ser a soma total de fatos concretos e irrecusáveis, e se torna um aglomerado de eventos e slogans sempre 
variáveis, em que uma coisa pode ser verdadeira hoje e falsa amanhã”. ARENDT, Hannah. Compreender. p. 276. 
246 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 522. 
247 ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 44. 
248 Para Arendt, o niilismo representa uma ameaça para o desenvolvimento do pensamento crítico, pois a sua 

negação dos valores surge do anseio por resultados demonstráveis e úteis, que dispensariam as constantes 

indagações que constituem o diálogo interior. Por mais que toda reflexão também negue as normas vigentes, sua 

busca por significado não pretende fundar novos códigos: a reflexão é perigosa para os ismos. Cf. ARENDT, 

Hannah. A vida do espírito. p. 198-199.  
249 ARENDT, Hannah. Ideologies – seminar 1955 (Courses – University of California). The Hannah Arendt 

Papers at the Library of Congress. Washington (DC): Library of Congress (1955). p. 5. (024137). 
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radica tanto a política quanto o pensamento, desvincula-se de ambos, pois em seu uso 

ideológico as palavras servem apenas como meios para o fim de mascarar a realidade250.  

Todavia, é necessário destacar que o dispositivo ideológico desenvolvido pelo 

totalitarismo buscou responder aos anseios psicológicos das massas que, por um lado, 

desejavam sentir-se participantes do mundo e, por outro, associavam verdade à ausência de 

contradições. Foi para se enquadrar nessas necessidades que as ideologias se tornaram o 

fundamento do movimento totalitário e que o fanatismo de seus membros era diretamente 

proporcional à ausência de reflexão sobre suas doutrinas. Mesmo assim, a demagogia 

ideológica não acrescentou nenhum preconceito novo na cena pública; nem o antissemitismo e 

nem a ideia da superioridade ariana foram criadas por Hitler, nem tampouco Stálin contribuiu 

para o corpus da doutrina socialista. Essa falta de originalidade nos slogans ideológicos não 

diminui o perigo que eles representam para o ser humano251: se o animal laborans não se 

distingue das demais espécies animais, este novo homem, incapaz de pensar, ao pôr em risco a 

vida no planeta, torna-se potencialmente mais destrutivo do que todas elas.    

Por mais que as ideologias não constituam per si a radicalidade dos tempos 

sombrios, Arendt indica três elementos totalitários presentes em todas elas252: sua pretensão de 

explicação total analisa não apenas o que já passou, mas também o que ainda virá a ser, 

congelando ao máximo a ameaça do novo e o caráter de imprevisibilidade que caracteriza o 

futuro; a desvalorização da experiência e a utilização da lógica para a construção de uma 

realidade irreal.  

A primeira peculiaridade se funda na própria essência dessa forma de governo: ao 

não analisar o que algo é e nem qual o seu significado, a ideologia se preocupa apenas com o 

movimento, com o fluxo que põe os incidentes em atividade, e não com os eventos em si. A 

rapidez com que os eventos políticos acontecem sob a égide da lei do movimento é um 

importante elemento de mobilização psicológica das massas, tão sufocante e eficaz quanto o 

 
250 Lafer aponta para o fato de que as novas técnicas de comunicação, originadas nas propagandas, tiveram que se 

organizar para a entrada das massas, esse contingente de homens sem rosto, na esfera pública, de modo que fosse 

possível manipular sua opinião, tornando tênue, ou inexistente, a fronteira entre verdade e mentira. Assim teria se 

originado a estratégia image-making, que longe de ser o embelezamento da realidade, pretende substituí-la. Essa 

deturpação do real foi amplamente utilizada pela ideologia totalitária. Cf. LAFER, Celso. Hannah Arendt. 

Pensamento, persuasão e poder. 2ª ed. São Paulo: Paz e Terra, 2003. p. 61.   
251 ARENDT, Hannah. Ideology and propaganda, lectures. (Courses – University of Notre Dame). The Hannah 

Arendt Papers at the Library of Congress. Washington (DC): Library of Congress (1950). p. 1-2. 
252 “Todas essas mentiras [...] abrigam um germe de violência; a mentira organizada sempre tende a destruir aquilo 

que ela decidiu negar”. ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. p. 312. 
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cinturão de ferro do terror253; é nesse sentido que, para Arendt, a ideologia é o ópio do povo254. 

Aqui reside a sua propensão em abranger e esclarecer todos os acontecimentos históricos, “a 

explanação total do passado, o conhecimento total do presente e a previsão segura do futuro”255. 

Do elemento anterior decorre o fato de que as ideologias se desassociam 

completamente do mundo do parece-me em prol de uma realidade mais verdadeira, que 

somente poderia ser acessada através de um encadeamento lógico de causas e consequências. 

É baseado nisso que a doutrinação inviabiliza o desenvolvimento de opiniões e de convicções 

próprias, pois desvincula o pensamento das experiências e da realidade ao indicar que sempre 

há um fundamento mais profundo e um significado oculto por trás de cada movimento. “Isso 

produz uma mentalidade na qual já não se experimenta e se compreende a realidade em seus 

próprios termos [...], mas automaticamente se presume que ela significa outra coisa”256. 

Exemplo disso era a convicção acerca das intenções secretas dos judeus em dominar o mundo, 

o que poderia ser comprovado a partir da conspiração forjada no Protocolo dos Sábios de 

Sião257. 

O terceiro predicativo da ideologia aponta que, se ela desvincula o pensamento de 

seu nascedouro original, a experiência, isso somente é possível com o uso de métodos de 

demonstração lógica: a partir de um único axioma, todas as premissas (acontecimentos) podem 

 
253 Segundo Villa, “a submissão total à força coercitiva da lógica exigida pela ideologia se estende à relação entre 

teoria e prática. Assim como a explicação do passado e do presente procede por dedução do raciocínio, a ação 

orientada para o futuro deriva de uma forma crua de silogismo prático. Esta dedução estrita da ação às premissas 

ideologicamente dadas elimina a necessidade de julgamento e, como um hábito mental, fecha o espaço para pensar 

(que Arendt descreve como a mais livre e mais pura de todas as atividades humanas, o oposto do processo 

compulsivo de dedução) [...]. A ideologia é o meio pelo qual os seres humanos são despojados da fonte primária 

de sua liberdade e espontaneidade. Enquanto a reivindicação de explicação total da ideologia totalitária é 
relativamente nova, o padrão pelo qual a ação é derivada de uma ideia não é. De fato, após as tentativas do The 

Origins of Totalitarianism para traçar a genealogia da negação totalitária de liberdade, Arendt se volta para as 

categorias básicas do próprio pensamento político ocidental. Em The Human Condition identifica que o desejo de 

superar a contingência e a casualidade [...] foram formulados pela tradição ocidental de Platão a Marx. O momento 

central desta genealogia é a análise do que ela chama de substituição tradicional da ação pela fabricação. A 

antipatia de Platão ao “caos” da democracia política (queimada no fundo pelo julgamento e condenação de 

Sócrates) levou-o a buscar um caminho pelo qual a sabedoria dos poucos pudesse dominar as paixões e opiniões. 

Se as pessoas podiam ser convencidas de que haviam normas imutáveis que governam o reino dos assuntos 

humanos, padrões disponíveis apenas para a filosofia, então a sabedoria de poucos pode ter precedência sobre as 

flutuantes opiniões e crenças dos muitos. A verdade substituiria a opinião, o conflito moral desapareceria, e uma 

caótica pluralidade daria lugar a uma unidade harmoniosa”. VILLA, Dana R. Politcs, Philosophy, Terror. Essays 
on the thought of Hannah Arendt. New Jersey: Princeton University Press, 1999. p. 92-93. 
254 ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 361. 
255 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 523. 
256 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 523. 
257 Em Origens do totalitarismo, Arendt descreveu a história do compêndio de panfletos antissemitas intitulado 

Protocolo dos Sábios de Sião. Forjados no início dos anos 1900 pela polícia secreta russa em Paris, ficaram 

praticamente esquecidos até 1919, quando circularam pela maioria dos países europeus, tendo sido utilizados pela 

maioria das ideologias antissemitas da época. Neste documenta, teria a suposta prova de que havia uma 

conspiração internacional judaica e que, por conta disso, pará-la deveria ser a prioridade dos governos a partir da 

década de 20. Cf. ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 273-274.   
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ser deduzidas como se pudessem constantemente reafirmar a tese inicial, sendo tão previsíveis 

como qualquer cálculo de consequência. Nesse contexto, o raciocínio frio como gelo é 

consequência da adequação dos eventos às premissas ideológicas.  

Na ideologia, tal como na ciência lógica, a não-contradição é um dos princípios 

para a comprovação de um discurso verdadeiro. Desse modo, a compreensão deixa de ser a 

finalidade do exercício do pensamento para ser alcançada, por imitação da mente, ao 

enquadramento lógico e demonstrável das leis eternas a partir das formulações ideológicas258. 

A impiedade da coerência lógica que lhe é constituinte, engolfando tudo no mesmo processo, 

além de comprovar a existência e a inferioridade das classes e das raças superiores, justificava 

a necessidade de seu extermínio259. É esmagadoramente mais fácil para os indivíduos carentes 

de mundo e frustrados pela sua incapacidade de atuar efetivamente na esfera pública aderir 

impensadamente a estes movimentos do que submeter estas doutrinas ao crivo reflexivo do 

pensamento.  

Como os cidadãos são par excellence o que se entende por pessoas comuns, pode-se 

imaginar que a facilidade com a qual o cidadão comum aderiu ao regime revela o quão 

raramente exercemos a capacidade de pensar e julgar por nós mesmos, assim como na 

companhia dos outros. A assim chamada opinião pública, no sentido de mera opinião 

da maioria numérica, revela que a imitação automática de determinado 

comportamento é algo muito mais matizado do que parece260. 

  

A ideologia totalitária alcançava a população a partir de três fortes tentáculos 

principais: a educação, a propaganda e os discursos do Líder. Na primeira, o Estado é a base 

central da instrução e por isso deveria ser incutido nos jovens o senso de responsabilidade pelo 

seu papel no movimento e a importância de cultivar a obediência, o nacionalismo e o gosto pelo 

risco261. Somente após essa base estabelecida seria aconselhável o ensino dos conhecimentos 

 
258 “Compreender engendra profundidade. Politicamente, isto significa o mesmo que: encontrar uma pátria no 

mundo, encontrar-se em casa [...]. Desarraigamento significa viver na superfície e com isso ligam-se tanto o 

parasitismo quanto a superficialidade. A dimensão da profundidade se engendra pelo fato de estabelecer raízes, 

quer dizer, pela compreensão no sentido de reconciliação. Na superficialidade [...] não desaparece simplesmente 

a profundidade, mas esta se mostra como um buraco sem fundo, como um abismo que se abre imediatamente 

abaixo da superfície. Quando dizemos: já não podemos compreender, queremos dizer: não podemos estabelecer 

raízes, estamos condenados a superfície. Esta superficialidade está organizada no domínio totalitário, que engendra 

a infelicidade sem sentido e o sofrimento carente de sentido”. ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 352. 
259 “A argumentação ideológica, sempre uma espécie de dedução lógica, corresponde aos elementos que 
mencionamos – o elemento do movimento e o elemento da emancipação da realidade e da experiência – primeiro 

porque o movimento do pensamento não emana da experiência, mas gera-se a si próprio e, depois, porque 

transforma em premissa axiomática o único ponto que é tomado e aceito da realidade verificada, deixando, daí em 

diante, o subsequente processo de argumentação inteiramente a salvo de qualquer experiência ulterior. Uma vez 

que tenha estabelecido a sua premissa, o seu ponto de partida, a experiência já não interfere com o pensamento 

ideológico, nem este pode aprender com a realidade”. ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 524. 
260 ASSY, Bethania. Ética, responsabilidade e juízo em Hannah Arendt. p. 17. 
261 Hitler projetou modelos de escolas que seriam a base dessas medidas pedagógicas: as Escolas Adolf Hitler, os 

Castelos das Ordens e as Altas Escolas de Rosemberg, as quais deveriam inculcar nos jovens o espírito político 
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considerados necessários262. A importância do ensino é crucial: “tudo será sistematicamente 

organizado para que, ao deixar a escola, o jovem seja um alemão integral, convencido da 

superioridade absoluta dos alemães sobre os outros povos e [...] da necessidade da justiça social 

no interior da comunidade nacional”263. Antagônica à educação que se volta para a valorização 

do pensamento crítico e do juízo como formas de se responsabilizar efetivamente pelo mundo, 

a instrução ideológica se reduz à mera doutrinação. 

A propaganda tem como objetivo não apenas a persuasão das massas, mas a sua 

organização, a transformação desse enorme contingente humano sem nenhum vínculo em 

comum em um “organismo vivo”, a partir da criação de um mundo fictício fundamentado na 

ideologia. Ela se dirigia principalmente ao homem-massa, cuja solidão já o havia desassociado 

da esfera do comum, facilitando tanto forjar em sua consciência novos valores e convicções 

quanto moldar a sua personalidade, convertendo a imprevisibilidade de suas ações em 

comportamentos calculáveis. Essa irrealidade difundida através da propaganda era lógica, 

coerente e organizada, fazendo com que o contingente mundo real caísse em descrédito264.  

Os slogans antijudaicos e bolcheviques constituíram o modus operandi ideal de 

propagação da ideologia, mais eficaz inclusive do que o ensino265. Acrescentando à estas 

doutrinas um suposto cientificismo, a propaganda se tornou tão importante para a consolidação 

da ideologia que é impossível separá-la da própria organização. “A força do movimento 

 
nacional, o Napola (Nationalpolitischen Erziehungsanstalten). A partir dessas instituições deveria advir um novo 

tipo humano, completamente inumano. “Hitler descreveu aos mais íntimos o novo tipo humano, já parcialmente 

realizado na SS, como um animal predatório, cruel, sem medo, marcado de traços ‘demoníacos’ de tal modo que 

ele mesmo se apavorou com a visão”. FEST, Joachim. Hitler. Volume 2 (1933-1945). Tradução de Analúcia 
Teixeira Ribeiro et. al. 3ª ed. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2017. p. 622. 
262 Por várias vezes Hitler destacou o seu repúdio aos intelectuais e que a sua insolência característica jamais 

poderia ser uma prerrogativa encontrada nos jovens formados pelo Reich: “É de ‘combatentes’ que precisará o 

novo Reich, não de intelectuais. Uma só ideia – mas a Ideia por excelência, a Ideia-mãe de tudo o mais, o núcleo 

central do ‘idealismo nazista’ – deverá ser infatigavelmente implantada nos jovens cérebros: a da Raça. ‘É preciso 

que nenhum rapaz ou nenhuma jovem deixe a escola sem ter chegado ao perfeito conhecimento do que são a 

pureza do sangue e a sua necessidade’. A própria alma da Raça deverá palpitar em cada alma individual”. 

CHEVALLIER, Jean-Jacques. As grandes obras políticas de Maquiavel a nossos dias. p. 405.  
263 CHEVALLIER, Jean-Jacques. As grandes obras políticas de Maquiavel a nossos dias. p. 406. 
264 “O instrumento por excelência do totalitarismo é a propaganda. Como seu público não possui os meios para 

fazer o confronto entre posições divergentes, os movimentos totalitários se servem da propaganda para forjar uma 
ideia coerente da realidade que, mesmo estando em flagrante contradição com muitos dados da realidade, é 

percebida como uma visão muito mais consistente e científica do mundo. A palavra de toque é a ciência, que passa 

a ser usada como um suporte para discursos que preenchem o vazio da solidão de cada indivíduo atomizado. Daí 

que não pode existir espaço para contestações, da mesma maneira que um líder não pode errar nunca, pois isso 

corresponderia a admitir que a ideia de mundo apresentada não é a única e pode estar errada. Uma das 

consequências mais funestas desse apelo à ciência é o fato de que mesmo o espaço tradicional do direito e da lei 

passou a ser ocupado por um discurso muito mais poderoso, baseado na convicção de que não havia razão para se 

obedecer a ‘leis humanas’ quando se podia obedecer a leis da natureza ou da história diretamente”. BIGNOTTO, 

Newton. O totalitarismo hoje? In: AGUIAR, Odílio Alves et. al. Origens do totalitarismo. 50 anos depois. p. 39. 
265 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 412. 
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totalitário está em transformar os slogans de propaganda em dispositivos organizacionais, para 

realizar o insano, o fictício, o que não é verdadeiro”266.  

Ademais, a propaganda ideológica frequentemente deturpa o significado das 

palavras, fazendo com que ao invés delas serem a ponte para a comunicação e para a 

consolidação dos vínculos entre os indivíduos, a formação de um dialeto próprio, 

completamente inverossímil, tem o objetivo de instaurar uma nova gramática, na qual o uso 

frequente de eufemismos afasta os indivíduos da realidade267: extermínio transformou-se em 

solução final, assassinato virou “conceder uma morte misericordiosa”, deportações eram 

consideradas “mudanças de domicílio”268. É esta a gênese do “oficialês” de Eichmann e dos 

clichês por ele frequentemente utilizados. Para Arendt, a força da propaganda empresta voz à 

fragilidade dos argumentos defendidos, e isto a torna superior à todas as demais formas de 

propaganda existentes anteriormente.  

 

O motivo fundamental da superioridade da propaganda totalitária [...] é que o seu 

conteúdo, pelo menos para os membros do movimento, não é mais uma questão 

objetiva a respeito da qual as pessoas possam ter opiniões, mas tornou-se parte tão 

real e intocável de sua vida como as regras da aritmética [...]. Na Alemanha nazista, 

duvidar da validade do racismo e do anti-semitismo, quando nada importava senão a 

origem racial, quando uma carreira dependia de uma fisionomia “ariana” (Himmler 

costumava selecionar os candidatos à SS por fotografias) e a quantidade de comida 

que cabia a uma pessoa dependia do número dos seus avós judeus, era como colocar 

em dúvida a própria existência do mundo269.  

 

Os discursos do Líder representam a demonstração de força da ideologia, com o 

objetivo alcançar dois públicos diferentes: as outras nações e os indivíduos do próprio país, que 

porventura ainda não estivessem completamente convencidos da veracidade e da inadiabilidade 

de sua adesão integral à doutrina totalitária. A força de convencimento dos líderes, somada à 

 
266 ARENDT, Hannah. Ideologies – seminar 1955 (Courses – University of California). The Hannah Arendt 

Papers at the Library of Congress. Washington (DC): Library of Congress (1955). p. 6. (024143). 
267 Sobre a propaganda ideológica, Aguiar defende que a sua inovação foi a percepção de que a sociedade composta 

por animals laborans desarraigados poderia ser compreendida como sociedade de massas e que toda propaganda 

que a ela se dirigisse deveria ter como objetivo a manipulação destes homens massificados. Para o autor, a 

sociedade para a qual a propaganda ideológica se direciona, visando provocar um determinado comportamento, 

corresponde à coletividade na qual a ingerência sobre os processos vitais ganha importância pública: assim, a 
sociedade de massas e a propaganda que a ela se dirige correspondem à biologização da vida. Se a ficção é um 

traço característico da propaganda, transposta para o âmbito público ela representa uma ruptura fundamental com 

aquilo que legitima a convivência entre os homens: “A propaganda passa a influir diretamente na forma de 

conceber a convivência a partir de ficções. A confiança, elemento fundamental na estruturação civilizada da 

comunidade, é substituída pela coerência da ficção. Este é o ponto axial para Arendt em Origens do totalitarismo. 

A ficção é o húmus do qual se alimenta toda e qualquer propaganda”. Já que toda propaganda enseja em si um 

traço de coerção, pode-se afirmar que propaganda e violência não são contraditórias. Cf. AGUIAR, Odílio Alves. 

Filosofia, política e ética em Hannah Arendt. Ijuí: Editora Unijuí, 2009. (Coleção Filosofia; 28). p. 232-241.        
268 Cf. ASSY, Bethânia. Ética, responsabilidade e juízo em Hannah Arendt. p. 9. 
269 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 412. 
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teatralidade das cerimônias oficiais, deveria ser tão incisiva quanto a demonstração de que a 

coerência de seus argumentos era inabalável270. 

Estes três principais meios de propagação da ideologia totalitária fazem parte da 

transformação descrita por Goebbels como uma “revolução existencial”, na qual o indivíduo 

(enquanto ser capaz de ação e discurso em sua relação com o mundo e com os demais e de 

pensamento e juízo em sua relação consigo mesmo) teria sido definitivamente substituído pelo 

povo (capacitado, em sua relação com o mundo, apenas para o trabalho e a obra e inabilitado 

para desenvolver quaisquer atividades espirituais livres ou que não tenha sido deformado pela 

lógica da ideologia). Essa “mobilização espiritual”271 ficava ao encargo do Ministério do 

Esclarecimento Popular e da Propaganda e era constantemente reforçada pelo Líder.  

Todavia, é indispensável destacar que o não-pensar que levou à adesão das massas 

ao totalitarismo somente foi possível após ser precedido pela alienação, pela solidão e pelo seu 

desarraigamento em relação ao mundo. Para Arendt, “a lógica é o pecado da solidão”272. 

Destruídas as redes de comunicações entre os homens, restou à ideologia arruinar a mais 

essencial faculdade espiritual: ao apartar o pensamento da realidade, dilui-se a diferença entre 

o verdadeiro e o falso, o certo e o errado, pois se o pensar deveria advir da lógica, e não da 

experiência, estes critérios perderam totalmente o sentido273. O súdito totalitário ideal não é 

 
270 Inúmeros documentários foram produzidos a partir de discursos de Hitler e de Stálin. Dentre eles destaca-se O 

triunfo da vontade, longa-metragem premiado de Leni Riefenstahl. Gravado no Comício do Partido Nacional-

Socialista de 1934, em Nuremberg, a pedido do próprio Füher, o objetivo deste registro era a demonstração de 

força da ideologia e do militarismo nazista. No discurso final, é possível identificar trechos em que a ideologia 

aparece como a força do próprio movimento: “O Sexto Congresso do Partido está chegando ao fim, o qual se 

pareceu como um espetáculo de força política [...]. Mesmo quando nosso Partido tinha sete homens, já se ouvia 
dois princípios: 1º É obrigatória a verdade ideológica condicionada ao movimento. 2º É ter apenas um só e único 

compromisso, e que seja com o poder da Alemanha [...]. O Partido em qualquer tempo representará a liderança 

política do povo alemão. Não será mudado em sua doutrina, dura como aço, maleável em suas táticas e inteiramente 

adaptável, e será repassada tanto na escola como na ordem sagrada dos líderes políticos. Isso deve ser mostrado 

para que todos os alemães se tornem nacional-socialistas [...]. Só quando nós do Partido, com a cooperação de 

todos pudermos incorporar os altos valores do Nacional Socialismo em mente e espírito, o Partido será um pilar 

eterno e indestrutível do povo alemão e do Reich”. O triunfo da vontade. Direção: Leni Riefenstahl. Alemanha, 

1934. (114 min.). Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=f QIXYiTOmc8.    
271 Acerca disto, destaca-se o depoimento de William L. Shirer, correspondente americano que participou do 

Comício Nazista de 1934: “[Hitler] está restaurando a pompa, o colorido e o misticismo na vida insípida dos 

alemães do século XX. O encontro de abertura dessa manhã [...] foi mais que um show maravilhoso, também teve 

algo de fervor religioso [...]. Fui apanhado por uma turba de dez mil histéricos que se apinharam no fosso diante 
do hotel de Hitler gritando: ‘Queremos nosso líder’. Fiquei um pouco chocado com os rostos quando Hitler enfim 

apareceu no balcão por um instante. Lembrei-me das expressões enlouquecidas que vi certa vez no interior da 

Louisiana, no rosto de alguns pentecostais prestes a rolar pelo chão. Olhavam para ele como se fosse um messias, 

os rostos transformados em algo não-humano. Se ele tivesse permanecido à vista por mais de alguns poucos 

instantes, acho que muitas mulheres teriam desmaiado de excitação”. EVANS, Richard J. O Terceiro Reich no 

poder. Tradução: Lúcia Brito. São Paulo: Editora Planeta, 2012. p. 166-167. 
272 ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 113. 
273 “Se a lógica é a capacidade de compelir o raciocínio a conclusões com absoluta desconsideração por toda e 

qualquer realidade e toda e qualquer experiência, então o maior talento de Hitler – que lhe valeu o êxito e a queda 

 

https://www.youtube.com/watch?v=f
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aquele que conhece minuciosamente os postulados do Partido, mas é todo indivíduo que se 

tornou incapaz de estabelecer vínculos com os demais e consigo mesmo. “A auto-compulsão 

do pensamento ideológico destrói toda relação com a realidade. O preparo triunfa quando as 

pessoas perdem o contato com os seus semelhantes e com a realidade que as rodeia; pois, 

juntamente com esses contatos, os homens perdem a capacidade de sentir e de pensar”274.   

O que Arendt denominou como a tirania da lógica275 se origina da dificuldade que 

os indivíduos têm de lidar com a contradição. Assim, por mais que seja comum que, em 

períodos de obscuridade política, os sujeitos impossibilitados de agir tenham comumente se 

refugiado em sua vida interior276, na qual a liberdade permanecia intacta277, nos tempos 

sombrios isso é improvável: a ideologia forma um exército de vítimas incapazes de resistir e de 

carrascos cuja obediência cadavérica os incapacita para a reflexão278.  

 

Tal como o terror é necessário para que o nascimento de cada novo ser humano não 

dê origem a um novo começo que imponha ao mundo a sua voz, também a força 

autocoercitiva da lógica é mobilizada para que ninguém jamais comece a pensar – e o 

pensamento, como a mais livre e a mais pura das atividades humanas, é exatamente o 

oposto do processo compulsório de dedução [...]. Por um lado, a compulsão do terror 

total – que, com o seu cinturão de ferro comprime as massas de homens isolados umas 

contra as outras e lhes dá apoio num mundo que para elas se tornou um deserto – e, 

por outro, a força autocoercitiva da dedução lógica – que prepara cada indivíduo em 

seu isolamento solitário contra todos os outros – correspondem uma à outra e precisam 
uma da outra para acionar o movimento dominado pelo terror e conservá-lo em 

atividade279. 

 

Essa obediência apática que caracterizou a massa e os funcionários da máquina 

burocrática totalitária, e que tem em Eichmann a sua figura paradigmática, detêm sua gênese 

 
– era a pura lógica. Quando diz, por exemplo, que o ‘pensamento só existe ao dar e executar uma ordem’, com 

essa única afirmação ele está extraindo a conclusão válida que se segue [...] da opinião que reina no caos das 

opiniões, a saber, que ‘tudo é bobagem’. Seus ouvintes, fascinados com a absoluta coerência dessa visão de mundo, 

apenas em raríssimos casos teriam imaginação prática suficiente para captar o derradeiro significado dessa lógica 

inabalável”. ARENDT, Hannah. Compreender. p. 318-319.  
274 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 526. 
275 “A lógica ocidental, tida por pensamento e razão, é tirânica por definição. Frente às leis imutáveis da lógica 

não há nenhuma liberdade; se a política é um assunto do homem e da constituição racional do Estado, só a tirania 

pode produzir boa política”. ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 44. 
276 “Apenas porque o pensamento implica retirada é que ele pode ser um instrumento para escapar”. ARENDT, 

Hannah. A vida do espírito. p. 184.  
277 Cf. ARENDT, Hannah. Homens em tempos sombrios. p. 16. 
278 “Foi Péguy, creio que definiu o pai de família como o grand aventurier du 20 siècle. Morreu antes de saber que 

era também o grande criminoso do século [...]. Ficou evidente que esse tipo de homem, para defender sua 

aposentadoria, o seguro de vida, a segurança da esposa e dos filhos, se disporia a sacrificar suas convicções, sua 

honra e sua dignidade. Foi necessário apenas que o gênio satânico de Himmler descobrisse que, após essa 

degradação, ele estava totalmente preparado para fazer qualquer coisa [...]. Assim, aquela mesma pessoa, o alemão 

médio [...] agora serve à máquina de destruição sem levantar oposição [...]. A cada vez que, através do desemprego, 

a sociedade frustra o humilde em sua atividade e amor-próprio normal, o está treinando para o estágio final em 

que aceitará de boa vontade qualquer função, mesmo a de carrasco”. ARENDT, Hannah. Compreender. p. 158.        
279 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 525-526. 
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na doutrinação ideológica. Essa não-reflexão sobre os eventos faz com que os indivíduos 

também não ponderem sobre as consequências de suas ações, já que seu raciocínio permanece 

sempre atrelado apenas aos decretos e regulamentos. Foi esse novo tipo de indivíduo, um 

homem reduzido ao não-humano280, que cometeu atos abomináveis sem intenções malignas ou 

anormalidades psíquicas, mas apenas por ser incapaz de pensar e inapto para considerar o 

ponto de vista de outrem. Ao contrário do diálogo interior, a ideologia jamais pode ter 

profundidade: baseada em argumentação vazia, ela não possui raízes na realidade que tenta 

ocultar. Se os maiores e mais cruéis criminosos “são aqueles que não se lembram porque nunca 

pensam na questão e, sem a lembrança, nada consegue detê-los”281, é mister destacar que a 

ausência de pensamento pode trazer implicações políticas radicais.   

 

Em “situações limítrofes” [...], o processo de “conhecer com e por mim mesmo” 

possui um papel fundamental no ato de escolha. Arendt menciona a falta do hábito de 

julgar por si próprio retratada em Eichmann. Mesmo quando “tentado” a julgar por si 

próprio, respondia “quem sou eu para julgar?, já que todos a minha volta julgam que 

se deve matar pessoas inocentes. Em outras palavras, se toda uma sociedade, inclusive 

os seus líderes, obedece a um conjunto de regras, quem sou eu para julgar o conteúdo 
de tais regras? O não exercício do pensamento crítico tem, de acordo com Arendt, 

implicações morais. Ao se recusar a fazer um julgamento, a questão acima suporia: 

“como posso distinguir o certo do errado, se a maioria ou a totalidade do meu ambiente 

já prejulgou a questão?”282    

 

Os indivíduos destituídos da companhia dos demais podem continuar mantendo 

vínculo consigo mesmo; todavia, o que a destruidora dominação totalitária comprovou é que, 

mediante a combinação de seus elementos e sob a coação ininterrupta do terror e da ideologia, 

a maioria das pessoas será abandonada não apenas por todos os outros, mas também por elas 

mesmas283; em outras palavras, a inviabilidade do pensar está ancorada na experiência da 

solidão284. Assim, o não pensar tanto desvincula o indivíduo dos demais quanto o desassocia 

 
280 Sobre o conceito arendtiano de ideologia, destaca-se a interpretação feita por Canovan, relacionando-o com a 

superfluidade dos homens e com a necessidade da lógica para a implementação de um regime de terror. O preço a 

pagar por suas deduções é a redução do homem ao não-humano, pois nenhuma pretensa explicação total pode se 

sustentar sem destruir a espontaneidade, a imprevisibilidade e a criatividade dos homens. O grau de destruição da 

ideologia pode, nesse sentido, ser comparado com os efeitos devastadores da tecnologia nuclear. Cf. CANOVAN, 

Margaret. Hannah Arendt a reinterpretation of her political thought. p. 60-61; 81. 
281 ASSY, Bethânia. Ética, responsabilidade e juízo em Hannah Arendt. p. 16. 
282 ASSY, Bethânia. Ética, responsabilidade e juízo em Hannah Arendt. p. 18. 
283 “O sucesso do totalitarismo tinha como condição a eliminação dos homens como seres políticos e espirituais, 

capazes de agir espontaneamente e de pensar autonomamente”. AGUIAR, Odílio Alves. A resistência em Hannah 

Arendt: da política à ética, da ética à política. In: DUARTE, André; BREPOHL, Marion (Orgs.). A banalização 

da violência. A atualidade do pensamento de Hannah Arendt. Rio de Janeiro: Relume-Dumará, 2004. p. 252.  
284 “Os processos do pensamento, caracterizados pela lógica exata e evidente por si mesma, da qual aparentemente 

não há como escapar, têm algo a ver com a solidão; como observou certa vez Lutero [...], ‘não é bom que os 

homens estejam a sós’. O homem solitário, diz Lutero, ‘sempre deduz uma coisa da outra e sempre pensa o pior 

de tudo’. O famoso extremismo dos movimentos totalitários, longe de se relacionar com o verdadeiro radicalismo, 
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da realidade, e esse duplo alheamento impede a existência de qualquer senso de 

responsabilidade pelos outros e pelo espaço entre.  

Nesses termos, o sucesso da ideologia pode ser interpretado como a tentativa 

desesperada desse imenso contingente humano completamente solitário, de sentir-se parte do 

mundo285. Com a degradação da política e a desconfiança generalizada em tudo aquilo que 

remete ao espaço público, a lógica parece ser o único ponto de apoio possível quando o sensus 

communis não consegue mais ser a garantia que relaciona os indivíduos na coexistência em um 

mundo comum. Com efeito, se a inviabilidade do pensamento parece se tornar uma experiência 

tão comum quanto a solidão generalizada, é possível aferir que o não-pensar é o elemento 

protototalitário mais corriqueiro e perigoso que a radicalidade dos tempos sombrios e a 

ideologia totalitária legaram para a atualidade286.  

 

Do mesmo modo que a dialética [...] é a forma do pensamento no estar-só, a lógica, a 

pura dedução, é a forma do pensamento desamparado. Se perde o eu que replica, o 

qual é sócio da conversação do estar-só a dois; e a necessidade do que concorda 

forçosamente, na verdade é um processo de autodestruição e destruição do mundo que 

tem sido deixado solto de forma selvagem, em um processo que já não é possível 

estancar; o desamparado nem tem o mundo dos outros, nem tem a si mesmo, nem tem 

a Deus287. 

 

Ademais, para que um homem possa reafirmar sua personalidade288 é necessária a 

presença dos outros, frente aos quais sua singularidade é afirmada. Ao contrário, no 

desarraigamento inerente às sociedades de massa, o que torna a solidão insuportável é a perda 

do próprio eu, inviabilizando o livre exercício das atividades espirituais. O raciocínio lógico e 

fechado em si mesmo dispensa qualquer companhia. “As regras elementares da evidência 

 
consiste, na verdade, em ‘pensar sempre o pior’, nesse processo dedutivo que sempre leva às piores conclusões 

possíveis”. ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 530.      

285 “Hitler não foi pior do que algum outro grande criminoso: ele foi totalmente diferente. O inédito não é o 

assassinato em si, nem mesmo o número de vítimas [...]. O inédito é muito mais o absurdo ideológico que os gerou, 

a mecanização da execução, a criação cuidadosa e calculada de um mundo de moribundo onde nada mais fazia 

sentido”. ARENDT, Hannah. Compreender. p. 271.  
286 “O domínio totalitário, como a tirania, traz em si os germes da sua própria destruição. Tal como o medo e a 

impotência que vem do medo são princípios antipolíticos e levam os homens a uma situação contrária à ação 

política, também a solidão e a dedução do pior por meio da lógica ideológica, que advém da solidão, representam 
uma situação anti-social e contêm um princípio que pode destruir toda forma de vida humana em comum. Não 

obstante, a solidão organizada é consideravelmente mais perigosa do que a impotência organizada de todos os que 

são dominados pela vontade tirânica e arbitrária de um só homem. É o seu perigo que ameaça devastar o mundo 

que conhecemos – um mundo que, em toda parte, parece ter chegado ao fim – antes que um novo começo, surgindo 

deste fim, tenha tido tempo de firmar-se”. ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 530-531.    
287 ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 206. 
288 “A noção de personalidade para Arendt aludiria a uma espécie de atualização permanente de nossa 

singularidade, por meio do exercício constante da capacidade de pensar, contínua e reiterada a cada nova situação”. 

ASSY, Bethania. “Faces privadas em espaços públicos”. Por uma ética da responsabilidade. In: ARENDT, 

Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 44.  
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irrefutável, o truísmo de que dois e dois são quatro, não podem se perverter mesmo na solidão 

absoluta”289. Aprofundando a relação entre a perda do eu e a ausência de pensamento, Arendt 

destaca que:  

O que torna a solidão tão insuportável é a perda do próprio eu, que pode realizar-se 

quando está a sós, mas cuja identidade só é confirmada pela companhia confiante e 

fidedigna dos meus iguais. Nessa situação, o homem perde a confiança em si mesmo 

como parceiro dos próprios pensamentos, e perde aquela confiança elementar no 

mundo que é necessária para que se possam ter quaisquer experiências. O eu e o 

mundo, a capacidade de pensar e de sentir, perdem-se ao mesmo tempo290.        

 

Todavia, é indispensável destacar que, se o pensamento não é uma prerrogativa de 

poucos, mas a atividade em que cada indivíduo atualiza sua diferença humana específica, a 

inviabilidade de refletir ensejada pela ideologia jamais pode ser considerada definitiva. Para 

Souki, o vazio de pensamento, além de ser uma atividade humana pervertida e artificial, 

provocada pelas contingências, é sempre relativo: como do homem é sempre possível esperar 

o inesperado, por maior que seja a compressão ideológica, não é impossível que, despertado 

por algum evento, o diálogo interior comece a ser exercido291. Com efeito, a perda dos vínculos 

entre os homens inviabiliza a sua percepção da realidade e os incapacita para considerar o ponto 

de vista dos outros, condição importante não apenas para o pensamento, mas indispensável para 

a formulação dos juízos. Como o pensamento é a faculdade espiritual natural que se radica na 

espontaneidade e na pluralidade, é adequado perguntar quais são as contingências nas quais é 

possível sufocar maximamente o ego pensante. A primeira circunstância aponta para o caminho 

já percorrido da ideologia, enquanto a outra se direciona de modo inequívoco para a perda do 

senso comum.  

 

4.2 O sensus communis  

 

A percepção da realidade também se relaciona com o pensamento. Para Arendt, sua 

origem reside na própria aparência fenomênica do mundo: se ser e aparecer coincidem e todo 

sujeito detentor de sentidos reflete sobre as suas experiências com os objetos apreendidos, 

somente pode ser considerado real aquilo que permaneça no mundo o tempo suficiente para ser 

percebido por alguém.   

Todavia, a cisão instaurada pela consciência per si é incapaz de garantir aos 

indivíduos a percepção da realidade, já que a sua imaginação produtiva os dota com a 

 
289 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 529. 
290 ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 529. 
291 Cf. SOUKI, Nádia. Hannah Arendt e a banalidade do mal. p. 120-121. 
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capacidade de criar objetos fantasiosos. Assim, apenas a presença dos demais é capaz de 

assegurar que algo de fato existe e que, por ser também percebido por outrem, não é uma criação 

mental. Essa exigência por espectadores292 possui implicações práticas para a consideração 

daquilo que efetivamente é293, tanto em relação a nós mesmos quanto aos eventos constituintes 

do mundo294.  

Nossa ‘fé perceptiva’ [...], nossa certeza de que o que percebemos tem uma existência 
independente do ato de perceber, depende inteiramente do fato de que o objeto aparece 

também para os outros e de que por eles é reconhecido. Sem esse reconhecimento 

tácito dos outros não seríamos capazes nem mesmo de ter fé no modo como 

aparecemos para nós mesmos295.   

 

Para Arendt, a “sensação de realidade” é tão fundamental para o exercício do 

pensamento que estaria contida já na apreensão que os homens fazem das aparências296; dito de 

 
292 “Já que os homens aparecem em um mundo de aparências, eles precisam de espectadores [...]. Sem 

espectadores, o mundo seria imperfeito. O participante absorvido em coisas específicas e pressionado por afazeres 

urgentes não pode ver como todos as coisas particulares do mundo e como todos os feitos particulares ajustam-se 

uns aos outros e produzem uma harmonia que não é, ela mesma, dada à percepção sensorial. Esse invisível no 

visível permaneceria para sempre oculto se não houvesse um espectador para cuidar dele, admirá-lo, endireitar as 

histórias e pô-las em palavras”. ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 153. 
293 Sobre essa exigência por espectadores, a abertura para os sentidos que permite aos indivíduos distinguir entre 
o verdadeiro e o falso, Aguiar afirma que é na figura do espectador que Arendt possibilita que o pensamento possa 

se dar de modo livre de quaisquer determinismos. Diferente do sábio, que visa normalizar as ações dos homens, e 

do agente, imerso no desenrolar das próprias ações, seu anseio é significar o espetáculo que assiste. Sem jamais se 

distanciar completamente do mundo e desinteressado de encontrar finalidades utilitárias nos eventos, sua 

perspectiva se funda mais em uma imparcialidade baseada Homero, Heródoto e Tucídides, e que encontrou em 

Sócrates o paradigma da postura ideal do espectador. Para Aguiar, como o espectador está com suas atenções 

voltadas para o mundo do parece-me, é possível afirmar que ele: “é uma metáfora e não uma profissão, é um lugar 

vazio, uma posição que qualquer ser humano poderá ocupar quando se interrogar e puser em movimento o diálogo 

silencioso de si consigo”. Se o acesso ao mundo se dá primeiramente através dos sentidos, a presença daqueles 

que se dedicam a assistir ao espetáculo do mundo reitera que toda aparência implica em uma semblância, na 

percepção de aspectos do contexto em que os eventos acontecem; no entanto, a posição privilegiada do espectador 
não significa que ele tenha acesso à totalidade das percepções dos outros, mas destaca-se porque “as aparências 

não falam por si mesmas, não há em Arendt uma positividade das aparências. O espectador é justamente [...] a 

condição para que elas manifestem o sentido latente de que são portadoras. Sem o trabalho do espectador, o sentido 

permanece desconhecido, não emerge. Justamente porque as aparências não são em-si mesmas transparentes e se 

dão à visão do espectador apenas ‘perspectivisticamente’, é que nenhum espectador tem condição de conhecer a 

significação em si mesma, ‘na sua essência’, mas apenas na medida em que de uma determinada posição no mundo 

observa o que acontece”. AGUIAR, Odílio Alves. Filosofia, política e ética em Hannah Arendt. p. 71;73. 
294 “Para o mundo e no mundo as únicas coisas de permanência eram as que podiam ser comunicadas. Todas as 

coisas não comunicadas e incomunicáveis que não haviam sido contadas a ninguém e nunca haviam causado 

impressão em ninguém – que nunca entraram na consciência das épocas e que afundaram sem importância no 

abafado caos do esquecimento indefinido – são condenadas à repetição; repetem-se porque, apesar de realmente 

acontecidas, não encontraram lugar na realidade”. ARENDT, Hannah. Rahel Varnhagen. p. 93.   

295 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 63. 
296 Desde o final de Origens do totalitarismo Arendt já sinalizava para a relação entre senso comum, apreensão da 

realidade e pensamento, afirmando, inclusive, que para que alguém afirme a sua realidade é indispensável a 

companhia dos demais. “Até mesmo a experiência do mundo, que nos é dado material e sensorialmente, depende 

do nosso contato com os outros homens, do nosso senso comum que regula e controla os outros sentidos [...]. 

Somente por termos um senso comum, isto é, porque a terra é habitada, não por um homem, mas por homens no 

plural, podemos confiar em nossa experiência sensorial”. Nessa obra, entretanto, a autora optou por destacar não 

o significado deste sentido, mas o perigo inerente à sua perda: “É a única ‘verdade’ segura [raciocínio lógico] em 

que os seres humanos podem apoiar-se quando perdem a garantia mútua, que é o senso comum, de que necessitam 
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outro modo, é como se as experiências sensoriais já contassem implicitamente com uma 

indicação prévia de realidade: “a própria atividade de pensar [...] já pressupõe a existência”297. 

Todavia, como nenhum sentido isolado é capaz de fornecer essa impressão, nem tampouco os 

próprios objetos podem produzi-la, para assegurar que algo é real é necessário tanto que a 

variedade dos sentidos o garantam quanto que a pluralidade de indivíduos também forneça essa 

certeza. Esse caráter mundano da partilha das impressões pessoais sobre o que é e o que não é 

garante mais uma implicação política do pensamento: o senso comum, descrito pela autora 

como o sexto sentido misterioso, cuja finalidade é tanto a conjunção das percepções apreendidas 

pelos sentidos exteriores quanto a sua adequação a um mundo naturalmente partilhado. Desse 

modo, por mais que o modo como algo me parece seja subjetivo, a certeza de que os outros 

também o percebem, a intersubjetividade inerente a tudo aquilo que é passível de apreensão, 

remedia esse primeiro individualismo298. 

  

Em um mundo de aparências, cheios de erros e semblâncias, a realidade é garantida 

por esta tríplice comunhão: os cinco sentidos, inteiramente distintos uns dos outros, 

têm em comum o mesmo objeto; membros da mesma espécie têm em comum o 

contexto que dota cada objeto singular de seu significado específico; e todos os outros 

seres sensorialmente dotados, embora percebam esse objeto a partir de perspectivas 

inteiramente distintas, estão de acordo com sua identidade. É dessa tríplice comunhão 

que surge a sensação de realidade.299   

 

Se cada sentido apreende uma determinada propriedade sensorial, a particularidade 

percebida pelo sensus communis é a realidade. No entanto, como tal percepção não acontece do 

mesmo modo como naturalmente se apreendem a maioria das experiências dos homens (um 

indivíduo é capaz de identificar outro a partir de seus cinco sentidos; no entanto, a sensação de 

realidade que reúne as percepções informadas sensorialmente e lhe indicam que este outro 

existe é bem mais fugidia e difícil de descrever), Arendt destaca que “a ‘sensação de realidade’ 

relaciona-se ao contexto no qual os objetos singulares, assim como ao contexto no qual nós, 

como aparências, existimos em meio a outras criaturas que aparecem. O contexto como tal 

nunca aparece completamente; ele é evasivo”300. Ao identificar que a realidade (construção 

plural) se relaciona com a sensação (experiência individual), não é difícil compreender porque 

 
para sentir, viver e encontrar o seu caminho num mundo comum. Mas essa ‘verdade’ é vazia, já que nada revela”. 

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. p. 528-529.  
297 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 171. 
298 “Entre as alegrias da pluralidade está o fato de que o mundo nunca se mostra a dois homens sob aspectos 

exatamente iguais”. ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 381.  
299 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 67. 
300 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 68. 
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Tomás de Aquino indicava que o senso comum era o responsável por fornecer as sensações o 

caráter de realidade ou de irrealidade sem o qual nenhuma delas faria sentido301.  

Entretanto, sensus communis não é sinônimo de pensamento. Por mais que ambos 

sejam invisíveis que se movam em um mundo de aparências, a atividade do ego pensante 

necessita da sensação de realidade, mas nem de longe se esgota nela; no entanto, se os sujeitos 

não dispusessem de tal sensação, seria impossível que o pensamento tivesse sua gênese na 

experiência, posto que seria impossível certificar-se de sua realidade. Enquanto o senso comum 

pode ser facilmente relacionado aos processos corpóreos, como os demais sentidos, os 

processos do pensamento, por mais que possam ser fisicamente localizados, “transcendem 

quaisquer dados biológicos, sejam eles funcionais, sejam eles morfológicos”302.   

Sobre a relação entre senso comum e pensamento, a autora ainda chama a atenção 

para o fato de que o último, mesmo que necessite do primeiro, não pode provar nem destruir o 

senso de realidade. Todavia, se é conditio sine qua non do diálogo interior a retirada 

momentânea do mundo e, nesse afastamento, o indivíduo que pensa também se distancia do 

sensus communis303. No entanto, essa disjunção também é momentânea, e nisto se diferencia 

os homens que pensam (e que se afastam momentânea e deliberadamente do mundo, mas jamais 

 
301 Arendt identificou que foi o filósofo escolástico quem primeiro definiu o senso comum como um sensus 

interior, princípio dos sentidos exteriores. Na Suma Teológica, o autor defende que as faculdades da alma seriam 

quatro: nutrição, sensação, locomoção e pensamento. Acerca da segunda, existem dois tipos de sentidos 

responsáveis pelas percepções: os internos (que afetam os homens de modo mediato) e os externos (que afetam os 

homens de imediato). Os últimos, os cinco que tradicionalmente conhecemos, são passivos e dependem dos 

estímulos do meio. Os internos seriam responsáveis por registrar as informações repassadas pelos sentidos externos 

e repassá-las ao intelecto, dentre os quais se destaca o senso comum, que congrega as informações externas, 

possibilitando que o objeto captado chegue ao intelecto com todas as informações dele reunidas. “O sensus 

communis possui, entre outros atributos, o poder de sintetizar as impressões dos outros sentidos, uma reflexão 
superficial, dando lugar à percepção do objeto, uma espécie de retrato do objeto. A partir dele podemos falar de 

uma consciência sensível”. BORTOLOTTI, Ricardo Gião. Notas sobre o sentido comum em Tomás de Aquino 

e Arendt. Anais da XIV Jornada de Estudos Antigos e Medievais da Universidade Estadual de Maringá. 

Disponível em: www.ppe.uem.br/jeam/anais/2015/pdf/040.pdf. Segundo Aquino, o intelecto depende diretamente 

do sensus communis: “O sentido interno não se chama comum por predicação, como se fosse gênero; mas como 

sendo a raiz comum e o princípio dos sentidos externos”. AQUINO, Tomás de. Suma Teológica. Tomo II. São 

Paulo: Edições Loyola, 2005. I. 78, 4 ad 1. 
302 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 69. 
303 “O pensamento não pode provar nem destruir o sentimento de realidade que deriva do sexto sentido e que foi 

denominado pelos franceses, talvez por essa mesma razão, de le bons sens, o bom senso; quando o pensamento se 

retira do mundo das aparências, ele se retira do sensorialmente dado e, assim, também do sentimento de realidade 
dado pelo senso comum. Husserl argumentava que a suspensão [epoché] desse sentimento era o fundamento 

metodológico de sua ciência fenomenológica. Para o ego pensante, essa suspensão é natural; não é, de modo 

algum, um método especial a ser ensinado e aprendido; nós o conhecemos sob o fenômeno muito comum do 

alheamento, que se observa nas pessoas absorvidas por qualquer tipo de pensamento. Em outras palavras, a perda 

do senso comum não é nem o direito e nem a virtude dos ‘pensadores profissionais’; ocorre a todo aquele que 

pensa em algo; ocorre apenas com mais frequência entre os pensadores profissionais [...]. Essa estranheza e esse 

alheamento não são mais perigosos [...] porque o ego pensante se afirma apenas temporariamente. Qualquer 

pensador, não importa quão importante seja, permanece ‘um homem como você e eu’ (Platão), uma aparência 

entre aparências, dotada de senso comum e dispondo de um raciocínio de senso comum suficiente para sobreviver”. 

ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 70.   

http://www.ppe.uem.br/jeam/anais/2015/pdf/040.pdf
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em definitivo) daqueles que não pensam (e que sequer tomam consciência desse sexto sentido 

e da necessidade da presença dos outros para identificar a realidade). Num contexto em que o 

espaço comum foi dissolvido e que a ideologia inviabiliza o livre exercício do ego pensante, a 

segurança avinda do fato de que os meus iguais percebem o mesmo que eu, assegurando-me o 

real, não existe. Com efeito, se o totalitarismo tinha em vista a fabricação de uma nova 

humanidade cujos traços desumanos seriam seu maior atributo, deve-se a isso a substituição do 

senso comum, parte do espírito que permite a existência das civilizações, pela tirania da 

ideologia; o resultado não poderia ser outro que não uma profunda falta de sentido, 

característica das sociedades de massa304. A realidade é a reunião das diferentes perspectivas e 

apreensões e, como tal, somente é possível na convivência entre os homens305. “Um homem 

solitário, sem qualquer discurso público em que outros pontos de vista devem forçar sua atenção 

para a realidade, é arremessado novamente a si mesmo e no isolamento de sua própria mente. 

Nessa situação, não há restrições do senso comum sobre o que ele pode fazer”306. 

O senso comum auxilia os homens a se orientar em um mundo de aparências plural. 

Mesmo que esteja exposto ao erro e a ilusão, do mesmo modo que os outros sentidos, sua função 

é fazer com que os indivíduos se sintam em casa no mundo dado pelos sentidos. Desse modo, 

por mais que o ponto de partida entre ele e o pensamento seja a experiência, a busca pela 

compreensão e pelo significado que direcionam o ego pensante não são respondíveis se tomada 

como base apenas o sensus communis e a sensação de realidade.  

A contribuição deste sentido para as implicações políticas do pensamento reside no 

fato de que ele se radica na condição ontológica da pluralidade: a perspectiva de que os 

indivíduos precisam uns dos outros para distinguir entre verdadeiro e falso justifica porque os 

homens abandonados por si mesmos são incapazes de fazer tal diferenciação307. Por mais que 

pensamento e senso comum não sejam o mesmo, sem o sentimento de realidade o pensar é 

deturpado pelo raciocínio ideológico e por sua construção alegórica.  

 

O sentido que é comum a todos nós serve para controlar e sintonizar as experiências 

particulares dos cinco sentidos de tal forma que resulte em um mundo comum, no qual 

 
304 Cf. ARENDT, Hannah. A dignidade da política. p. 47-48. 
305 “O sentido humano da realidade exige que os homens atualizem sempre a sua própria existência, os dados de 

seu ser, que eu chamo de plena existência. Esta atualização vem à luz somente pela presença”. MATTUCCI, 

Natascia. La politica esemplare. Sul pensiero di Hannah Arendt. Milão: Franco Angeli, 2012. p. 95. 
306 CANOVAN, Margaret. Hannah Arendt. A reinterpretation of her political thought. p. 114. 
307 “A ruptura do senso comum como meio usual de compreensão é idêntica à perda da esfera comum a todos nós, 

idêntica ao desamparo e ao ser lançado apenas a própria particularidade. Quanto mais isolado é um homem, mais 

desamparado está, porque compreender fora do sentido comum exige um esforço extraordinário da imaginação. 

Um dos sintomas deste desamparo nos indivíduos isolados é que falam através de clichês, uma forma prévia de 

falta de linguagem”. ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 307.  
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podemos funcionar com nossos sentidos particulares. Por causa do common sense, a 

visão curta recebe óculos; se no mundo não houvesse ninguém além dele, não 

precisaria de óculos, pois seus olhos seriam suficientes para ele; o que já não pode 

proporcionar é uma orientação no mundo comum. A degradação do common sense 

significa a degradação de um mundo comum, experimentável sensivelmente. No 

sentido político, isto é, quando o homem existe no plural, já não pode confiar em seus 

cinco sentidos; estes lhes transmitem somente um mundo particular, não um mundo 

habitado em comum. Com isso se rompe a confiabilidade na experiência sensível [...]. 

Através dele os objetos se convertem de uma intenção para uma coisa entre os 

homens, sobre a qual se pode pensar, comentar, julgar, admirar-se308.   

 

Em A condição humana, Arendt indica que a perda do senso comum na 

modernidade está relacionada com a solução cartesiana que converteu a introspecção em 

postura científico-filosófica ideal309. A partir daí o indivíduo se viu diante apenas de si mesmo 

e, se a desconfiança em relação aos sentidos passou a ser um importante critério de verdade, o 

sensus communis passou a ser comum não por que a existência das coisas poderia ser 

comprovada sensorialmente a partir dele, mas simplesmente por que ele era uma prerrogativa 

de todos. “O que os homens têm agora em comum não é o mundo, mas a estrutura de suas 

mentes [...]; é apenas que a faculdade de raciocínio seja a mesma para todos. O fato de que, 

dado o problema de dois mais dois, todos chegaremos a mesma resposta, passa a ser de agora 

em diante o modelo máximo do raciocínio do senso comum”310. Assim, a partir da filosofia 

cartesiana o raciocínio do senso comum se reduziu ao trajeto cognitivo direcionado para o 

indubitável, processo para o qual o pensamento deveria deixar a percepção do mundo e o 

encontro com os outros para encerrar-se em si mesmo311. “A definição do homem como animal 

rationale adquire uma terrível precisão: destituído do sentido mediante o qual os cinco sentidos 

 
308 ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 325-326. 
309 A introspecção é tomada aqui não como o movimento do pensamento sobre si mesmo, o pensar sobre o 

pensamento, mas como pura atividade cerebral, já que pensar, mesmo que pressuponha uma retirada deliberada 

do mundo, sempre mantém relação com ele. Ao contrário, na introspecção ocorre a perda do contato com mundo, 

consequência do fechamento do raciocínio em si mesmo, preso apenas ao movimento mental interno. Em A 

condição humana, Arendt identifica que o sucesso da introspecção é diretamente proporcional à perda do senso 

comum, já que nela o interesse da consciência não é a reflexão per si, e nem mesmo a cisão por ela instaurada, 

mas apenas o conteúdo cognitivo: a verdade e a certeza seriam produções mentais independente do mundo, já que 

o próprio indivíduo é quem pode validá-las. Esse raciocínio lógico vedado para o contato com os outros é 
característico dos homens massificados e desvinculado com os demais, para o qual o mundo não relaciona-se com 

as faculdades humanas, mas com a sobrevivência individual, bem como a sensação de realidade não é dada pela 

somatória de perspectivas, mas pelo trabalho e pelo consumo. Nesse sentido, o triunfo da introspecção é um 

sintoma da vitória do animal laborans. Cf. ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 347-353.     
310 ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 351. 
311 “Descartes: cogito ergo sun implica que só porque e enquanto eu penso, posso estar seguro de que eu sou. Só 

no pensamento há realidade: só o que é pensado, ou seja, só o que é pensável, é racional, é também real [...]. A 

inversão deste pensamento é perfeita: unicamente a presença dos outros me garante a realidade. Eu, que penso e 

sou eu mesmo, não posso estar seguro de que eu sou. A dúvida da realidade é a experiência sobressalente do 

pensamento”. ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 739.   
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animais do homem se ajustam a um mundo comum a todos os homens, os seres humanos não 

passam realmente de animais capazes de raciocinar, de ‘calcular as consequências’”312.  

A perspectiva de que o senso comum corresponde a um sentido comunitário, e, 

portanto, não-autônomo, capaz de guiar os homens em sua coexistência plural é originada da 

filosofia kantiana, em especial na Crítica da faculdade de julgar. A valorização do outro na 

atividade do ego pensante reside na concepção de que o pensamento, mesmo que seja uma 

faculdade realizada no estar-só, não foi talhado para o isolamento313; tal assertiva coaduna-se 

com a valorização que Kant confere à publicidade: somente pode ser considerado moral aquilo 

que pode ser exposto ao público, o que pode ser submetido a reflexão de todos os outros314. Se 

os pensamentos podem ser comunicados, isso somente é possível porque, a partir deste sentido 

misterioso, “podemos supor que todos têm sentidos semelhantes aos nossos”315.  

Arendt destaca que, para o filósofo de Königsberg, o sensus communis não é apenas 

um sentido interno, mas é a capacidade do espírito de ajustar os indivíduos a uma existência em 

comunidade, a prerrogativa “pela qual os homens se distinguem dos animais e dos deuses. É a 

própria humanidade do homem que se manifesta neste sentido”316. Se o pensamento é a 

quintessência do estar-vivo, o senso comum é o sentido que viabiliza a política. É nesse 

contexto que o sucesso dos ismos representa a degradação do público, pois a ausência de 

pensamento como experiência das massas solitárias se radica na perda desse sentimento de 

comunidade317. Enquanto pertencer a um determinado grupo é um dado natural, a expulsão da 

humanidade é o estado antagônico à condição humana. “O único sintoma geral da insanidade é 

a perda do sensus communis e a teimosia lógica em insistir no próprio sentido (sensus privatus) 

que o substitui [em uma pessoa insana]”318.  

O alheamento em relação aos interesses comuns e a reclusão do homem a si mesmo 

suprimiu o senso comum e, com ele, as possibilidades de ativação do pensamento. Contando 

apenas com os próprios sentidos é inviável que os homens percebam qualquer coisa sob o ponto 

de vista de outra pessoa, e esta deficiência, apontada por Arendt como uma das principais 

idiossincrasias de Eichmann, é comum em indivíduos que, ao não exercitar o diálogo interior e 

 
312 ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 352. 
313 ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. p. 53. 
314 KANT, Immanuel. A paz perpétua. Tradução de J. Guinsburg. São Paulo: Perspectiva, 2004. p. 87. 
315 ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. p. 89. 
316 ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. p. 90. 
317 “Essa perda do mundo (worldlessness) e seus efeitos desastrosos serão explicitados nas obras posteriores de 

Arendt como sendo uma das principais características da modernidade, pois é esta subjetividade que está na origem 

do desinteresse e indiferença pelo mundo que marca a individualidade burguesa e ao mesmo tempo facilita o 

advento dos regimes totalitários”. ADVERSE, Helton. Arendt e a Crítica ao Romantismo na Biografia de Rahel 

Varnhagen. Argumentos Revista de Filosofia. Ano 5, n. 9, jan/jun. 2013, p. 87-88. 
318 ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. p. 90-91. 
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nem tampouco possuírem o sentido comunitário, não desenvolvem a mentalidade alargada319, 

habilidade decorrente do pensamento e do senso comum que torna o juízo a faculdade política 

par excellence. A posição privilegiada que o outro ocupa no pensar e no julgar remonta tanto 

para a imprescindibilidade da pluralidade quanto para a as implicações políticas destas 

atividades. “O sensus communis é, ao mesmo tempo, privado e público. Por um lado, é privado, 

pois é um sentimento [...], permanecendo particular e subjetivo. Por outro lado, é compreendido 

como um senso público porque necessariamente diz respeito aos outros [...]. O acesso à 

felicidade pública requer o cultivo da sociabilidade, uma espécie de exercício de 

humanidade”320. Mesmo que a validade do senso comum tenha sua gênese na interação entre 

as pessoas, ele não é sinônimo de unanimidade; ao contrário, para que alguém o desenvolva é 

necessário levar a diversidade de perspectivas em consideração. 

Para Passos, Arendt pretende fazer um amálgama entre o conceito de senso comum 

desenvolvido por Tomás de Aquino e Kant321. Do mesmo modo, Abensour afirma que 

confrontando A vida do espírito e Lições sobre a filosofia política de Kant, é possível identificar 

a coexistência de dois significados de sensus communis na teoria arendtiana: o primeiro, 

herdado da filosofia tomista, trata do sentido do real e de suas implicações para o pensamento, 

e o outro, em um viés mais kantiano, trata do princípio a priori que é condição de possibilidade 

para a comunicação do juízo estético entre os homens322. Entrementes, é na faculdade de julgar 

que a articulação entre estes significados ganhará maior dimensão.  

A destruição do mundo comum implica na inviabilidade do espaço público e, com 

isso, na crescente sensação de que “a ação política efetiva é impossível”323. Esse 

desmantelamento significa a impossibilidade de distinguir a realidade fundada na diversidade 

dos homens e na multiplicidade de suas perspectivas: nos momentos nos quais a 

homogeneidade passa a ser o valor supremo, o pensamento é incapaz de sair em visita, 

auxiliando na conservação do mundo324. Quando a condição humana é deturpada, e os homens 

 
319 O conceito de mentalidade alargada será desenvolvido no último capítulo desta dissertação. 
320 ASSY, Bethania. “Faces privadas em espaços públicos”. Por uma ética da responsabilidade. In: ARENDT, 

Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 46. 
321 Cf. PASSOS, Fábio A. A faculdade do pensamento em Hannah Arendt. p. 178. 
322 Cf. ABENSOUR, Miguel. Hannah Arendt contre la philosophie politique? Paris: Sens & Tonka Éditeurs, 

2006. p. 191. 
323 DARDOT, Pierre; LAVAL, Christian. A nova razão do mundo. Ensaio sobre a sociedade neoliberal. Tradução 

de Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo Editorial, 2016. (Coleção Estado de Sítio). p. 11. 
324 “Nas condições de um mundo comum, a realidade não é garantida pela ‘natureza comum’ de todos os homens, 

mas antes pelo fato de que, a despeito de diferenças de posição e da variedade de perspectivas, todos estão sempre 

interessados no mesmo objeto. Quando já não se pode discernir a mesma identidade do objeto, nenhuma natureza 

humana comum, e muito menos o conformismo artificial de uma sociedade de massas, pode evitar a destruição do 

mundo comum, que é geralmente precedida pela destruição dos muitos aspectos nos quais ele se apresenta à 
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tornam-se completamente privados dos outros e de si, é necessário retornar à problemática que 

inspirou Arendt à fundação de sua fenomenologia do ego pensante: será que o pensamento pode 

levar os homens a absterem-se de fazer o mal, ou os condicione contra ele? Foi para aprofundar 

esta questão que a autora fez de Sócrates o paradigma ideal da evidenciação das implicações 

políticas do pensamento325.   

 

4.3 A resposta de Sócrates 

 

Arendt iniciou a introdução de A vida do espírito justificando o que, à primeira 

vista, poderia parecer presunçoso: examinar o pensamento, por mais que fosse um imperativo 

filosófico cuja urgência de reflexão havia sido aguçada pelos tempos sombrios, talvez devesse 

ser deixado ao encargo dos pensadores profissionais. A resposta à esta provocação, inicialmente 

acenada ainda no final do preâmbulo, somente ganhou contornos mais precisos a partir do 

questionamento sobre a relação entre a ausência de pensamento e o mal e com o argumento 

sobre os desdobramentos práticos do pensar, baseado na figura de Sócrates326. 

A escolha do filósofo grego se originou na dificuldade filosófica em responder à 

pergunta sobre o que desperta o ego pensante. Para tanto, conviria basear-se no exemplo de um 

pensador que não teve receio de apaixonar-se pelas duas atividades humanas fundamentais: a 

ação e o pensamento. Este alguém também deveria transitar entre a vita activa e a vita 

contemplativa com a naturalidade de alguém que não ansiou por estabelecer padrões para as 

ações, mas que fez delas seu thaumatzein principal327. Para Arendt, indicar Sócrates como este 

 
pluralidade humana. Isso pode ocorrer nas condições do isolamento radical, no qual ninguém mais pode concordar 

com ninguém, como ocorre nas tiranias; mas pode também ocorrer nas condições da sociedade de massas ou de 

histeria em massa, em que vemos todos passarem subitamente a se comportar como se fossem membros de uma 

única família [...]. Em ambos os casos os homens tornam-se inteiramente privados [...], todos prisioneiros da 

subjetividade de sua existência singular. O mundo comum acaba quando é visto somente sob um aspecto e só se 

lhe permite apresentar-se em uma única perspectiva”. ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 70-71.         
325 Sobre a relação entre a importância do sensus communis para os espectadores do mundo e para o pensamento, 

confluindo com a indispensável análise da figura de Sócrates, Cf. BERKOWITZ, Roger; STOREY, Ian. Artifacts 

of thinking. Reading Hannah Arendt’s Denktagebuch. New York: Fordham University Press, 2017. p. 90-92. 
326 Para Souki, a escolha de Sócrates como paradigma das implicações políticas do pensamento reside no fato de 

que, para Arendt, ele é o modelo do puro pensar. Por isso, a reabilitação do socratismo constitui o fio condutor 

argumentativo de A vida do espírito. Cf. SOUKI, Nádia. Hannah Arendt e a banalidade do mal. p. 112.  
327 “Melhor talhado para esse papel deve ser [...] um pensador que tenha permanecido sempre um homem entre 

homens, que nunca tenha evitado a praça pública, que tenha sido um cidadão entre cidadãos, que não tenha feito 

nem reivindicado nada além do que, em sua opinião, qualquer cidadão poderia e deveria reivindicar [...]. Vocês já 

devem ter percebido que eu estou pensando em Sócrates”. ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 189.  
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paradigma levar-nos-ia a compreender de que modo o pensamento manifesta-se na aventura da 

cena pública328.   

A autora considera essencial compreender que Sócrates entendia que mesmo sem 

oferecer definições e prescrições sobre aquilo que discutia, era possível que os homens se 

tornassem mais justos, pios e corajosos, por exemplo, se falassem e pensassem sobre estes 

temas. Com efeito, as três denominações comumente dadas ao filósofo revelam predicativos 

importantes sobre o pensar. 

Na Apologia de Sócrates, o pensador se autodenominou como o moscardo, que 

despertava os cidadãos do sono da irreflexão329. Na verdade, o filósofo desejava incitar os 

homens para a importância do pensamento, já que acreditava que uma vida não submetida ao 

exame crítico do ego pensante não valia a pena ser vivida330. 

No Teeteto, Sócrates autointitulou-se uma parteira. O filósofo pôde assim se 

considerar porque, por ser estéril, era capaz de direcionar os parturientes à reflexão sobre suas 

opiniões, identificando se tais gestações eram reais ou ilusórias, conduzindo-os para que eles 

próprios fossem capazes de purgarem-se de quaisquer embaraços ao pensamento331. Através da 

refutação era exequível conduzir as almas em direção ao mais duradouro dos benefícios: a 

remoção dos preconceitos infundados332.      

No Mênon, o personagem homônimo compara Sócrates a uma arraia-elétrica. Essa 

analogia somente é possível porque o filósofo, ao estar perplexo, era capaz de transmitir aos 

 
328 “Segundo Hannah Arendt, Sócrates teria descoberto a possibilidade de estabelecer uma interação com nós 

mesmos, do mesmo modo como interagimos com os outros, e que estes dois modos de interagir estão de alguma 
maneira relacionados”. CORREIA, Adriano (Org.). Transpondo o abismo. Hannah Arendt entre a filosofia e a 

política. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2002. p. 152.  
329 “Não encontrareis facilmente outra pessoa como eu, que estava ligada a esta cidade [...] como a um grande e 

nobre cavalo, que se revelasse um pouco lerdo devido ao seu tamanho, e precisasse ser estimulado por um 

moscardo. Penso que foi para desempenhar esta função que o deus vinculou-me à cidade, e assim ponho-me a 

circular por aí estimulando, persuadindo e censurando a cada um de vós [...]. Mas é possível que estejais zangados 

comigo, como pessoas despertas de um cochilo, e quereis esbofetear-me [...]; e então passaríeis o resto de suas 

vidas na sonolência, a menos que o deus, no seu zelo por vós, enviasse alguém mais para vos aguilhoar”. PLATÃO. 

Apologia de Sócrates. 2ª ed. São Paulo: Edipro: 2015. (Coleção Clássicos Edipro). 30e-31a.    
330 Cf. PLATÃO. Apologia de Sócrates. 38a. 
331 “Tudo que é verdadeiro acerca da arte do parto também o é com relação à minha. A diferença está [...] no 
cuidado de suas almas em dores do parto, e não de seus corpos. Mas o que há de mais expressivo na minha arte é 

sua capacidade de testar se o intelecto do jovem está gerando uma mera imagem, uma falsidade, ou uma genuína 

verdade. Com efeito, partilho do seguinte com as parteiras: sou estéril em matéria de sabedoria [...]: o deus 

compele-me a atuar como parteiro, mas sempre proibiu-me que desse a luz. Por conseguinte, não sou em absoluto 

um sábio e não disponho, tampouco, de nenhuma sabedoria descoberta que fosse o rebento nascido de minha 

própria alma. Todavia, com aqueles que a mim se associam é diferente. Inicialmente, alguns deles parecem muito 

ignorantes, mas à medida que nosso relacionamento progride, todos aqueles que recebem a graça do deus realizam 

um magnífico progresso [...]. E patenteia-se que o realizam não porque tenham algum dia aprendido algo de mim, 

mas porque descobriram em si mesmos muitas belas coisas as quais deram à luz”. PLATÃO. Teeteto. 150c-d. 
332 Cf. PLATÃO. Sofista. 230c-e. 



97 
 

demais o seu próprio espanto333; “eu mesmo não tenho a resposta quando produzo perplexidade 

nos outros; é pelo fato de estar mais perplexo do que qualquer outra pessoa que levo os outros 

à perplexidade”334. O entorpecimento que envolvia o pensador e os seus interlocutores advinha 

da mesma fonte: a admiração frente aos eventos desencadeava a atividade do ego pensante. Em 

relação ao mundo, é assim que parece alguém que esteja na retirada deliberada do pare-e-pense, 

em plena atividade interior: atônito, inerte, em uma enganadora aparência de passividade. 

Todavia, “aquilo que do lado de fora é visto como paralisia – do ponto de vista dos negócios 

humanos comuns – é sentido como o mais alto grau de atividade e de vida”335.  

Arendt encontrou também em Sócrates a metáfora ideal sobre a atividade do ego 

pensante. Varrendo para longe os padrões estabelecidos, o efeito sobre o exame das 

experiências é pôr em dúvida tudo o que é por ele despertado, já que sua busca por significado 

solapa o que não tem profundidade. No entanto, o vento do pensamento não resulta em outra 

coisa que não sejam novas perplexidades, pois não há garantias que ele encontre soluções para 

os problemas que identificou. Foi nessa perspectiva que os atenienses acreditavam não haver 

vantagem nesse vento336; ao contrário, consideravam-no nocivo aos cidadãos que, ao invés de 

se tornarem mais sábios, pareciam mais confusos e questionadores337. Frente a isso, a autora 

afirmou que: “não há pensamentos perigosos; o próprio pensamento é perigoso”338.   

Com efeito, além de deixar aqueles que o exercitam inseguros sobre o que parecia 

indiscutível, o pensar torna qualquer objeto ou acontecimento passível de discursão. Assim, 

como o espanto que desperta o ego pensante é capaz de atordoar os homens a qualquer 

momento, a validade das ideologias e dos engajamentos impensados jamais pode ser 

considerada definitiva, pois é da natureza do pensamento irromper repentinamente, trazendo à 

tona a fragilidade dos argumentos339. 

 
333 “Sócrates, antes de conhecer-te costumavam me dizer que o estado em que te encontras regularmente é um 

estado de perplexidade, ao qual também conduzes os outros, e agora, minha opinião é a de que estás simplesmente 

enfeitiçando-me com teus sortilégios e poções, que me levaram à completa perplexidade. E se tenho direito a um 

gracejo, diria que és semelhante à arraia-elétrica, que entorpece todo aquele que se aproxima e o toca, e penso que 

foi algo desse tipo que produziste em mim agora. Verdadeiramente sinto minha alma e minha boca entorpecidas e 

estou confuso a que resposta dar-te”. PLATÃO. Mênon. Tradução de Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2010. 

(Coleção Clássicos Edipro). 80a-b. 
334 PLATÃO. Mênon. 80d. 
335 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 195. 
336 Cf. DEUTSCHER, Max. Judgment after Arendt. Hampshire: Ashgate, 2007. p. 65. 
337 “O conflito entre filosofia e política, entre o filósofo e a polis irrompeu não porque Sócrates quisesse 

desempenhar um papel político, mas antes porque queria tornar a filosofia relevante para a polis”. ARENDT, 

Hannah. A dignidade da política. p. 105-106.  
338 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 198. 
339 “Protegendo as pessoas contra os perigos da investigação, o não pensar as ensina a se agarrarem a quaisquer 

regras prescritas de conduta [...] que possam existir num dado tempo e numa dada sociedade. As pessoas então se 

acostumam não tanto ao conteúdo das regras, cujo exame minucioso sempre as conduziria a um estado de 
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A consequência é que o pensamento tem inevitavelmente um efeito destrutivo e 

corrosivo sobre todos os critérios estabelecidos, valores, padrões para o bem e para o 

mal, em suma, sobre todos os costumes e regras de conduta com que lidamos em moral 

e ética. Estes pensamentos congelados [conceitos, frases, definições, doutrinas], 

Sócrates parece dizer, ocorrem tão facilmente que até dormindo podemos fazer uso 

deles; mas se o vento do pensamento que agora provoquei sacudiu você do seu sono 

e deixou-o totalmente desperto e vivo, você verá que pode dispor apenas de 

perplexidades, e o melhor que se pode fazer com elas é partilhá-las com os outros.340 

 

Sócrates acreditava que o pensamento era a mais útil e nobre de todas as atividades 

e que o maior benefício que ele poderia legar para os homens e para a polis era auxiliá-los a 

alcançar a excelência de suas almas, o que seria possível quando submetessem o que lhes 

causava espanto ao crivo do ego pensante341. Entrementes, quando o filósofo afirma que uma 

existência sem reflexão não vale a pena, ele está equacionando-as: pensar e estar completamente 

vivo são equivalentes. É por isso que o pensamento tem que começar e recomeçar 

constantemente, fazendo não apenas dos objetos sensivelmente apreensíveis o seu interesse; 

dizendo respeito à quintessência do estar-vivo, é necessário que ele se volte também para as 

coisas-pensamento, os pensamentos congelados de Sócrates, porque estes conceitos, mesmo 

abstratos, relacionam-se diretamente com as vivências plurais dos homens. Se tudo pode ser 

objeto de reflexão, “na prática, pensar significa que temos de tomar novas decisões cada vez 

que somos confrontados com alguma dificuldade”342. 

Como Sócrates afirma que o único assunto do qual é conhecedor é o amor, Arendt 

constrói uma analogia entre o eros e o pensamento. Se este tipo de amor representa uma falta343, 

o desejo pelo que não se tem, a busca por significado que move o ego pensante é a procura pelo 

que os homens não dispõem: a compreensão. É nesse sentido que a filosofia é também eros, já 

que os homens amam a sabedoria e começam a filosofar exatamente porque não são sábios344.     

O advento do totalitarismo fez com que Arendt nutrisse uma acertada desconfiança 

pelas regras de conduta345. Mesmo que os valores ideológicos não resistam ao vento do 

pensamento, a adesão maciça a eles significa que é comum que os homens se furtem do 

exercício desta atividade para aderir a padrões, comprovando que, quanto maior a firmeza com 

 
perplexidade, quanto à posse de regras nas quais subsumem os casos particulares. Em outras palavras, elas se 

acostumam a nunca tomar decisões”. ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 245.   
340 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 197. 
341 Cf. PLATÃO. Apologia de Sócrates. 30a-b. 
342 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 199. 
343 Cf. PLATÃO. O Banquete. Tradução de Edson Bini. São Paulo: Edipro, 2010. (Coleção Clássicos Edipro). 

200d. 
344 Cf. ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 607. 
345 “O total colapso moral da sociedade respeitável durante o regime de Hitler pode nos ensinar que, nessas 

circunstâncias, aqueles que estimam os valores e se mantêm fiéis a normas e padrões morais não são confiáveis: 

sabemos que as normas e os padrões morais podem ser mudados da noite para o dia, e que tudo o que então restará 

é o mero hábito de se manter fiel a alguma coisa”. ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 108.   
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que os indivíduos baseiem-se nas regras vigentes, mais impensadamente aderirão a quaisquer 

outras prescrições346. “Se as questões da ética e da moral fossem realmente o que a etimologia 

dessas palavras indica, não seria mais difícil mudar os costumes e hábitos de um povo do que 

suas maneiras à mesa?347” Desse modo, a pergunta que se impõe é: se as normas de conduta 

são insuficientes para guiar a conduta dos homens, será o pensamento a atividade ideal para sê-

lo? 

Tal questão aponta para o mesmo caminho a ser percorrido para responder à 

indagação arendtiana que deu origem A Vida do espírito, àquele que busca uma possível relação 

entre o mal e o não-pensar. Para a autora, também é possível legar de Sócrates alguns 

direcionamentos nesse sentido, e o primeiro deles remonta à ausência de estatuto ontológico no 

mal348: em seu afã por compreender, o movimento natural do ego pensante é ir a fundo no 

significado das coisas e dos conceitos, e como o pensar é um tipo de eros, ele tende a buscar a 

raiz do que examina. Sem profundidade, tanto Sócrates quanto a maioria dos filósofos 

associaram o mal com a ausência do bem, o que faria com que o pensamento, ao refletir sobre 

ele, se deparasse apenas com o vazio. Essa antinomia, no entanto, não significa que não haja 

uma relação entre ambos; ao contrário, “a única coisa que Sócrates tinha a dizer sobre a conexão 

entre o mal e a ausência de pensamento é que as pessoas que não amam a beleza, a justiça e a 

sabedoria são incapazes de pensar, enquanto que, reciprocamente, aqueles que amam a 

investigação e, assim, ‘fazem filosofia’, são incapazes de fazer o mal”349. Já que todos os 

homens são capazes de pensamento, se há algum predicativo nesta atividade que impeça os 

homens de fazer o que não é bom, é necessário que tal particularidade, por ser inerente à própria 

faculdade, esteja disponível também para todos. No diálogo Górgias podem ser encontradas 

duas afirmações socráticas que corroboram com esta perspectiva. 

A primeira destaca que é melhor sofrer o mal do que o cometer350. Isso significa 

que, como atores e espectadores do grande jogo do mundo, é conditio sine qua non evitar que 

 
346 “Quanto maior é a firmeza com que os homens aderem ao velho código, maior a facilidade com que assimilarão 

o novo. Na prática, isso significa que os mais dispostos a obedecer serão os que foram os mais respeitáveis pilares 

da sociedade, os menos dispostos a se abandonarem aos pensamentos – perigosos ou de qualquer outro tipo – ao 
passo que aqueles que aparentemente eram os elementos menos confiáveis da velha ordem serão os menos dóceis”. 

ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 199.  
347 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 199. 
348 “O maior mal não é radical, não possui raízes e, por não ter raízes, não tem limitações, pode chegar a extremos 

impensáveis e dominar o mundo todo”. ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 160. 
349 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 201. 
350 “Sócrates: o maior dos males é cometer uma injustiça. Polo: Será esse o mal maior? Não é pior sofrer a injustiça? 

[...] Sócrates: Eu propriamente não quereria nem uma coisa nem outra. Mas se tivesse de escolher entre praticar e 

sofrer uma injustiça, preferiria sofrê-la”. PLATÃO. Górgias. Tradução de Manuel de Oliveira Pulquério. Lisboa: 

Edições 70, 2006. (Coleção Gregos e Latinos). 469d-e.   
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o mal seja feito, pois quando ele acontece toda a comunidade – e não apenas a vítima – é 

violada351. Relacionando esta assertiva às concepções socráticas sobre o pensamento, é possível 

destacar que o homem que reflete preferirá sofrer o mal do que praticá-lo pois é possível 

conviver com a injúria, mas a presença constante do eu-mesmo a interpelar o indivíduo sobre o 

mal gesto é insuportável. “É como se Sócrates dissesse [...]: se você estivesse, como eu, 

apaixonado pela sabedoria, e se sentisse a necessidade de pensar sobre tudo e examinar tudo, 

você saberia que é melhor sofrer o mal do que o cometer”352.  

A afirmação seguinte é que é melhor estar em desacordo com a multidão do que, 

sendo um, entrar em desacordo consigo mesmo353. Nesta passagem Sócrates remonta à 

distinção fundada pela consciência, apontada por Arendt como a cisão entre me e myself. O 

sendo um socrático está fundado na diferença que se instala na unicidade, no fato de que 

ninguém é apenas um; todavia, no dois-em-um os homens estão na companhia de si mesmos, 

mas quando são interrompidos pelo mundo e a atividade do ego pensante cessa 

temporariamente, a dualidade aparece para o exterior sob a forma de unicidade.  

Sobre a interpretação arendtiana das duas afirmações socráticas contidas no 

Górgias, Tassin afirma que a partir delas é possível reiterar que “a posição de Sócrates é aqui 

fundada em uma experiência própria de pensamento que não é a do pensamento que se opõe à 

cidade, nem apenas a do cidadão, mas que revela a espantosa convergência entre a experiência 

de pensar que nos ensina como a pluralidade mundana está no centro da atividade do 

pensamento”354. 

O fato de que os homens existem interiormente sob a forma do dois-em-um significa 

que a essência humana é plural, porquanto a dualidade interior remonta à pluralidade exterior. 

Destarte, “do mesmo modo como a metáfora preenche a lacuna entre o mundo das aparências 

e as atividades do espírito, o dois-em-um socrático cura o estar-só do pensamento; sua dualidade 

inerente deixa entrever a infinita pluralidade que é a lei da Terra”355. Como esta atividade se 

 
351 Destaca-se a semelhança entre essa passagem e a passagem contida no terceiro artigo definitivo para a paz 

perpétua, sob a qual se funda do direito cosmopolita de Kant: “A violação dos direitos em um só lugar da Terra é 

sentida em todos os outros”. KANT, Immanuel. A paz perpétua. p. 54. 
352 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 204. 
353 “Eu considero, meu caro, que me é preferível [...] estar em desacordo e oposição com a maioria das pessoas a 

estar em dissonância e contradição comigo próprio”. PLATÃO. Górgias. Tradução de Manuel de Oliveira 

Pulquério. Rio de Janeiro: Edições 70, 2014. 482b.   
354 TASSIN, Étienne. La question de l’apparence. In: ABENSOUR, Miguel et. al. Ontologie et Politique. Actes 

du Colloque Hannah Arendt. p. 73. 
355 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 210. 
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funda na forma de perguntas e respostas, o desenvolvimento do pensamento crítico é possível 

com o exercício constante e cada vez mais refinado da maiêutica socrática356.  

Arendt destaca que a descrição socrática do pensamento valoriza a pluralidade e, a 

partir daí, identifica qual seria o critério dessa atividade: a não-contradição357. Já que me e 

myself referem-se sempre ao mesmo sujeito, é natural que os parceiros discordem, mas caso 

eles tornem-se inimigos e sua convivência seja impossível, a realização da diferença interior, 

condição da existência do ego mental humano, é inviabilizada.  

 

O parceiro que desperta novamente quando estamos alertas e sós é o único do qual 

nunca podemos nos livrar – exceto parando de pensar. É melhor sofrer uma injustiça 

do que cometê-la, porque se pode continuar amigo de um sofredor; quem gostaria de 

ser amigo e de ter que conviver com um assassino? Nem mesmo outro assassino. No 

fundo, é a essa consideração bastante simples sobre a importância do acordo de uma 

pessoa consigo mesma que o Imperativo Categórico de Kant recorre. Subjacente ao 

imperativo ‘aja apenas segundo uma máxima tal que você possa ao mesmo tempo 

querer que ela se torne uma lei universal’ está a ordem: ‘Não se contradiga’. Um 

assassino ou um ladrão não pode querer que mandamentos como ‘tu matarás’ ou ‘tu 
roubarás’ se tornem leis válidas para todos, já que ele teme, evidentemente, pela 

própria vida ou pela propriedade. Quem abre uma exceção para si mesmo se 

contradiz.358 

 

A presença ininterrupta deste outro-eu, companheiro de diálogo e testemunha de 

todas as ações, é insuportável para as pessoas moralmente baixas359. Assim, é comum que estes 

indivíduos evitem ao máximo a própria companhia, pois “que diálogo se pode ter consigo 

quando a alma não está em harmonia, mas em guerra consigo mesma?360” Mesmo que não tenha 

que se explicar perante aos demais, frente ao tribunal da consciência moral todos têm que 

 
356 “O que Platão chamou de dialegesthai Sócrates chamava de maiêutica, a arte do parto [...]. A importância desse 
método residia numa dupla convicção: todo homem tem sua doxa, sua própria abertura para o mundo, e Sócrates 

deve começar sempre com perguntas; ele não tem como saber de antemão que tipo de dokei moi, de a-mim-me-

parece, o outro possui. Ele precisa se certificar da posição do outro no mundo comum. Mas, assim como ninguém 

pode saber de antemão a doxa do outro, ninguém pode saber por si mesmo e sem esforços a verdade inerente à 

própria opinião. Sócrates queria trazer à luz essa verdade que toda pessoa potencialmente possui [...], queria tornar 

a cidade mais verdadeira ajudando cada indivíduo a parir suas próprias verdades. Seu método era o dialegesthai, 

trazer ao debate, mas essa dialética gera a verdade não pela destruição da doxa, mas, ao contrário, pela revelação 

da doxa em sua própria veracidade [...]. Para Sócrates, a maiêutica era uma atividade política”. ARENDT, Hannah. 

A promessa da política. p. 56-57. 
357 “O axioma da contradição, com o qual Aristóteles fundou a lógica ocidental, remonta a essa descoberta 

fundamental de Sócrates [...]. O medo da contradição é um componente do dividir-se, do já não ser um só, razão 
pela qual o axioma da contradição pôde tornar-se a regra fundamental do pensamento. É também a razão pela qual 

a pluralidade dos homens não pode jamais ser inteiramente abolida [...]. O que Sócrates queria dizer (e que a teoria 

da amizade de Aristóteles explica de forma mais cabal) é que a convivência com outros começa pela convivência 

consigo mesmo. O ensinamento de Sócrates era: somente aquele que sabe viver consigo mesmo está apto a viver 

do lado de outros”. ARENDT, Hannah. A promessa da política. p. 62-63.    

358 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 210. 
359 “Também a consciência é um pensamento posterior, um re-pensar. A testemunha que levo comigo só se anuncia 

quando a ação já passou e somente quando não admito o que fiz. Nesse caso, pensar significa: imagine que você 

terá que ser sua própria testemunha”. ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 740.     
360 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 211. 
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justificar-se361. Todas as vezes que os homens agem e refletem sobre o que empreenderam, 

tornam-se legisladores de si. 

Portanto, a conduta moral dos homens depende mormente da relação que cada 

indivíduo estabelece consigo mesmo362. Refletir sobre os próprios atos, evitando o 

autodesprezo, para as pessoas psicologicamente sãs bastaria para distinguir entre o certo e o 

errado. Essa preocupação dos indivíduos com o modo como aparecem para si é o pré-requisito 

indispensável para a preocupação com os outros e com o mundo363. É por isso que as 

proposições morais que estabelecem a relação entre a duplicidade do eu e a pluralidade do eu 

com os outros (“Ama o teu próximo como a ti mesmo”, “Não faças aos outros o que não querem 

que façam a ti” e “Aja de tal maneira que a máxima de tua ação possa se tornar uma lei geral”, 

por exemplo) inclinam-se à razão e fundam-se no medo do desprezo por si364. Ademais, através 

da imaginação é possível, antecipando a presença dos outros, colocar-se no lugar deles, 

pressuposto sob o qual é possível considerar se determinado comportamento é aceitável ou 

não365.     

Como os indivíduos que pensam vivem sempre em sua própria companhia, Arendt 

sinaliza para o equívoco dos filósofos que, desde Platão, consideraram que para se dedicar à 

mais pura das faculdades era necessário afastar-se maximamente da companhia dos demais. A 

fuga da pluralidade significa o risco eminente de que mesmo os pensadores profissionais caiam 

na tentação de abandonar o estar-só para deslocar-se para a solidão366. Entretanto, somente os 

 
361 Arendt utiliza como exemplo dessa necessidade de explicação imposta pelo dois-em-um a última fala de 

Sócrates no Hípias Maior: “Sou insultado de todas as maneiras [...] por aquele que permanece me refutando, pois 

se trata de um parente muito íntimo que vive na mesma casa que eu. Assim, sempre que vou para casa e ele me 
escuta dizer tais coisas, pergunta-me se não me sinto envergonhado de ousar discutir acerca de atividades 

admiráveis quando fica tão claramente mostrado, para minha confusão, que sequer sei o que é o belo ele mesmo 

[...]. Assim acontece de ser eu, como disse, censurado e ultrajado por vós e por ele [...]. Sou da opinião, Hípias, de 

que a conversação com ambos me beneficiou”. PLATÃO. Hípias Maior. Tradução de Edson Bini. 2ª ed. São 

Paulo: Edipro, 2016. (Coleção Clássicos Edipro). 304d-e.   
362 Valée defende o argumento de que as proposições socráticas foram resgatadas por Arendt porque, para ela, foi 

o filósofo grego que fundamentou a moral. VALÉE, Catherine. Hannah Arendt, Sócrates e a questão do 

totalitarismo. Tradução de Armando Pereira da Silva. Lisboa: Instituto Piaget, 1999. p. 28-33. 
363 Essa preocupação com o modo com que alguém aparece para si mesmo é importante pois, diferente do modo 

deliberado com o qual me mostro para os demais, que pode ser hipocrisia, o modo como apareço internamente é 

uma escolha apenas se consideradas as próprias ações. Para tanto, Arendt geralmente citava a máxima: “Seja como 

desejas aparecer”. ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 777.   
364 Cf. ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 131- 141. 
365 “Ama ao próximo como a ti mesmo. Este preceito implica uma referência de cada um a si mesmo, e pressupõe 

que o amor a si mesmo, através do qual cada um sente estima por si está naturalmente dado [...]. O significado do 

preceito é que, evidentemente, não tens que fazer a outro o que não queres que seja feito a ti. É um apelo a 

imaginação: antes de infligir algo a outrem, imagina que o outro inflige o mesmo a ti [...]. Poderia dizer também, 

e talvez com melhor fundamento: antes que faças algo, imagine como isto se apresentará para ti, uma vez que o 

tenhas feito”. ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 663-664. 
366 O risco profissional que os filósofos correm deriva-se da necessidade de isolarem-se para realizar seu trabalho. 

Esta tendência fez com que a maioria dos pensadores profissionais tenham se enamorado das tiranias. “A 
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homens que sabem viver consigo mesmos estão aptos a viver com os outros; para a autora, é 

este o nascedouro de todas as premissas éticas367.  

A consciência moral também é uma prerrogativa de todos os indivíduos. 

Entrementes, mesmo que ela não faça nenhuma prescrição do que deve ser feito, através de suas 

indagações é possível compreender o que não se deve fazer368. Assim, para o homem que teme 

este tribunal, basta nunca examinar a si próprio; dito de outra forma, basta não pensar. Desse 

modo comprova-se a relação, proposta por Arendt, entre o mal e a ausência de pensamento: seu 

paradigma, Adolf Eichmann, representa o paradoxo radical do eros socrático pelo dialegesthai 

interior369. O mal banal que se relaciona com a ausência de pensamento é praticado por 

indivíduos que nunca refletiram sobre o que estavam fazendo por estarem desarraigadas de seus 

pensamentos e de suas lembranças. “Não pensar naquilo que fazemos é o único meio, e também 

o mais radical, para não termos de responder por aquilo que fazemos [...]. O dois-em-um, 

delegação interior da pluralidade, é assim pervertido e transformado em unanimidade em 

miniatura”370.  O maior mal do mundo é cometido por sujeitos que, ao não-pensar, abdicaram 

de se constituir como pessoas371. 

 

Uma pessoa que não conhece essa interação silenciosa [...] não se importa em 

contradizer-se, e isso significa que ela jamais quererá ou poderá prestar contas do que 

faz ou diz; nem se importará em cometer um crime, já que pode estar certa de esquecê-

lo no momento seguinte. As pessoas más [...] não são “cheias de remorsos”.372  

 

O pensamento, e não a cognição, é uma prerrogativa de todos os homens, de modo 

que o não-pensar é uma ameaça que também diz respeito a todos. Mesmo eruditas ou cientistas 

podem se esquivar da interação interior, por mais que sua capacidade intelectual seja 

 
experiência da solidão [...] os leva a esquecer as relações mais primárias entre os homens e o âmbito por eles 

constituído, que brota do simples fato da pluralidade humana”. ARENDT, Hannah. Compreender. p. 379.      
367 Cf. ARENDT, Hannah. A dignidade da política. p. 102 
368 É na capacidade que o diálogo interior tem de indicar o que não fazer que Assy identifica a fundamentação de 

uma ética da impotência, não-prescritiva, bem como de uma ética dialógica, que se baseia na indispensabilidade 

do autoexame. Ambas remetem a constante não acomodação a um habitus regulatório, mas sim ao exercício de 

reconciliação consigo mesmo. O Sócrates arendtiano, para Assy, impõe a seguinte questão: com que outro desejo 

conviver? Cf. ASSY, Bethânia. Ética, responsabilidade e juízo em Hannah Arendt. p. 100-109.  
369 “Nós, que já tivemos experiência com organizações de massa totalitárias cuja preocupação primordial era 

eliminar toda possibilidade de solidão – salvo na forma não humana do confinamento solitário – podemos atestar 

que, se não se assegurar às pessoas a possibilidade de estarem por algum tempo só consigo mesmas [...], a 

consciência é abolida [...] independente de medo e de punição. Não pode conservar a consciência intacta o homem 

que não possa atualizar o diálogo consigo mesmo, isto é, que careça da solidão requerida por todas as formas de 

pensamento”. ARENDT, Hannah. A promessa da política. p. 68.   
370 ROVIELLO, Anne-Marie. Senso comum e modernidade em Hannah Arendt. Tradução de Bénédict Howart 

e João Filipe Marques. Lisboa: Instituto Piaget, 1997. p. 160. 
371 Cf. ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 177. 
372 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 213. 
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inconteste373. Sendo tanto a vida quanto o pensamento desenvolvido sob a forma de um 

sucessivo encadeamento de começos e recomeços, sua quintessência somente é possível na 

necessidade de significar o mundo, e não na busca por resultados específicos. Com efeito, é 

possível viver sem despertar o diálogo interior, mas esta existência jamais desabrocharia em 

sua essência; “ela não é apenas sem sentido, ela não é totalmente viva. Homens que não pensam 

são como sonâmbulos”374. 

Mantendo o dois-em-um em harmonia não é necessário recorrer a regras de conduta 

exteriores para guiar-se num mundo plural, pois o critério das ações será a possibilidade de 

viver em paz consigo, sem temer o sujeito que sempre o aguarda em casa375. A consciência 

moral, a antecipação deste outro-eu que me interpela e que testemunha todas as minhas ações, 

é o parâmetro capaz de indicar o certo e o errado para aqueles que pensam, mesmo em períodos 

de mudança de valores e de obscuridade política, fazendo com que os indivíduos que mantêm 

intacta essa relação interior recusem-se a aderir a códigos sem profundidade376. Com efeito, por 

mais que o pensar não crie valores e nem encontre a verdade definitiva por trás do que investiga, 

a não-contradição é o elemento depurador do pensamento, já que “traz à tona as implicações 

das opiniões não-examinadas e portanto as destrói – valores, doutrinas, teorias e até mesmo 

convicções”377. Nessas situações-limite, o pensamento que se manifesta sob a forma de uma 

não-adesão e, portanto, impõe-se como um posicionamento no mundo, é também um tipo de 

ação: “na medida em que ainda vivamos conosco mesmos, todos mudamos constantemente o 

 
373 “A incapacidade de pensar não é estupidez; pode ser encontrada em pessoas altamente inteligentes, e a maldade 

dificilmente é a sua causa, nem que seja porque a ausência da capacidade de pensar, bem como a estupidez, são 

fenômenos muito mais frequentes que a maldade. O problema é precisamente que nenhum coração malvado, um 
fenômeno relativamente raro, é necessário para causar um grande mal. Por isso, em termos kantianos, 

precisaríamos da filosofia, o exercício da razão como a faculdade do pensamento, para impedir o mal”. ARENDT, 

Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 231-232. 
374 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 214. 
375 “Pensando na moralidade a partir da esteira do totalitarismo, em meio às ruínas da tradição ocidental, parecia 

claro para Arendt que a fragilidade da moral institucionalizada revelou, no entanto, que algumas consciências 

individuais haviam protegido seus portadores do mal, e alguns indivíduos ainda eram capazes de bondade 

surpreendente. Os poucos que permaneceram firmes enquanto a maré do totalitarismo fluía em torno deles foram 

evidentemente sustentados não por regras ditadas por instituições religiosas ou sistemas filosóficos, mas sim pelo 

arquétipo das experiências morais das quais essas mesmas regras descenderam. A palestra sobre Pensamento e 

Considerações Morais contém a mais clara declaração de Sócrates como o descobridor secular da consciência. 
Olhando para Eichmann, que parecia não ter tal diálogo interno, Arendt se convenceu de que ninguém que possuía 

a consciência pessoal que acompanha o hábito de pensar poderia ter sido levado tão inquestionavelmente pela 

tendência dos tempos sombrios ou ter cumprido com precisão robótica as exigências terríveis da função burocrática 

de Eichmann”. CANOVAN, Margaret. Hannah Arendt. A reinterpretation of her political thought. p. 176-177. 
376 “Parece ser muito mais fácil condicionar o comportamento humano e fazer as pessoas se portarem da maneira 

mais abominável do que convencer alguém a aprender com a experiência [...]; isto é, começar a pensar em vez de 

aplicar categorias e fórmulas que estão profundamente arraigadas em nossa mente, mas cuja base de experiência 

foi esquecida a muito tempo, e cuja plausibilidade reside antes na coerência intelectual do que na adequação a 

acontecimentos reais”. ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 100.  
377 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 215. 
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mundo para melhor ou para pior, mesmo que não tenhamos qualquer atuação”378. Por isso, o 

pensamento traz em si um caráter de resistência379, já que “requer não apenas inteligência e 

profundidade, mas sobretudo coragem”380. Sobre esta questão, Tassin afirma que: 

 

Com o dialegesthai, a lei da terra pode ser expressa na forma de uma lei básica que 

atenda à comunidade da philia, política ou individual: não discorde de si mesmo para 

não quebrar a philia que faz você ser amigo de seus companheiros, se não for, de 

antemão, seu próprio amigo. Portanto, essa autoconformidade define a integridade 

como um princípio do dois-em-um e da comunidade. A lei da pluralidade manda 

preservar a integridade do pensamento tanto como da comunidade, na qual Sócrates é 

o exemplo. É também por isso que não podemos parar de pensar sem desaparecer, 

sem inter homines esse desinere. Enquanto o pensamento em sua metafísica infalível 

é um desaparecimento do mundo e para o mundo, descobrimos com Sócrates que a 
ausência de pensamento é revelada, ao contrário, como um possível desaparecimento 

da comunidade humana [...]. O que vale para ação e para o discurso vale, com 

Sócrates, para o pensar381. 

 

Nessa perspectiva, tudo o que inviabilize o ego pensante é prejudicial para a vita 

activa382. Já que a profundidade só existe a partir do pensamento, a desilusão com os assuntos 

públicos e a calamidade que a política alcançou no século XX têm sua gênese na 

superficialidade característica dos sujeitos que não refletem. Portanto, se o impulso para Arendt 

escrever a sua obra sobre as faculdades mentais se deu com o julgamento de Eichmann, mesmo 

que o pensar seja um tema recorrente por todo o seu empreendimento teórico, A vida do espírito 

não é dissonante das obras anteriores; na verdade, ela é o seu complemento383.  

Do mesmo modo, para a pergunta sobre se a investigação da atividade do ego 

pensante deveria ser deixada aos pensadores profissionais, a resposta da autora foi que se a 

ausência do pensamento foi a experiência predominante dos tempos sombrios, possibilitando a 

realização do mal em larga escala, isso é suficiente para que este exame não seja deixado apenas 

aos especialistas, “como se o pensamento, à maneira da alta matemática, fosse monopólio de 

uma disciplina especializada”384. O pensamento, assim, não é monopólio metafísico, mas uma 

 
378 ARENDT, Hannah. A promessa da política. p. 66. 
379 “Em circunstâncias radicais, as atividades da vida do espírito se revelam como a face interna da ação”. ASSY, 

Bethânia. “Faces privadas em espaços públicos”. Por uma ética da responsabilidade. In: ARENDT, Hannah. 

Responsabilidade e julgamento. p. 51.   
380 ARENDT, Hannah. Homens em Tempos sombrios. p. 15. 
381 TASSIN, Étienne. La question de l’apparence. In: ABENSOUR, Miguel et. al. Ontologie et Politique. Actes 

du Colloque Hannah Arendt. p. 76. 
382 “Nenhuma ideologia [...] pode substituir o Selbstdenken de que falava Lessing, através do qual o homem se 

abre para o pensamento, descobrindo uma maneira de se movimentar em liberdade, mesmo em tempos históricos 

obscuros, quando se vê privado do espaço público [...]. O sopro do pensamento de Hannah Arendt, como o de 

Lessing, não traz a verdade, posto que toda verdade, pelo despotismo a ela inerente, põe termo ao processo de 

cognição. Os fermenta cognitionis arendtianos irrompem no mundo das aparências para incitar os outros a 

pensarem por conta própria”. LAFER, Celso. Hannah Arendt. Pensamento, persuasão e poder. p. 86. 
383 LAFER, Celso. Hannah Arendt. Pensamento, persuasão e poder. p. 84-85. 
384 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 28 
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inadiável reflexão para todos aqueles que pensam sobre a política e preocupam-se com a 

conservação do mundo. 

A partir das consequências práticas do pensamento, e da escolha de Sócrates como 

o paradigma do filósofo enquanto cidadão reflexivo, é possível afirmar que o nexo entre a 

reflexão e a esfera pública fazem do pensamento politicamente relevante não apenas nos 

momentos em que as cartas estão sobre a mesa385. Na opinião do filósofo grego, compartilhada 

também por Arendt, o pensamento é essencial para a política; no entanto, vale ressaltar que sua 

irrupção na cena pública se dá também através da manifestação do juízo386. Ao buscar a 

compreensão, o ego pensante possibilita que os homens se reconciliem com o mundo e com 

tudo o que lhes sucedeu; “compreender é reconciliar-se durante a ação”387. Sendo a gênese do 

juízo, “pensar [Denken-über] é sempre prático, é o outro lado da ação”388.  

Entretanto, por mais que sejam atividades independentes, julgamento e pensamento 

estão profundamente relacionados: se ambos são as centelhas capazes de iluminar os tempos 

sombrios, as implicações políticas do diálogo interior, destacadas primeiramente por Sócrates, 

foram assim descritas por Arendt:  

 

Se o pensamento – o dois-em-um do diálogo sem som – realiza a diferença inerente à 

nossa identidade, tal como é dada à consciência, resultando, assim, na consciência 

moral como seu derivado, então o juízo, o derivado do efeito liberador do pensamento, 

realiza o próprio pensamento, tornando-o manifesto no mundo das aparências [...]. A 

manifestação do vento do pensamento não é o conhecimento, é a habilidade de 

distinguir o certo do errado, o belo do feio. E isso, nos raros momentos em que as 

cartas estão sobre a mesa, pode sem dúvida prevenir catástrofes, pelo menos para o 

eu.389 

 

 

 

 

 

 

 
385 Young-Bruehl defende a perspectiva de que a escolha do pensamento socrático como o ideal de pensamento – 
utilizado inclusive pela própria autora em suas reflexões e em suas digressões argumentativas – funda-se não 

apenas em que “o pensar prepara-nos sempre, de novo, para encontrar seja o que for que devemos encontrar em 

nossas vidas cotidianas”, mas no fato de que o julgar nos prepara para encarar os fenômenos sem sistemas 

preconcebidos, sem corrimão. Como Sócrates, Arendt acreditava nas implicações políticas do pensamento, mesmo 

que ele seja diferente da ação. Cf. YOUNG-BRUEHL, Elizabeth. Por amor ao mundo. p. 394.  
386 Cf. BERNSTEIN, Richard. Arendt on thinking. In: VILLA, Dana. The Cambridge Companion to Hannah 

Arendt. p. 281. 
387 ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 306. 
388 ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 306. 
389 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 216. 
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5 O JUÍZO POLÍTICO 

 

Após identificar, a partir da figura de Sócrates, que o vento do pensamento tem 

efeito liberador sobre a faculdade mental política par excellence, o juízo, Hannah Arendt 

concluiria A vida do espírito exatamente com a indissociável relação entre esta atividade e a 

teia dos assuntos humanos. Mesmo tendo falecido antes de terminar tal empreendimento, em 

diversas passagens de suas obras anteriores a autora deixou entrever que, apesar de serem 

faculdades independentes, é também na relação entre pensamento e juízo que o espaço entre é 

inaugurado. 

Nesse horizonte de reflexão, este capítulo versará sobre o conceito de juízo, tendo 

como enfoque a liberação do pensamento sobre esta atividade, já que o pensamento abre o 

espaço que o possibilita390 e, como base, as seguintes perguntas de partida: é possível que a 

reflexão se desvele na esfera pública de outro modo que não seja apenas sob a forma da não-

adesão e da inação? Salvaguardadas as diferenças entre as faculdades, qual a interseção entre 

pensamento e juízo? Como é possível ajuizar em tempos sombrios, quando os padrões e os 

critérios pré-estabelecidos são insuficientes para nortear as ações humanas? Para direcionar a 

teoria arendtiana no caminho traçado por estas indagações, este capítulo se dividirá em três 

partes principais. 

No primeiro momento será exposta a conceitualização de juízo, destacando a 

influência kantiana presente na definição arendtiana e as principais características desta 

faculdade mental que coadunam-se com a política: a mentalidade alargada, a imaginação e o 

senso comum. Por fim será exposta a dificuldade de julgar característica da modernidade, 

pontuando de que modo esquivar-se de posicionamento, atitude tão comum e tão bem expressa 

pela máxima “quem sou eu para julgar?”, deixa entrever o não-comprometimento com o 

mundo, o esvaziamento da participação política e a desconfiança com os assuntos públicos que 

caracterizam os tempos sombrios.  

 

 

 

 

 
390 “O julgamento dos fenômenos ou dos eventos particulares pode ser o subproduto do pensar não porque ele seja 

em qualquer sentido o resultado direto do pensar, mas porque o pensar libera o espaço que o possibilita. A prova 

e o exame de opiniões que constitui o cerne no pensamento crítico, tal como praticado por Sócrates e articulado 

por Kant cria o espaço mental necessário para o juízo independente e imparcial”. VILLA, Dana. The judge and 

the spectator.  Hannah Arendt’s political philosophy. Leuven: Peters, 1999. p. 142.  
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5.1 O conceito de juízo 

 

Por mais que seja na obra A vida do espírito, mesmo inacabada, que a autora tenha 

tomado as atividades mentais como seu objeto principal de investigação, dois predicativos 

decisivos sobre a trajetória arendtiana de esquadrinhamento da habilidade judicante devem ser 

destacados: primeiro, assim como o pensamento, o juízo também se desvela como uma 

preocupação antiga da autora, presente em boa parte de seus escritos; ademais, a faculdade de 

julgar reforça que a relação entre as atividades que compõem a vita activa e aquelas que formam 

a vita contemplativa não são excludentes, nem tampouco antinômicas391. De fato, se o 

pensamento não impele os homens diretamente para a ação (pois do diálogo interior entre me e 

myself se pode esperar apenas a identificação do que não deve ser feito, resultando na não-

adesão e na inação), por outro lado, a partir da figura de Sócrates pôde-se perceber que os 

melhores cidadãos são aqueles que submetem os acontecimentos ao crivo crítico do ego 

pensante. Todavia, se a reflexão sobre os eventos ficasse reduzida apenas ao exame mental 

encerrado em si mesmo, se fosse impossível aos indivíduos comunicar os seus pensamentos, a 

construção do espaço público seria inviável. Com efeito, identificando que é imperativo a 

existência de uma atividade que intermedie o pensamento e a convivência dinâmica e 

deliberativa entre os homens392, Arendt encontrou na capacidade de julgar o correspondente 

ideal para esta faculdade misteriosa que possibilita que os indivíduos assumam 

posicionamentos frente aos demais393. “O juízo lida com particulares, e quando o ego pensante, 

que se move entre generalidades, emerge da sua retirada e volta ao mundo das aparências 

particulares, o espírito necessita de um novo ‘dom’ para lidar com elas”394. 

Arendt identifica dois usos idiomáticos predominantes sobre o julgar. Assim: 

 
391 “Para a compreensão abrangente da teoria do juízo em Arendt deve-se levar em conta a conexão complexa que 

a própria autora estabeleceu entre juízo, ação e política, ou seja, entre categorias da vita activa, por um lado, e as 

faculdades mentais do que chamou de vita contemplativa, por outro”. ASSY, Bethania. Ética, responsabilidade 

e juízo em Hannah Arendt. p. 140. 
392 “Como efeito colateral do pensamento, a consciência tem sua parte no julgamento como subproduto da 

atividade libertadora do pensamento. Se a consciência representa a verificação interna pela qual avaliamos nossas 

ações, o julgamento representa a manifestação externa de nossa capacidade de pensar criticamente. Ambas as 
faculdades se relacionam com a questão do certo e errado, mas enquanto a consciência direciona a atenção para o 

self, o julgamento direciona a atenção para o mundo. A esse respeito, o julgamento possibilita o que Arendt chama 

de ‘manifestação do vento do pensamento’ na esfera da aparência”. D’ENTRÈVES, Passerin. Arendt’s theory of 

judgment. In: VILLA, Dana. The Cambridge Companion to Hannah Arendt. p. 249. 
393 “O juízo não é a razão prática; a razão prática ‘raciocina’ e diz o que devo e o que não devo fazer; estabelece a 

lei e é idêntica à vontade, e a vontade profere comandos; ela fala por meio de imperativos. O juízo, ao contrário, 

provém de um prazer meramente contemplativo ou satisfação. Esse sentimento de prazer contemplativo chama-se 

gosto e a Crítica do juízo chamava-se originariamente Crítica do gosto”. ARENDT, Hannah. Lições sobre a 

filosofia política de Kant. p. 23.  
394 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 238. 
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A palavra julgar tem, em nosso uso idiomático, dois significados distintos um do outro 

por completo, que sempre confundimos quando falamos. Ela significa, por um lado, 

o subordinar do indivíduo e do particular a algo geral e universal, o medir 

normalizador com critérios nos quais se verifica o concreto e sobre os quais se decidirá 

[...]. Mas julgar também pode significar outra coisa bem diferente e, na verdade, 

sempre quando nos confrontamos com alguma coisa que nunca havíamos visto antes 

e para a qual não estão à nossa disposição critérios de nenhum tipo. Esse julgar não 

tem parâmetros, não pode recorrer à coisa alguma senão à própria evidência do 

julgado, não possui nenhum outro pressuposto que não a capacidade humana do 

discernimento e tem muito mais a ver com a capacidade de diferenciar do que com a 
capacidade de ordenar e subordinar395. 

 

Em sua obra O que é política? Arendt assevera que a perda de critérios que 

caracteriza os tempos sombrios somente se converte em catástrofe quando se supõe que o 

homem é incapaz de emitir juízos originais; nesse caso, “não se poderia exigir deles mais do 

que a aplicação correta de regras conhecidas e a adoção apropriada de critérios já existentes”396. 

Diante disso, a autora identifica duas hipóteses possíveis: ou os homens só são capazes de julgar 

quando possuem parâmetros preexistentes ou, ao contrário, eles conseguem ajuizar mesmo sem 

dispor de padrões pré-estabelecidos, num contexto de falência das instituições. Ora, se a 

primeira hipótese fosse verdadeira, “se pertencer à natureza do pensamento humano o fato de 

que os homens só poderem julgar ali onde têm à mão critérios fixos e prontos”397, a obscuridade 

da política teria sua gênese no indivíduo singular.  

No entanto, sendo a existência humana plural, esta possibilidade é incapaz de 

fornecer os direcionamentos que a crise do mundo moderno impõe; até porque se aos homens 

fosse possível arrazoar apenas a partir de modelos preexistentes, não se poderia esperar deles o 

inesperado, nem tampouco seriam eles únicos e surpreendentes398. Nessa franja argumentativa, 

a teoria política arendtiana sobreleva que os homens não apenas são capazes de ajuizar por si 

mesmos, mas que esta faculdade é “a principal capacidade do espírito a operar sob a 

pressuposição não apenas de que há um mundo, mas também de que não estamos sós nele”399. 

Acerca da intrínseca relação entre a pluralidade e os julgamentos, Parekh afirma 

que: 

 
395 ARENDT, Hannah. O que é política? Tradução de Reinaldo Guarany. 12ª ed. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2017. p. 31-32. 
396 ARENDT, Hannah. O que é política? p. 34. 
397 ARENDT, Hannah. O que é política? p. 34. 
398 D’Entreves analisa a capacidade humana de empreender o novo como contraponto da perda dos critérios 

tradicionais de julgamento, afirmando que: “Arendt não acredita que a perda dessas categorias tenha posto fim à 

nossa capacidade de julgar; pelo contrário, como os seres humanos se distinguem por sua capacidade de começar 

de novo, eles são capazes de moldar novas categorias e formular novos padrões de julgamento para os eventos que 

ocorreram e para aqueles que possam surgir no futuro”. D’ENTRÈVES, Maurizio Passerin. Arendt’s theory of 

judgment. In: VILLA, Dana. The Cambridge companion to Hannah Arendt. p. 247. 
399 CORREIA, Adriano. Juízo, imaginação e mentalidade alargada: a interpretação arendtiana do juízo estético 

kantiano. Revista de Filosofia Aurora. Curitiba, v. 24, nº 34, jan/jun 2012. p. 169.  
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Na visão de Arendt, assim como nosso senso de realidade, nossos julgamentos morais, 

filosóficos, literários, estéticos e políticos [...] são intersubjetivamente fundamentados 

e pressupõem a pluralidade humana. Não há outra garantia da validade de nossos 

julgamentos do que a "confirmação" por homens de pensamento independente. Os 

critérios de julgamento são plausíveis e persuasivos quando comandam o apoio de 

uma pluralidade de homens. Eles não podem ser derivados nem validados de fontes 

transcendentais pois tanto a existência de tais fontes quanto o que elas ditam são 

questões de julgamento e repousam em critérios derivados intersubjetivamente400. 

 

Distinguindo entre o julgar que dispõe de parâmetros e que assevera apenas a partir 

de modelos pré-estabelecidos, e que pode, sob determinadas condições, acontecer de modo 

automático e irrefletido401, e o ajuizar que não dispõe de paradigmas exteriores e que conta 

principalmente com as orientações fornecidas pelo ego pensante, a autora voltou-se mormente 

para esta última perspectiva para compreender de que modo, a partir do juízo, os indivíduos 

podem não apenas se relacionar, mas também pertencer à uma determinada comunidade, 

estabelecendo vínculos com seus iguais. É este juízo que se funda não em regras externas, mas 

na vida espiritual, que torna possível que a reflexão se desvele na esfera pública. “O juízo é o 

pensamento na sua origem fenomenal, o pensamento enraizando-se na particularidade e na 

contingência da experiência, compreendida como modo fundamental de abertura do espírito ao 

mundo”402. 

Foi na terceira crítica kantiana, mais precisamente no juízo de gosto reflexivo, que 

Arendt identificou que a leitura mais apropriada desta faculdade não era meramente teórica, 

mas indispensável para a política. Para a autora, a gênese da importância da atividade judicante 

reside inicialmente no próprio gosto: “o isto me agrada ou desagrada é quase idêntico ao 

concordo ou não concordo com isso. A questão é: eu sou diretamente afetado”403. Nessa franja 

argumentativa destaca-se a correspondência entre Arendt e Jaspers, na qual a autora expõe o 

sentido de juízo político que estará presente em seu corpus teórico. 

 

No momento – diz ela – estou lendo a Crítica da faculdade do juízo com crescente 

satisfação. Lá, e não na Crítica da razão prática, é onde está oculta a verdadeira 

filosofia política de Kant. Sua exaltação do “senso comum”, tão frequentemente 

desprezado; o fenômeno do gosto tomado seriamente como o fenômeno básico do 

juízo [...]; o “modo expandido de pensamento”, que é uma parte essencial do juízo, de 

maneira que se possa pensar do ponto de vista qualquer outra pessoa. A exigência de 

 
400 PAREHK, Bhikhu. Hannah Arendt and the search for a new political philosophy. p. 89. 
401 “Confusão na determinação do que propriamente é julgar. Não são juízos as seguintes proposições: ‘isto é uma 

mesa’, ‘a mesa é verde’. Não requer nenhuma força para expressá-las. Só começo a julgar quando digo: ‘a mesa é 

bela, ou também quando digo ‘a mesa é útil’. ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 669.  
402 ROVIELLO, Anne-Marie. Senso comum e modernidade em Hannah Arendt. p. 104. 
403 ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. p. 85. 
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comunicabilidade. Isso incorpora as experiências que o jovem Kant teve em sociedade 

e que então o homem idoso reavivou novamente.404 

 

Diferente do pensamento, que lida com invisíveis e tende à generalizar, o juízo lida 

com particulares que já não existem mais, pois os indivíduos, por mais que consigam arrazoar 

sobre o futuro405, tendem a julgar retrospectivamente. “A atividade de julgar dá corpo à resposta 

de Arendt à antiga separação entre dois modos de vida: a vida do pensar e a vida do agir, a 

filosofia e a política, com as quais se iniciou nossa tradição de pensamento político e nas quais 

ainda estão enraizados nossos preconceitos e prejulgamentos políticos”406. Mesmo com essas 

diferenças, é apenas a partir da reflexão que os homens conseguem avaliar as mais diversas 

situações pois, na faculdade judicante, os homens também são dois. Todavia, “o si-mesmo no 

pensamento é um amigo [...] e no juízo é o padrão do qual eu parto quando formo um 

julgamento”407. 

O juízo de gosto, tal como exposto na terceira crítica kantiana, refere-se à habilidade 

que os homens têm de ajuizar sobre a qualidade estética de um determinado objeto. Para Kant, 

ele é uma das três representações possíveis ao pensamento, ao lado do entendimento 

(relacionado com a razão pura) e das máximas oriundas da liberdade moral (cujo nascedouro 

encontra-se na razão prática). Desse modo, o julgamento, a faculdade de compreender o 

particular a partir do conhecimento do universal408, consiste na interconexão entre as outras 

faculdades, sem a qual a experiência subjetiva e os critérios universais (a beleza, por exemplo) 

não poderiam converter-se em posicionamentos particulares diante de estímulos específicos409. 

Logo na introdução da Crítica da faculdade de julgar, Kant define o que são os 

juízos de gosto: 

Um juízo estético em geral pode, portanto, ser definido como aquele juízo cujo 

predicado jamais pode ser conhecimento (conceito de um objeto), ainda que possa 

conter as condições subjetivas para um conhecimento em geral. Em tal juízo, o 

fundamento de determinação é a sensação, assim chamada, que jamais pode tornar-se 

conceito de um objeto, e ela é o sentimento de prazer e desprazer [...]. Um juízo 

 
404 ARENDT, Hannah; JASPERS, Karl. Correspondence. Tradução de Robert e Rita Kimber. Nova York: 

Harcourt Brace & Company, 1993. p. 318. 
405 “Julgamos eventos também levando em conta que tipo de promessa alude ao futuro. O juízo abrange a 
capacidade de nos guiar e nos comprometer com aquilo que está por vir”. ASSY, Bethania. Ética, 

responsabilidade e juízo em Hannah Arendt. p. 175. 
406 KOHN, Jerome. Introdução. In: ARENDT, Hannah. A promessa da política. p. 11. 
407 ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 734. 
408 “A faculdade do juízo lida com particulares que, enquanto tais, contêm algo de contingente em relação ao 

universal com que lida normalmente o pensamento”. ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de 

Kant. p. 21. 
409 KANT, Immanuel. Crítica da faculdade de julgar. Tradução de Fernando Costa Mattos. Petrópolis: Editora 

Vozes; Bragança Paulista: Editora Universitária São Francisco, 2016. (Coleção Pensamento Humano). [Intr. II, 

202-203]. 
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estético é, portanto, aquele cujo fundamento de determinação repousa em uma 

sensação que é imediatamente ligada ao sentimento de prazer e de desprazer410. 

  

Nos julgamentos não estão envolvidos apenas o entendimento e a imaginação, mas 

também um senso estético presente em todos os homens411. Assim, os juízos acerca do belo 

pressupõem a aquiescência de todos os indivíduos, convertendo-se de juízos subjetivos para 

intersubjetivos, posto que sempre acabam por levar os demais em consideração412; com efeito, 

os homens dependem uns dos outros não apenas para saberem se determinado objeto é real ou 

não, mas também para o funcionamento da atividade judicante, que tem na sociabilidade a sua 

condição de possibilidade. Além disso, o juízo de gosto reflexivo proposto por Kant não é um 

conhecimento, mas a faculdade de subsumir o particular sob o universal, e o prazer por ele 

despertado jamais pode ter vinculação com qualquer interesse pois, nesses termos, “ele seria 

um juízo parcial, e não um juízo de gosto puro”413. Por isso, o prazer que o julgamento estético 

gera, de acordo com a crítica kantiana, é completamente desinteressado414.  

O gosto representa um dos pressupostos que torna o juízo a faculdade mental par 

excellence, já que, ao afetar os indivíduos diretamente, impulsiona-os a se posicionar sobre o 

que lhes despertou a atenção. Todavia, se é necessário uma certa imparcialidade para que a 

satisfação seja realmente desinteressada, este distanciamento imprescindível com relação ao 

objeto a ser julgado é alcançado através da imaginação. Ao trazer presente o que está ausente, 

a imaginação, cujo nascedouro reside no pensamento, possibilita que “aquilo que nos toca, que 

nos afeta na representação [...] pode ser julgado certo ou errado, importante ou irrelevante, belo 

ou feio, ou ainda algo intermediário [...]. Estabelecemos por meio da representação a distância 

 
410 KANT, Immanuel. Crítica da faculdade de julgar. [Intr. VIII, 224]. 
411 “Como ele não se funda em algo como uma inclinação do sujeito (nem em algum outro interesse refletido), 

mas, pelo contrário, aquele que julga se sente completamente livre em relação à satisfação que dedica ao objeto, 

então ele não pode ter como fundamento da satisfação circunstâncias privadas, que só valem para o seu sujeito, e 

tem de ser visto, portanto, como fundado naquilo que também se poderia pressupor em todos os demais; 

consequentemente, aquele que julga precisa acreditar que pode supor em todos os outros uma satisfação similar 

[...]. O juízo de gosto tem de conter, junto com a consciência de estar desprovido de todo e qualquer interesse, uma 

pretensão à validade para todos sem uma universalidade ligada a objetos, isto é, ele tem de estar ligado a uma 

pretensão à universalidade subjetiva”. KANT, Immanuel. Crítica da faculdade de julgar. § 6, 212. 
412 “Ao introduzir no §35 a análise da reflexão estética enquanto ‘esquematização sem conceito’, Kant demonstra 

em que sentido o princípio da reflexão estética, da atividade das faculdades de conhecimento no livre jogo – a 
avaliação da beleza – é ao mesmo tempo um princípio que desempenha um papel silencioso no processo que 

resulta em conhecimento objetivo. Por ser um princípio transcendental, sua aplicação produz resultados 

intersubjetivos, e o princípio aplicado no decurso da reflexão estética, a avaliação da beleza, é então um princípio 

intersubjetivo. Podemos concluir, assim, que o que Kant chama no §9 de julgamento meramente subjetivo do 

objeto é uma atividade racional que produz resultados intersubjetivos”. FRICKE, Christel. “Esquematizar sem 

conceitos”: a teoria kantiana da reflexão estética. Cadernos de filosofia alemã. v. 7, 2001. p. 13.    
413 KANT, Immanuel. Crítica da faculdade de julgar. §2, 205. 
414 “Os juízos estéticos e os morais são juízos de gosto. O gosto só se pode pôr em jogo se está excluído de todo 

interesse. Se estou sedento, não posso me entregar a questões do gosto da bebida”. ARENDT, Hannah. Diários 

filosóficos. p. 661.  
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própria, o afastamento, o não-envolvimento ou o desinteresse que são requisitos para a 

aprovação ou a desaprovação, para a apreciação de algo em seu próprio valor”415.  

Tal satisfação desinteressada situa-se entre o prazer sensível e o racional. Para 

Correia, o prazer ou o desprazer, por mais que sejam sensações subjetivas, podem ser 

comunicados aos demais por serem despertados pela percepção do objeto que, sob a forma do 

parece-me, pode ser apreendido por todos. É a pretensão à validade universal do juízo de gosto 

e, consequentemente, a sua intrínseca suposição ao assentimento de todos os homens, que o 

torna uma espécie de sensus communis416.  

 

Por sensus communis se deve entender a ideia de um sentido de comunidade, isto é, 

uma faculdade de julgamento que em sua reflexão toma em consideração (a priori) o 

modo de representar de todos os demais, para como que vincular o seu juízo à razão 

humana como um todo, escapando assim à ilusão que, a partir de condições subjetivas 

privadas [...] tivesse uma influência negativa sobre o juízo. Isso só acontece na medida 

em que vinculamos o nosso juízo a outros juízos, não tanto efetivos quanto antes 

possíveis, e nos colocamos no lugar de todos os demais, simplesmente abstraindo das 

limitações que se prendem de modo acidental ao nosso próprio juízo417.  

 

Neste modo diverso de pensamento não basta estar em concordância consigo 

mesmo: é indispensável também levar todos os demais em consideração. Como os indivíduos, 

ao levar em conta os possíveis juízos dos outros julgam como membros de uma comunidade, e 

não apenas a partir de suas idiossincrasias e necessidades primárias, a eficácia desta faculdade 

reside na concórdia potencial com os demais, já que o outro aparece sempre como alguém ativo 

no processo de julgamento, mesmo que o sujeito esteja inteiramente só ao tomar suas 

decisões418. “O processo pensante, que é ativo no julgamento de algo não é, como o processo 

de pensamento do raciocínio puro, um diálogo de mim para comigo, porém se acha [...] em 

antecipada comunicação com outros com quem sei que devo chegar a algum acordo. O juízo 

obtém sua validade específica desse acordo potencial”419.  

 
415 ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. p. 86. 
416 “Na compreensão arendtiana do juízo, o senso comum aponta exatamente para uma abertura fática ao diferente”. 

AGUIAR, Odílio Alves. Filosofia e política no pensamento de Hannah Arendt. p. 126. 
417 KANT, Immanuel. Crítica da faculdade de julgar. §40, 294. 
418 “Ao ancorar o juízo no senso comum, Arendt quer chamar atenção para a necessidade da comunidade como 

condição do julgamento político. Quem julga o faz situado num determinado contexto de convivência com os 

outros. A presença real do outro e a abertura para compreendê-lo como tal são impulsionadores do juízo político. 

No senso comum, o outro não é transformado numa representação conceitual, pois é encarado na concretude de 

sua diferença. O juízo, ao se ancorar no senso comum, não insere o outro numa ideia universal de humanidade, 

mas encontra a sua dimensão humana apesar da diferença a ela inerente [...]. É essa abertura para o diferente que 

faz da philia o conceito central na constituição da comunidade, segundo Arendt. Na amizade, o que se tem em 

comum não são os mesmos valores, a mesma fé e os mesmos gostos, mas a disposição de compartilhar e conviver 

com o outro”. AGUIAR, Odílio Alves. Filosofia e política no pensamento de Hannah Arendt. p. 124. 
419 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. p. 274. 
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Roviello identifica que um dos principais pontos de congruência entre o 

pensamento e o juízo tem sua gênese na comunicabilidade. Todavia, vale destacar que 

comunicar não se reduz apenas à partilha de uma perspectiva pretendendo que ela se transforme 

em unanimidade, mas reside na própria dimensão originária do pensamento. Com efeito, é 

porque o pensar possui a capacidade de, através da imaginação, tornar presente o que está 

ausente, que o juízo consegue também sair em visita aos outros eus sem, no entanto, perder o 

tom de sua própria voz: por mais que os demais estejam representados no julgamento de 

alguém, este é sempre de autoria particular. Nessa exigência do outro, pensamento e julgamento 

se articulam, fazendo da mentalidade alargada a raiz de uma intersubjetividade 

transcendental420.  

É com relação à esta participação independente dos homens no mundo, num 

amálgama entre a unicidade da opinião individual e a consideração do ponto de vista dos outros, 

que Aguiar assinala que o juízo possui uma dimensão autônoma. Por mais que esta faculdade 

se relacione com a coexistência dos homens e que também funde a vida em comunidade, é a 

partir do lugar que alguém ocupa no mundo que é possível que uma dada pessoa emita um 

posicionamento particular sobre os acontecimentos. Para o autor, da relação entre gosto e 

julgamento Arendt conflui, com relação à ação, a dimensão pessoal e a pública, pois “embora 

seja pessoal todo julgamento político só pode operar com os outros”421. Desse modo, na 

ausência da dimensão da autonomia do juízo a impossibilidade do encontro com o outro 

impossibilita a existência da esfera do comum e, com isso, abre espaço para a dissolução do 

espaço público. Assim: 

 

A autonomia do juízo remete à autonomia do espaço público e dos homens de ação 

sem, no entanto, sinalizar para uma espécie de transcendentalização do sujeito [...]. 
Não há uma saída do mundo nem uma tentativa de a ele retornar com a verdade, 

imperativos ou modelos a serem consultados. A autonomia se realiza no espaço plural 

da convivência [...]. A diferenciação entre os homens é posta legitimamente no 

julgamento, assim como sua razão de ser se dá em face da convivência com os outros. 

Desse modo, a autonomia do juízo se transforma em condição de possibilidade para 

uma legitimidade efetiva do espaço público. Sem ela, passa a vigorar a manipulação 

ideológica, propagandística e, por vezes, a violência422.   

  

Tendo como base o conceito de pensamento expandido, Buci-Glucksmann afirma 

que a transformação do pensamento em julgamento realiza o próprio exercício do diálogo 

interior, possibilitando sua manifestação dinâmica no mundo. Diante disso, a autora considerou 

 
420 Cf. ROVIELLO, Anne-Marie. Senso comum e modernidade em Hannah Arendt. p. 120-121. 
421 AGUIAR, Odílio Alves. Filosofia e política no pensamento de Hannah Arendt. p. 135. 
422 AGUIAR, Odílio Alves. Filosofia e política no pensamento de Hannah Arendt. p. 144. 
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A vida do espírito como a terceira crítica arendtiana e, no seu interior, a faculdade judicante se 

fundamentaria a partir da mentalidade alargada e da habilidade do ego pensante de visitar outros 

pontos de vista, possibilitando que o juízo, ao não se limitar a si mesmo, constitua-se como 

apátrida e como nômade, instituindo a mais radical experiência de alteridade de que os 

indivíduos são politicamente capazes. É a partir desse conceito que a relação entre a 

invisibilidade ontológica do pensamento e a visibilidade essencial da política encontram seu 

ponto axial de interseção423.   

A importância do sentido de comunidade não reside apenas na possibilidade de 

comunicar sentimentos ou preferências que, por natureza, tendem à privatividade, mas 

principalmente porque a partir dele é possível alcançar a condição intersubjetiva em que é 

possível obter uma “espécie de concordância e deleite sobre determinadas sensações, 

comprazimentos socialmente produzidos por meio do reconhecimento recíproco entre os 

sujeitos”424. Assim, é possível afirmar que o sensus communis faz com que os homens aprendam 

a se satisfazer por tudo aquilo que os vinculam à esfera do comum, enquanto a imaginação 

capacita-os a ampliar o seu ponto de vista de modo que, colocando-se no lugar dos outros, eles 

consigam opinar se um acontecimento é justo ou injusto, bom ou mal. “Para o juízo se requer a 

imaginação, pois sem ela não haveria nenhuma alternativa. A imaginação representa o que 

precisamente não está dado, a saber, exemplos e modelos. Sem imaginação, o juízo é cego; sem 

juízo, a imaginação está vazia”425.      

Ainda no § 40 de sua Crítica da faculdade de julgar, Kant destaca que para levar 

todos os outros em consideração é necessário um pensamento alargado. Esse modo de pensar, 

diferente dos anteriormente mencionados pelo autor426, necessita ir além de toda sua 

subjetividade e distanciar-se dela a tal ponto que seja possível refletir sobre os próprios juízos 

“de um ponto de vista universal (que ele só pode estabelecer colocando-se no ponto de vista 

dos outros)”427. Saindo em visita a outros pontos de vista, o juízo de gosto desvela-se como o 

sentido de comunidade que torna comunicáveis as impressões individuais sobre determinado 

 
423 Cf. BUCI-GLUCKSMANN, Christine. La troisième critique d’Arendt. In: ABENSOUR, Miguel et. al. 

Ontologie et politique. Actes du Colloque Hannah Arendt. p. 192-193. 
424 ASSY, Bethania. Ética, responsabilidade e juízo em Hannah Arendt. p. 166. 
425 ARENDT, Hannah. Diários filosóficos. p. 661. 
426 Na Crítica da faculdade de julgar, Kant destaca três máximas do entendimento humano, ou três modos de 

pensar: pensar por si mesmo, pensar no lugar de todos os demais e pensar em concordância consigo mesmo. Vale 

notar que na sua fenomenologia do ego pensante, Arendt também menciona três modus operandi do pensar que 

relacionam-se vivamente com os propostos por Kant: o pensar sem corrimão, a mentalidade alargada e o princípio 

da não-contradição.   
427 KANT, Immanuel. Crítica da faculdade de julgar. §40, 295. 
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objeto428. No entanto, não é possível que obriguemos os outros a concordar com nossos juízos; 

mas, mesmo que não sejam unânimes, eles implicam comunicabilidade, formação de mundo e 

a possibilidade de exteriorizar os pensamentos429. Na formação dos julgamentos e na sua 

comunicação, discordância ou concordância aparecem como potencialidades indispensáveis 

para a efetivação da faculdade judicante430.  

 
A comunicabilidade depende obviamente da mentalidade alargada; só podemos 

comunicar se somos capazes de pensar a partir da perspectiva de outra pessoa; de outra 

forma, nunca a encontraremos, nunca falaremos de modo a que nos entenda. 

Comunicando nossos sentimentos, nossos prazeres e nossas satisfações 

desinteressadas, dizemos de nossas escolhas e escolhemos nossas companhias431. 

 

Enquanto o pensamento crítico deve ser acompanhado pelo refinamento e pelo 

exercício constante do diálogo entre me e myself, o juízo não pode prescindir da consideração 

do ponto de vista dos outros432. Nessa franja argumentativa Assy destaca que, se no exercício 

do ego pensante o imperativo que se desvela é com que outro eu cada indivíduo escolhe 

conviver, no juízo a questão da companhia ganha uma dimensão fundamentalmente política, já 

que os homens não apenas agem e falam na companhia de seus iguais, mas também pensam e 

julgam a partir da pluralidade. “Alguém que exercita a capacidade crítica de pensar está na 

companhia de si próprio [...], continuamente provocado a escolher dentre outros selves com os 

quais conviver. No plano da faculdade de julgar, a dimensão da partilha é muito mais 

fenomênica: dá-se por meio da escolha de com quem desejamos compartilhar a vida e na forma 

como emitimos nossos juízos”433. Este alargamento do espírito, tão caro para a faculdade 

judicante, é possível apenas através da representação proporcionada pela imaginação. Nesse 

 
428 “O gosto é a faculdade de julgar a priori a comunicabilidade dos sentimentos que se ligam a uma dada 

representação (sem a mediação de um conceito)”. KANT, Immanuel. Crítica da faculdade de julgar. §40, 295. 
429 “A importância da opinião vai de par, em Arendt, com a deliberação pública como pedra de toque da esfera 

política e do juízo como seu suporte. No juízo, Arendt visualiza uma possibilidade de acordo, sem a necessidade 

da unidade de pensamento: a possibilidade de deliberar e realizar algo, apesar de manter as divergências”. 

AGUIAR, Odílio Alves. Juízo, gosto e legitimidade em Hannah Arendt. Philósophos. 8 (2), jul/dez 2003. p. 259.  
430 Cf. ASSY, Bethânia. Ética, responsabilidade e juízo em Hannah Arendt. p. 150. 
431 ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. p. 95. 
432 “Na visão de Kant, o juízo de beleza é alcançado pelo agente refletindo sobre os sentimentos despertados nele 

por um objeto e indagando se poderia despertar sentimentos semelhantes nos outros. O agente julgador leva em 

conta suas peculiaridades subjetivas, elimina suas prováveis influências e julga seus sentimentos de um "ponto de 
vista universal", isto é, "colocando-se no ponto de vista dos outros" [...]. No entanto, sua universalidade é de 

natureza diferente da de um julgamento moral ou lógico. Este último baseia-se em princípios objetivos e pode 

reivindicar "validade universal objetiva". Em contraste, um julgamento estético não é baseado inteiramente nas 

propriedades objetivas de um objeto, mas também nos sentimentos despertados por eles, e só pode reivindicar 

"validade universal subjetiva". Como diz Kant, o agente julgador não pode "obrigar" o acordo dos outros "por 

meio de provas"; ele só pode fazer uma 'reivindicação legítima' quando concordar, porque ele tem 'fundamentos' 

legítimos para fazê-lo. Para Kant, o juízo estético não é forçado nem pelos sentimentos naturais do agente, como 

é o caso do julgamento do prazer, nem pelos princípios objetivos, como no julgamento moral, mas é "livremente" 

alcançado”. PAREKH, Bhikhu. Hannah Arendt and the search for a new political philosophy. p. 146. 
433 ASSY, Bethânia. Ética, responsabilidade e juízo em Hannah Arendt. p. 146. 
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sentido o pensamento alargado, para que possa dar gênese ao juízo, deve estar liberado de 

quaisquer preconceitos e idiossincrasias. “Condições privadas nos condicionam, imaginação e 

reflexão tornam-nos capazes de liberarmo-nos delas e de alcançarmos aquela imparcialidade 

relativa que é a virtude específica do juízo. Quanto menos idiossincrático é o gosto, melhor ele 

pode ser comunicado; a comunicabilidade é, novamente, a pedra-de-toque”434. Frente a isso, 

Arendt assinala que: 

O pensamento crítico é possível apenas à medida que os pontos de vista dos outros 

estão abertos à inspeção. Desse modo, o pensamento crítico, embora seja uma 

ocupação solitária, não se separa de ‘todos os outros’. Certamente ainda se dá em 
isolamento, mas, pela força da imaginação, torna presentes os outros e, assim, move-

se em um espaço potencialmente público, aberto a todos os lados; em outras palavras, 

ele adota a posição do cidadão do mundo de Kant. Pensar com mentalidade alargada 

significa treinar a própria imaginação para sair em visita [...]. Quanto maior o alcance 

– quanto mais amplo é o domínio em que o indivíduo esclarecido é capaz de mover-

se de um ponto de vista a outro – mais ‘geral’ será esse pensamento435. 

 

A mentalidade alargada e, com ela, a consideração pelos pontos de vista das outras 

pessoas, conduzem Aguiar a indicar uma dimensão intersubjetiva do juízo, que se funda 

exatamente na validade obtida na concordância com os demais. A disposição de falar sobre o 

mundo de acordo com a posição particular que se ocupa nele, todavia sem desconsiderar a 

importância das demais perspectivas, converte a opinião em elemento político par excelence, 

relacionada com a ação, contingente e “situada num espaço e tempo específicos”436. Antagônica 

à tirania coercitiva da verdade, que tende sempre à um determinismo, a flexibilidade da opinião 

se coaduna mais com a esfera pública e com o exercício da cidadania; nesse contexto, o que 

está em jogo não é a verdade ou a falsidade, mas sim comunicar como se vê o mundo, fazendo 

com que cada indivíduo assuma a responsabilidade pelo mundo e pela mundanidade que lhe é 

inerente. Assim: 

A opinião tomada como pré-requisito do poder é a salvaguarda da imposição, coerção 

e instrumentalização dos homens nas suas organizações políticas; elimina o perigo de 

tais organizações serem substituídas por ajuntamentos e propicia uma convivência dos 

homens uns com os outros [...] intermediada pela fala, campo no qual os homens 

entram em relação como indivíduos e atinam para o outro. A opinião se apresenta, 
assim, como um modo de se movimentar em liberdade num mundo comum437. 

 

Nesse horizonte de reflexão, o indivíduo que julga possui notoriedade tanto na 

filosofia kantiana quanto na teoria política de Arendt. O juiz não ocupa uma posição secundária 

com relação ao ator mas, ao assumir uma perspectiva única frente ao grande jogo do mundo, se 

 
434 ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. p. 94. 
435 ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. p. 57. 
436 AGUIAR, Odílio Alves. Filosofia e política no pensamento de Hannah Arendt. p. 104. 
437 AGUIAR, Odílio Alves. Filosofia e política no pensamento de Hannah Arendt. p. 108. 
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capacita para fundamentar um julgamento singular sobre o espetáculo438. Destarte, espectadores 

e atores, por mais que formulem julgamentos que acompanham suas devidas perspectivas frente 

à aventura do mundo, possuem importância própria na teoria do juízo arendtiano e, 

consequentemente, não é possível asseverar qual deles seja mais proeminente (inclusive porque 

indivíduo nenhum é apenas ator ou apenas espectador, posto que estes papéis se 

intercambiam)439. Nesse contexto, o que é imprescindível destacar é que sem os homens que 

agem e sem os sujeitos que testemunham suas ações o mundo seria um deserto, pois assim como 

a experiência, os julgamentos só são comunicáveis porque os indivíduos existem no plural e 

coabitam o mundo. Ademais, o julgamento é descrito como categoria política crucial porque 

“precede e segue a ação política. Um [homem] age com base no julgamento de uma situação e 

a partir da ação de alguém, bem como o julgamento subjacente está sujeito aos julgamentos 

subsequentes de todos os outros”440. 

Sobre estas duas formas de julgamento, a do ator e do espectador, em A vida do 

espírito Arendt indica que a perspectiva do último é característica predominante do historiador: 

olhando para os acontecimentos retrospectivamente, ele é o juiz responsável por não deixar o 

passado cair no esquecimento, resgatando sua dignidade inerente. A autora citava 

frequentemente Catão para exemplificar que a recuperação histórica é um empreendimento 

filosófico de primeira grandeza: “a causa vitoriosa agradou aos deuses, mas a derrotada agrada 

a Catão”441. Nesse julgamento o distanciamento dos acontecimentos confere a imparcialidade 

necessária para descrever os eventos. Aprofundando ainda mais a questão, em A crise da 

cultura, a autora diferencia a imparcialidade e a objetividade científica do historiador; enquanto 

a exigência moderna pela última impunha a ausência de juízos de valor e, consequentemente, 

 
438 Sobre ator e espectador não possuírem proeminência com relação ao outro, deve-se ao fato de que, geralmente 

eles são a mesma pessoa, em momentos diferentes. Para Tassin, esta é também uma influência socrática na 

fenomenologia arendtiana. Para ele: “Sócrates descobriu essa coisa extraordinária que o ator e o espectador (aquele 

que diz dokei moi) são uma e a mesma pessoa. E assim, para Sócrates, a aparência é a verdade estabelecida a partir 

do doxai e do doxazein. Sócrates não distingue, estruturalmente falando, o campo dos assuntos humanos e o campo 

do pensamento, a vida do espírito e a do cidadão. Ambos estão totalmente implantados em uma estrutura 

radicalmente fenomenal”. TASSIN, Étienne. La question de l’apparence. In: ABENSOUR, Miguel et. al. 

Ontologie et politique. Actes du Colloque Hannah Arendt. p. 80.  

439 Conscientes das várias interpretações sobre a teoria do juízo arendtiano, sejam aquelas que consideram 

mormente o julgamento do ator (e defendem que este pode se dar mesmo enquanto dura o ato, a partir do consenso 
e da persuasão encontradas no espaço discursivo em que se dão as ações políticas) ou as que valorizam o olhar do 

espectador (argumentando que a imparcialidade somente pode ser possível àquele que observa o teatro público), 

destacamos as interpretações de Assy e de Villa, que consideram que a interpretação arendtiana da figura de 

Sócrates abre espaço para que ambos sejam capazes de desenvolver pensamento crítico e de ajuizar. Acrescenta-

se à esta perspectiva o fato de que ora os homens são atores, ora são espectadores e, consequentemente, transformar 

apenas um destes como potencialmente judicante seria transformar o juízo não como uma faculdade mental 

presente em todos os homens, mas uma prerrogativa apenas de alguns, ou presente em alguns momentos 

determinados. Cf. ASSY, Bethania. Ética, responsabilidade e juízo em Hannah Arendt. p. 144. 
440 PAREHK, Bhikhu. Hannah Arendt and the search for a new political philosophy. p. 9.  
441 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 240. 
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propagava que apenas o relato objetivo dos fatos deveria prevalecer na ciência histórica, a 

primeira, ao contrário, “deriva do reconhecimento da exigência de julgar [...], de tomar partido, 

de comprometer-se num, e por meio dum, julgamento que, no entanto, continua a ser imparcial, 

porque se trata de um compromisso a favor do sentido [...], e não da parcialidade dos interesses 

privados ou nacionais do sujeito que se compromete”442.   

Por outro lado, em Eichmann em Jerusalém a autora destaca tanto o julgamento do 

espectador (no caso, os magistrados e membros do júri), quanto deixa entrever a importância 

do julgamento do ator (que faltou a Eichmann)443; a paradigmática figura do burocrata nazista, 

que exemplifica a incapacidade de pensar colocando-se no lugar do outro, demonstra uma 

deficiência tanto no exercício da imaginação quanto da mentalidade alargada; ademais, sem o 

exercício do juízo, a obediência, e não a criticidade, se torna o paradigma gerador da irreflexão 

e, sob determinadas condições, da prática do mal em larga escala444. O fato de que os indivíduos, 

mesmo enquanto atuam, podem ser capazes de opinar sobre os fatos e arrazoar sobre as 

consequências de sua própria atividade, dinâmica característica do juízo do ator, é uma 

exigência da própria cidadania, possibilitada pelo afastamento secreto e temporário da 

imaginação durante o exercício do pensamento.  

Enquanto tanto atores quanto espectadores são impelidos a constantemente tomar 

decisões, se posicionando com relação ao espaço comum e aos demais, em A crise da cultura 

a autora assinala que tanto a doxa do agente quanto daquele que assiste ao espetáculo são 

indispensáveis445. Assim, os indivíduos precisam dos julgamentos para fundar o espaço-entre, 

 
442 ROVIELLO, Anne-Marie. Senso comum e modernidade em Hannah Arendt. p. 88. 
443 Em diversas passagens de Eichmann em Jerusalém (com destaque para o primeiro capítulo  e o Epílogo), Arendt 

destaca a importância da imparcialidade e da visão ampla sobre o acontecimento como predicativos indispensáveis 

para o magistrado e, por conta disso, elogia sobremaneira o juiz Landau, tanto por sua esquiva em transformar o 

evento jurídico da Beth Ha’am em um espetáculo regido pela teatralidade do promotor quanto por sua tentativa de 

fazer cumprir maximamente a finalidade maior de um julgamento: a observação da lei e o cumprimento da justiça. 

Por outro lado, igualmente presente em diversos momentos da obra (a ênfase da autora neste tema se sobressai 

mais no segundo capítulo e no Epílogo) estão as considerações sobre a incapacidade de Eichmann em considerar 

o ponto de vista de quaisquer outras pessoas. Dessa deficiência inicial, a incapacidade de sua imaginação funcionar 

normalmente, o burocrata nazista tanto estava inabilitado para pensar quanto, posteriormente, para emitir juízos 

morais. Foi a partir do não-pensar e do não julgar que este homem tão mediano foi capaz de empreender o mal em 

larga escala. Cf. ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém. p. 13-62; 275-313. 
444 “Foi justamente a renúncia ao julgamento que Arendt detectou como a raiz do mal praticado por Eichmann [...]. 
O que Arendt verificou em Eichmann foi uma incapacidade para relações intersubjetivas. Fechado nas ordens que 

recebia e na ambição da carreira, não fora capaz de visualizar o rosto do outro que se apresentava. Era obediente, 

não examinava nada [...]. Eichmann é tomado como paradigmático do unthinking man, do homem infantilizado, 

que vive a vida submetido a uma ordenação externa. Esse tipo de homem é presa do mimetismo, segue facilmente 

as pressões do grupo e, por isso, facilmente comete violência contra o outro. Eichmann tipificava, assim, a 

inexistência da cidadania, da participação e opinião independente, condição para evitar o mal em política”. 

AGUIAR, Odílio Alves. Filosofia e política no pensamento de Hannah Arendt. p. 143.  
445 “Arendt apresentou um modelo de julgamento nos ensaios ‘A Crise na Cultura’ e ‘Verdade e Política’ que 

poderiam ser caracterizados como muito mais “políticos” [...]. Nestes ensaios ela tratou o julgamento como uma 
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pois na medida em que percebem o mundo de modos diferentes e não podem forçar os demais 

a concordar com seu ponto de vista particular, é mandatório que mesmo imersos na ação e no 

discurso consigam ajuizar e usem a persuasão (e não a coerção) para tentar fazer com que os 

demais concordem com a sua opinião446. “Qualquer decisão política deve levar em consideração 

os implicados; sem essa consideração, a decisão pode ter qualquer qualificativo, menos de 

política. Nenhuma opinião possui validade de antemão e, por isso, a persuasão, e não a prova, 

é a forma apropriada de validação e legitimidade política”447. É a partir do instante em que os 

homens se lançam na aventura da esfera pública, expressando seus julgamentos sobre o que os 

agrada ou desagrada, que eles estabelecem vínculos, descobrem afinidades e escolhem suas 

companhias448.    

Aguiar acrescenta que o juízo do espectador se encontra vinculado com o 

pensamento desinteressado. Sua atividade não anseia por uma participação direta no palco dos 

assuntos públicos, mas busca a compreensão, “o reconhecimento dos acontecimentos no seu 

ser-próprio, enigmático e desafiador”449. Nesse sentido, o contraponto da adesão irrefletida às 

ideologias características dos tempos sombrios é o juízo reflexivo450.   

 

Quando nos aproximamos dessa dimensão compreensiva do juízo, o que salta aos 

olhos é o esforço tenaz de Arendt para recuperar o “sentido singular do evento”. O 

juízo se dirige ao evento na sua particularidade. A compreensão que emerge no juízo 

político não busca a sua causa, não pretende apresentar o sentido universal comum a 

todos os acontecimentos [...]. No juízo político, as pessoas e os eventos possuem 

sentido neles mesmos e, por isso, uma personalidade ou acontecimento tidos como 

 
faculdade que permite também que os atores políticos decidam que linhas de ação devem empreender na esfera 
pública, que tipo de objetivos são mais apropriados ou que valem a pena perseguir, assim como a quem elogiar ou 

culpar por ações passadas ou pelas consequências de decisões passadas”. D’ENTRÈVES, Passerin. Arendt’s 

theory of judgment. In: VILLA, Dana. The Cambridge Companion to Hannah Arendt. p. 253. 
446 Sobre a importância da persuasão, tanto para a teoria política arendtiana quanto para a análise sobre a faculdade 

judicante, Parekh destaca que: “Como Arendt entende, a persuasão tem três características importantes.  Primeiro, 

persuadir alguém é ‘cortejar’ seu consentimento, e o consentimento deve, por definição, ser dado livremente. 

Persuasão, é, portanto, em termos de razões relacionadas com o valor da proposta em questão e não com ameaças 

de consequências desagradáveis para as partes envolvidas. Em segundo lugar, como a proposta em questão é de 

natureza política, as razões que a sustentam devem ter caráter político. Devem relacionar-se com o bem do mundo 

público e não com o lucro ou prejuízo que possa resultar [...]. Em terceiro lugar, e mais importante, a persuasão é 

necessariamente um modo de discurso não demonstrativo. Arendt argumenta que, ao tentar persuadi-lo a aceitar 
minha proposta, estou tentando levá-lo a apreciar não apenas meus argumentos, mas também o peso que atribuo a 

eles, a maneira como os relaciono e minha avaliação das prováveis consequências de ambos. As razões que 

sustentam uma proposta não são como as premissas de um silogismo a partir do qual ela pode ser logicamente 

deduzida. Se eles fossem, nenhuma persuasão seria necessária”. PAREKH, Bhikhu. Hannah Arendt and the 

search for a new political philosophy. p. 143. 
447 AGUIAR, Odílio Alves. Juízo, gosto e legitimidade em Hannah Arendt. Philósophos. p. 258.  
448 Cf. ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. p. 273; 277-278. 
449 AGUIAR, Odílio Alves. Filosofia e política no pensamento de Hannah Arendt. p. 194.  
450 O juízo como compreensão e a importância dos exemplos serão descritos nos próximos subcapítulos deste texto 

dissertativo. 
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insignificantes em determinados contextos podem ser recuperados como exemplares 

em outros451.  

 

Aguiar destaca que alguns níveis de compreensão fundamentam a dimensão 

compreensiva do juízo. O primeiro funda-se no pensamento representativo, na abertura ao 

outro, condição indispensável para a capacidade humana de agir em comum acordo e, portanto, 

esse tipo de compreensão se vincula diretamente às decisões políticas. A seguir têm-se a 

perspectiva reconciliadora da faculdade judicante, exigência não apenas para a ação, mas para 

o estabelecimento da relação do homem com o mundo. “Essa dimensão plural da compreensão 

inviabiliza qualquer pretensão de substituir a decisão e o acordo dos cidadãos. A compreensão 

é apresentada, assim, como o outro lado da ação, como a forma de pensamento capaz de se 

reconciliar com os feitos dos homens conservando a sua dimensão contingencial”452. Por 

último, o autor destaca que a compreensão experimentada pelo espectador desinteressado, que 

momentaneamente não se encontra envolvido na ação mas que retira da experiência e, 

consequentemente, da dimensão factual dos acontecimentos, o lócus ideal do exercício livre da 

reflexão. 

A partir da conexão fundada pelo juízo entre o pensamento e as experiências 

sensorialmente apreendidas, a compreensão se desvela como “forma de participação no mundo 

e se inserir no âmbito do senso comum”453, como a instância a partir da qual o homem se 

confronta com os acontecimentos e, de modo único, se capacita para se posicionar diante de 

cada um deles independente de teorias e doutrinas preestabelecidas. Sem esse tipo de 

pensamento, os indivíduos não são capazes de se orientar no mundo454.  

Foi a valorização do particular (e com ela a possibilidade de julgar sem parâmetros, 

sem a qual esta faculdade certamente sucumbiria aos tempos sombrios) e a mentalidade 

alargada (e o protagonismo tanto do eu e quanto do outro como elemento per quam do 

julgamento) que fizeram com que Arendt identificasse no juízo estético de Kant os elementos 

indispensáveis para a atividade política judicante. Com efeito, já que a aquiescência com o que 

é belo faz com que os homens se libertem de suas idiossincrasias para transcender às limitações 

inerentes a um julgamento inteiramente limitado e particular455, o juízo político necessita da 

 
451 AGUIAR, Odílio Alves. Juízo, gosto e legitimidade em Hannah Arendt. Philósophos. p. 264-265. 
452 AGUIAR, Odílio Alves. Filosofia e política no pensamento de Hannah Arendt. p. 153-154. 
453 AGUIAR, Odílio Alves. Filosofia e política no pensamento de Hannah Arendt. p. 156. 
454 Cf. AGUIAR, Odílio Alves. Filosofia e política no pensamento de Hannah Arendt. p. 156-157. 
455 É indispensável destacar que Arendt não deseja desconsiderar as particularidades que distinguem um indivíduo 

dos demais, e que, deste modo, “determinam o modo de ver de cada indivíduo na sua intimidade”. Ao contrário, 

ela reafirma a importância destas características, bem como sua legitimidade, mas destaca que tais particularidades, 

por dizerem respeito ao eu, perdem sua validade no domínio público, onde apenas aquilo que se refere ao comum 

ganha dimensão política. Cf. ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. p. 274-275.  
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presença dos outros, em cujo lugar se deve pensar e em cuja perspectiva se deve considerar. 

Esta faculdade reforça a habilidade, já presente na fenomenologia do ego pensante, de pensar 

sob o ponto de vista de outra pessoa; a capacidade de lançar-se para o encontro com o outro, 

superando quaisquer predicativos e anseios meramente individuais, é fundamental para o 

exercício da participação e do diálogo públicos. 

Para Parehk, pensar representativamente, característica do juízo reflexivo, é a 

maneira autenticamente política de alcançar um consenso na pluralidade dos homens. Isso 

significa que é apenas transpondo o espaço intersticial entre os diferentes pontos de vista, 

transformando-se num representante de todos os outros, que é possível tentar observar o mundo 

através de outras perspectivas. Assim: 

 

Um cidadão que não pensa de forma representativa não tem direito à atenção dos 

outros, pois ao ignorar seus pontos de vista, ele os trata como se eles não existissem. 

E se eles não existem, ele não pode pedir-lhes o seu apoio. Posso pedir-lhe 

consistentemente que apoie minha proposta ou compartilhe minha opinião apenas se, 

ao chegar a ela, tiver tomado plenamente em conta seus pontos de vista. Quanto maior 

a gama de pontos de vista que um cidadão leva em conta e quanto mais vividamente 
ele os imagina, mais representativa é a opinião que ele eventualmente forma [...]. 

Como Arendt coloca, a validade de uma opinião nunca pode se estender além das 

outras em cujo lugar o juiz se colocou456. 

 

Como os homens são do mundo, o conceito de sociabilidade, fundamental para o 

juízo, possui sua gênese na mundanidade e na pluralidade. É a partir desta tríade, aliada ao 

senso comum e à mentalidade alargada, que é possível o pertencimento intersubjetivo do 

mundo, uma experiência de humanidade comum na qual “o egoísmo só pode ser contraposto 

pelo pluralismo, que é uma estrutura do espírito em que o eu, em vez de ficar envolto em si 

mesmo, como se fosse o mundo inteiro, considera-se um cidadão do mundo”457. Se, ao 

emitirmos nossos juízos, o fazemos sempre como membros de um mundo comum, é 

indispensável que os seres judicantes constantemente empreendam este exercício de 

humanidade. Diante disso, Assy destaca o caráter ético presente nos juízos reflexivos. 

 

Ética e espaço público não se conformam à pura racionalidade do dever, da mesma 

forma que sentimento, satisfação e prazer não são experiências a que nós só temos 

acesso mediante demandas e interesses daquilo que nos compraz na vida privada, 

chamada por Arendt de felicidade privada. A gramática dos afetos também é veículo 
de eticidade, envolve a capacidade de nos sensibilizar, nos deixar afetar pela satisfação 

diante de ações intersubjetivas comuns, bem como a capacidade de nos indignar diante 

do injusto. Requer o cultivo de uma sociabilidade afetiva, uma espécie de exercício 

 
456 PAREKH, Bhikhu. Hannah Arendt and the search for a new political philosophy. p. 145. 
457 ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 142-143. 
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de humanidade [...]. Aprovamos uma sensação de satisfação, cujo interesse é comum, 

precisamente porque nos afeta de forma comum458.   

 

Porquanto o discernimento encerrado em si mesmo, voltado apenas para o eu, 

jamais seria capaz de alcançar a realidade plural, o juízo, com sua exigência de levar os outros 

em consideração, é a mais importante atividade do compartilhar-o-mundo: em cada julgamento 

os indivíduos revelam, mesmo involuntariamente, algo sobre si mesmos. Nesses termos, o quem 

se manifesta não apenas quando alguém age ou se comunica com seus iguais, mas também a 

cada juízo que emite, seja sobre objetos, seja sobre eventos públicos. Por isso é possível afirmar 

tanto que existe mais do que impressões particulares em cada arbítrio quanto que o juízo 

representa o ponto mais alto da interseção entre vita activa e vita contemplativa459.  

Com efeito, a valorização da sociabilidade presente na filosofia kantiana coaduna-

se perfeitamente com a importância da pluralidade na teoria política de Arendt; nem mesmo o 

filósofo pode se eximir da companhia dos demais, posto que por mais que o pensamento seja 

uma atividade que se realiza no estar-só, ele necessita passar pelo crivo da publicidade. 

Ademais, o pensador permanece sempre “um homem como você e eu”460 e, nessa condição, até 

mesmo as mais altas reflexões filosóficas precisam ser comunicadas para a comunidade dos 

homens461. Para Kant, a vocação do pensamento, e consequentemente do juízo, reside no teste 

do exame público, de modo que nenhuma destas atividades resistiria ao completo isolamento. 

Se nossa existência é cosmopolita e o pensamento implica comunicabilidade, esta somente é 

exequível a partir do juízo. “À questão ‘porque há os homens e não o Homem?’. Kant teria 

respondido: a fim de que possam falar uns aos outros. Pois aos homens no plural e, assim, à 

humanidade [...] é uma vocação natural comunicar e exprimir o que se pensa”462. 

 

 

 

 

 
458 ASSY, Bethania. Ética, responsabilidade e juízo em Hannah Arendt. p. 168. 
459 “Em circunstâncias surpreendentemente cotidianas [...], os limites entre responsabilidade política e 
responsabilidade pessoal se tornam bem mais tênues e imbricados, entre como nos apresentamos (self-

presentation) no espaço público, o quem somos de A condição humana e a qualidade de vida de nossa reflexão e 

julgamento crítico [...]. O ato de escolher como nos apresentamos, relevante para a forma como aparecemos no 

mundo e para nossa tomada de posição, permanece na base da responsabilidade política e implica uma qualidade 

de reflexão peculiar às atividades mentais, que por sua vez repousam na responsabilidade pessoal”. ASSY, 

Bethania. “Faces privadas em espaços públicos”. Por uma ética da responsabilidade. In: ARENDT, Hannah. 

Responsabilidade e julgamento. p. 52.  
460 ARENDT, Hannah. A vida do espírito. p. 28. 
461 ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. p. 53. 
462 ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. p. 54. 
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5.2 A dificuldade de julgar e a responsabilidade pelo mundo 

 

Arendt iniciou o colóquio intitulado “A condição crítica da sociedade moderna”, de 

1966, destacando o que se tornou uma das principais prerrogativas dos tempos sombrios: a 

ausência de padrões infalíveis para guiar os julgamentos acabou viabilizando que a esquiva em 

se posicionar diante dos acontecimentos tenha se tornado a postura corrente da maioria dos 

indivíduos463. Ademais, a rapidez com a qual os episódios políticos se desenrolaram no século 

XX nublaram os assuntos públicos ao ponto de tornar predominante a concepção de que é 

impossível emitir quaisquer opiniões sobre assuntos tão cambiantes.   

A dificuldade moderna em julgar foi um dos temas mais recorrentes dos últimos 

textos da autora. Para Arendt, esta postura antipolítica implica não apenas na recusa por assumir 

a responsabilidade pela política, mas resulta no não comprometimento pessoal diante do mundo 

comum, inclusive sobre as implicações das próprias ações para o espaço de aparência. A 

tendência corrente à recusa de emitir julgamentos é um dos mais arraigados elementos 

protototalitários estabelecidos no mundo moderno464.  

 

Há várias razões pelas quais a discussão do direito ou da capacidade de julgar incide 

na mais importante questão moral. Duas coisas estão implicadas nesse ponto: 

primeiro, como posso distinguir o certo do errado, se a maioria ou a totalidade do meu 

ambiente prejulgou a questão? Quem sou eu para julgar? E, segundo, em que medida, 

se é que há alguma medida, podemos julgar acontecimentos passados em que não 

estávamos presentes?465 

  

Vale destacar que, de acordo com a conceitualização arendtiana sobre a faculdade 

judicante, é possível aferir que julgamento não equivale à condenação, como o uso corrente dos 

 
463 Este colóquio, enunciado por Jerome Kohn na Introdução de Responsabilidade e Julgamento, foi realizado em 

Riverside Church, Manhattan, e teve como pano de fundo a Guerra do Vietnã. Nesta palestra, Arendt teria 

defendido tanto a relação entre responsabilidade e julgamento quanto teria apontado a recusa moderna em 
posicionar-se no mundo como um dos elementos característicos da obscuridade política. Cf. ARENDT, Hannah. 

Responsabilidade e julgamento. p. 7. 
464 “[Hannah Arendt] achava que a falta de inclinação para julgar era uma atitude trazida pela democracia moderna 

e que pavimentava o caminho para o totalitarismo. Seu interesse pelo julgamento estava enraizado em um esforço 

para minar a tendência filosófica do pensamento por trás da falta de inclinação para julgar. Assim, seu esforço para 

defender a possibilidade e a dignidade do julgamento foi uma resposta importante aos perigos da democracia de 

massa, assim como sua defesa da ação participativa”. GARSTEN, Bryan. The elusiveness of Arendtian Judgment. 

In: BENHABIB, Seyla. Politics in dark times. Encouters with Hannah Arendt. New York: Cambridge University 

Press, 2010. p. 318. 
465 ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 81. 
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termos pode propor e, por conta disso, em assuntos políticos, não cabe a máxima cristã que 

veementemente se interroga sobre “quem sou eu para julgar466?”.   

Outro ponto de vista corrente que fomentou a moderna desconfiança sobre o 

julgamento reside na perspectiva de que é desaconselhável que alguém julgue eventos caso não 

esteja presente quando eles aconteceram467. Ora, se isso fosse verdade, se somente as 

testemunhas oculares dos episódios pudessem julgá-los, então nem a História e nem o Direito 

seriam possíveis. Ademais, geralmente efetivamos nossa habilidade judicante em retrospectiva; 

nesse sentido, se tendemos à julgar eventos que já ocorreram, então não é arrogância e nem 

tampouco uma prerrogativa cabível apenas aos magistrados posicionar-se diante de episódios 

passados468, afinal “quem jamais afirmou que, ao julgar uma ofensa, pressuponho que eu 

próprio seria incapaz de cometê-la?”469.   

Nessa franja argumentativa, Arendt destaca que todas as indagações que embasam 

o difundido medo de julgar apenas reforçam a intrínseca relação entre esta atividade mental e 

o livre exercício da política. Por trás da não-vontade em emitir quaisquer juízos reside a 

sensação de que homem nenhum é um sujeito livre e, sem esta autonomia, é inviável que alguém 

se responsabilize pelos seus atos. Diante disso, a desculpa nazista de estar apenas cumprindo 

ordens revela que a inabilidade de julgar é diretamente proporcional à ausência de 

responsabilidade por si, pelo outro e pelo espaço comum. “‘Quem sou eu para julgar?’ [...] 

significa: ‘somos todos parecidos, igualmente ruins, e aqueles que tentam (ou fingem) 

 
466 Diversas passagens bíblicas reafirmam a perspectiva cristã que destaca a incapacidade do homem julgar o seu 
próximo, posto que todos compartilhariam da mesma natureza pecadora e imperfeita. Nesse sentido, apenas Deus 

poderia exercer esta prerrogativa. No Livro de Romanos, Paulo afirma que: “Você, por que julga seu irmão? [...]. 

Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus [...], cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. 

Portanto, deixemos de julgar uns aos outros” (Ro 14, 10-13). Na primeira carta aos Coríntios: “Não julguem nada 

antes da hora devida; esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as 

intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação” (1Cor 4:5). No Evangelho de 

Mateus destaca-se que: “Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, 

vocês serão julgados; e a medida que usarem, também será usada para medir vocês” (Mt 7, 1-2). BIBLÍA 

SAGRADA. São Paulo: Ave-Maria, 2018.    
467 Essa postura foi firmemente adotada por Eichmann e por sua defesa no tribunal sempre que se destacava que 

haviam outras alternativas e que o burocrata poderia ter se esquivado de seus deveres assassinos. Para responder a 
isso, ele frequentemente recorria à afirmação de que tal perspectiva era irreal, já que havia sido formulada e 

propagada por pessoas que não sabiam como era o modus operandi do Reich e que, por esse motivo, estavam 

inabilitada para julgá-lo. Cf. ARENDT, Hannah. Eichmann em Jerusalém.  
468 “Esse tipo de ponderação - a capacidade de fazer julgamentos morais sem corrimão ou categorias preconcebidas 

- é, infelizmente, muito raro, mesmo que não dependa de presentes superlativos de inteligência ou caráter. Depende 

de um tipo de coragem ou, como Arendt coloca, uma espécie de arrogância: a arrogância de julgar a si mesmo, de 

recusar a autoridade em questões de julgamento. Ser um “cidadão cumpridor da lei” sob todas as circunstâncias, 

reificar o dever como uma categoria moral, é rejeitar a priori a arrogância necessária para o julgamento 

independente e (em última instância) a própria moralidade”. VILLA, Dana. Politics, philosophy, terror. p. 55. 
469 ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 81. 



126 
 

permanecer parcialmente decentes são santos ou hipócritas, e em qualquer dos casos deveriam 

nos deixar em paz”470.   

A dificuldade em julgar tornou possível que as diferenças entre culpa pessoal e 

responsabilidade coletiva se nublassem ao ponto de que pessoas verdadeiramente inocentes se 

sentissem culpadas pelos crimes cometidos pelo governo totalitário, enquanto aqueles que 

haviam participado do regime jamais parassem para pensar nas consequências dos próprios 

atos. Com efeito, a irreflexão é a outra face desse processo, que culminou com o conceito de 

culpa coletiva: o arraigado medo de julgar, dar nomes e atribuir culpa, faz com que a maioria 

dos indivíduos imponha a si e aos demais uma culpa coletiva, universalizada. Todavia, como a 

culpa, diferente da responsabilidade, que pode também ser pública471, é sempre pessoal, então 

onde todos são culpados, não se pode imputar culpa direta a ninguém. “A culpa, ao contrário 

da responsabilidade, sempre seleciona, é estritamente pessoal. Refere-se a um ato, e não a 

intenções ou potencialidades. É apenas num sentido metafórico que podemos dizer que 

sentimos culpa pelos pecados de nossos pais, de nosso povo ou da humanidade [...]. ‘Somos 

todos culpados’ é uma declaração de solidariedade com os malfeitores”472.  

Nesse contexto, a gênese do colapso moral que inviabilizou o exercício do 

julgamento, principalmente durante a degradação da política característica dos tempos 

sombrios, impõe a seguinte questão: na ausência de padrões para julgar, quem estaria apto para 

exercer esta atividade? Aqueles que permanecem fazendo uso dos antigos padrões, mesmo que 

estes não se ajustem às situações-limite ou, ao contrário, aqueles que, sem dispor de parâmetros 

universalmente válidos, só se apoiam na própria experiência? 

Pensar e julgar sem parâmetros, sem a sustentação fornecida pelos critérios 

preestabelecidos, certamente exige um esforço maior das atividades mentais, mas é 

inteiramente exequível. Mesmo quando as cartas estão sobre a mesa, quando os atos de Estado 

são criminosos e a ilegalidade converte-se em procedimento de rotina, é possível encontrar nos 

homens a capacidade de julgar de modo espontâneo, posicionando-se a partir de cada novo 

evento. É a partir do exercício do juízo que os homens se tornam legisladores de si mesmos.  

 
470 ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 82. 
471 “Quando Napoleão Bonaparte se tornou governante da França, ele disse: ‘Assumo a responsabilidade por tudo 

o que a França fez desde os tempos de Carlos Magno até o terror de Robespierre’, disse ele ‘tudo isso foi feito em 

meu nome, na medida em que sou membro desta nação e o representante do corpo político’. Nesse sentido, somos 

sempre considerados responsáveis pelos pecados de nossos pais, assim como colhemos as recompensas de seus 

méritos; mas não somos, é claro, culpados de suas malfeitorias, nem moral nem legalmente, nem podemos atribuir 

os seus atos a nossos méritos”. ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 217. 
472 ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 214. 
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Nessa empreitada, mesmo que faltem os padrões, em momentos de emergência os 

indivíduos sempre terão dois caminhos para iluminar suas escolhas: o crivo do diálogo interior 

e os exemplos. Estes últimos podem ser pessoas conhecidas, figuras históricas ou mesmo 

personagens fictícios. “Julgamos e distinguimos o certo do errado por termos presentes em 

nosso espírito algum incidente e alguma pessoa, ausentes no tempo ou no espaço, os quais se 

tornaram exemplos”473.      

A influência dos exemplos para os juízos também é herança da filosofia kantiana474. 

Para o autor, eles fornecem a base para os julgamentos, já que deixam entrever o edifício 

esquemático presente no espírito, acrescido de uma diferença de qualidade475. Parafraseando 

Kant, Arendt afirma que: “Os exemplos, que são realmente o ‘andador’ (go-cart) de todas as 

atividades de julgamento, constituem também, e de maneira especial, os sinais de orientação de 

todo pensamento moral”476. Nesse horizonte de reflexão, não é à toa que a autora destacou que 

os romanos consideravam que os sábios eram aqueles que sabiam escolher suas companhias; 

em outras palavras, os melhores cidadãos eram aqueles que se cercavam de bons pensamentos 

e de bons exemplos477. 

De acordo com D’Entrèves, a importância da validade exemplar dentro da 

faculdade de julgar arendtiana se funda na possibilidade de mediar o particular com relação aos 

universais. Como os exemplos conseguem trazer de modo mais forte a centelha do universal 

inserida em sua particularidade, sua importância não se restringe apenas à objetos; com efeito, 

na observação dos eventos é possível identificar, além de suas especificidades, um significado 

exemplar que se perpetua através do tempo, fornecendo uma iluminação àqueles que o 

observam e julgam. “É aqui que o julgamento estético se junta ao julgamento retrospectivo do 

historiador. As Revoluções Americana e Francesa, a Comuna de Paris, os sovietes russos, os 

 
473 ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 211.  
474 “Os exemplos são o andador do julgamento”. KANT, Immanuel. Crítica da razão pura. B174. 
475 “A solução de Kant – a meu ver – de longe a mais valiosa, é a da validade exemplar [...]. Vejamos o que é isso. 

Cada objeto particular – por exemplo, uma mesa – tem um conceito correspondente, pelo qual reconhecemos a 

mesa como uma mesa. Isso pode ser concebido como uma ideia platônica ou como o esquema kantiano; ou seja, 
temos diante dos olhos do espírito a forma de uma mesa esquemática ou meramente formal, à qual toda mesa deve 

conformar-se de alguma maneira. Ou procedemos inversamente: das muitas mesas que vimos na vida, retiramos 

todas as suas qualidades secundárias, e o que permanece é [...] a mesa abstrata. Resta uma outra possibilidade, e 

essa possibilidade entra em juízos que não são cognições; podemos encontrar ou pensar em uma mesa que se julga 

ser a melhor mesa possível, e tomá-la como exemplo de como as mesas deveriam efetivamente ser: a mesa 

exemplar (‘exemplo’ vem de eximere, ‘selecionar um particular’). Esse exemplar é e permanece sendo um 

particular que em sua própria particularidade revela a generalidade que, de outro modo, não poderia ser definida. 

A coragem é como Aquiles, etc.”. ARENDT, Hannah. Lições sobre a filosofia política de Kant. p. 98.  
476 ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 210-211. 
477 Cf. ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. p. 281. 
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conselhos revolucionários alemães de 18-19, a revolta húngara de 1956, possuem o tipo de 

validade exemplar que os dá significado universal, embora conservando sua especificidade”478.  

Além de escolhermos nossas companhias através dos nossos julgamentos, nos 

momentos em que a esfera pública é diluída os exemplos que elegemos são nossos 

companheiros mais presentes, ao lado do nosso parceiro interior. Aliás, é através da reflexão 

que escolhemos os exemplos e, por isso, tal eleição segue o mesmo princípio de que tipo de 

companhia desejo ser para mim mesmo: a única decisão acertada seria a de não escolher o mal. 

A importância de, a partir do julgamento, escolher os melhores parceiros possíveis reside no 

fato de que, ao não me importar de conviver com os piores exemplos, a tendência é que os 

indivíduos passem a desenvolver uma indiferença que, moralmente, é sempre perigosa.  

 

Em termos morais e até políticos, essa indiferença, embora bastante comum, é o maior 

perigo. Em conexão com isso [...] está outro fenômeno moderno muito comum, a 

tendência difundida da recusa a julgar. A partir da recusa ou da incapacidade de 

escolher seus exemplos e a sua companhia, e a partir da recusa ou incapacidade de 

estabelecer uma relação com os outros pelo julgamento surgem os skandala reais, os 

obstáculos reais que os poderes humanos não podem remover porque não foram 
causados por motivos humanos ou humanamente compreensíveis. Nisso reside o 

horror e, ao mesmo tempo, a banalidade do mal479.  

 

Dentro da fenomenologia do ego pensante proposta por Arendt é possível apontar 

alguns exemplos que ajudam a sustentar o seu corpus teórico. Nessa franja argumentativa, 

Sócrates se funda como o paradigma do cidadão-reflexivo, Eichmann como o arquétipo do 

perigo da irreflexão480 e a Dinamarca como acontecimento exemplar, que comprova o poder 

que emana das ações não-violentas. Para Passos, nos tempos sombrios, quando os padrões não 

são capazes de iluminar as ações, os exemplos de resistência surgem como uma centelha, 

possíveis motivadores para aqueles que mantêm intactas as suas faculdades espirituais. 

“Quando a preocupação maior de uma época é com a sobrevivência [...], aqueles que se recusam 

a ‘agir’, levando somente em consideração o cuidado [...] com a harmonia do ego pensante, 

 
478 D’ENTRÈVES, Passerin. Arendt’s theory of judgment. In: VILLA, Dana. The Cambridge Companion to 

Hannah Arendt. p. 251. 
479 ARENDT, Hannah. Responsabilidade e julgamento. p. 212. 
480 “Arendt descobre em Eichmann, sob uma forma quase caricatural, a estupidez, a Dummheit, como a tinha 

definido Kant: a interrupção do julgamento, a incapacidade de relacionar o particular com uma regra universal 

adequada. Eichmann possui, por um lado, as categorias gerais do bem e do mal e vê-se, por outro lado, envolvido 

em situações em que essas categorias são o mais radicalmente possíveis problematizadas. Só que existe uma 

dissociação total entre esse conhecimento teórico de conceitos gerais e as situações particulares às quais é 

necessário aplicar essas leis gerais. O que realmente falta a Eichmann não são as categorias teóricas ou lógicas do 

bem e do mal [...]: ele não pensa sobre o conteúdo destas regras formais, não abre à questão do sentido as categorias 

que utiliza”. ROVIELLO, Anne-Marie. Senso comum e modernidade em Hannah Arendt. p. 158.  
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aparecem como um ‘exemplo’ a ser seguido, na medida em que esse exemplo funciona como 

um motivador plural”481.  

Destarte, a relação entre a emissão de julgamentos e os exemplos que os indivíduos 

elegem para guiar sua conduta e fazer-lhes companhia funda um caráter ético inalienável na 

atividade judicante: em Entre o passado e o futuro, a autora destacou que ensinar através do 

exemplo não volta-se apenas para as especificidades inerentes à ciência da educação, mas que, 

na convivência entre os homens, ele é um elemento valioso para incentivar os homens para agir, 

sendo também um motivador consistente para que os atores públicos expressem suas opiniões 

com qualidade. Diante disso, a validade exemplar é uma das fontes dos princípios éticos482.  

 
Esse ensinamento pelo exemplo é, com efeito, a única forma de “persuasão” de que a 

verdade filosófica é capaz sem perversão ou distorção, ao mesmo tempo, a verdade 

filosófica só pode se tornar “prática” e inspirar a ação sem violar as regras do âmbito 

político quando consegue manifestar-se sob o disfarce de um exemplo. É a única 

oportunidade de que um princípio ético seja simultaneamente verificado e validado. 

Assim, por exemplo, para verificar a noção de coragem devemos recordar o exemplo 

de Aquiles, e para verificar a noção de bondade inclinamo-nos a pensar em Jesus 

Cristo ou São Francisco; esses exemplos ensinam ou persuadem através da 
inspiração483.  

  

Porquanto, para Arendt, o exemplo de imparcialidade judicante provém de 

Heródoto, o paradigma de coragem se origina do Aquiles de Homero. Na verdade, a figura do 

herói entifica não apenas a realização de grandes feitos e a pronunciação de grandes palavras, 

mas principalmente a coragem que todo homem necessita para estar na cena pública484. Se os 

gregos consideravam que era através das realizações dos grandes homens que era possível aos 

indivíduos mortais a imortalidade oriunda da fama, isso significa que, através do exemplo 

extraído da vida destes personagens, uma “diferença de qualidade” é acrescentada ao mundo e 

na imaginação daqueles que deles se acompanham. Nesse sentido, tais exemplos são capazes 

de se perpetuar no tempo e, sem perder nada de sua atualidade e originalidade, conseguem 

dialogar com homens de séculos posteriores, construindo com eles uma ligação coletiva, até 

porque “a apreciação da vida em comunidade está entre as principais razões do heroísmo”485. 

 
481 PASSOS, Fábio A. A faculdade do pensamento em Hannah Arendt. p. 202-203. 
482 Cf. ASSY, Bethania. Ética, responsabilidade e juízo em Hannah Arendt. p. 188. 
483 ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. p. 306-307. 
484 “O herói desvelado pela história não precisa ter qualidades heroicas; originariamente, isto é, em Homero, a 

palavra ‘herói’ não era mais que um nome dado a qualquer homem livre que houvesse participado da aventura 

troiana e do qual se podia contar uma história. A conotação de coragem, que hoje reconhecemos ser uma qualidade 

indispensável a um herói, já está, de fato, presente na disposição para agir e falar, para inserir-se no mundo e 

começar uma estória própria”. ARENDT, Hannah. A condição humana. p. 231.  
485 ASSY, Bethania. Ética, responsabilidade e juízo em Hannah Arendt. p. 188. 
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Os feitos extraordinários ajudam a construir não apenas o sentimento cívico de um povo, mas 

fundam também parte exemplar da vida comunitária.   

Se os tempos sombrios romperam o fio de Ariadne que ligava os homens à tradição 

e, com isso, os impôs a lidar, através do pensamento e do juízo, com fragmentos do passado, a 

sua reconciliação com o mundo perpassa o reconhecimento de que a obscuridade pública do 

mundo moderno tornou inadiável não apenas pensar sem corrimão, mas também posicionar-se 

em um mundo em que tanto as atrocidades quanto os milagres são possíveis. Diante disso, para 

o ser pensante e judicante não basta apenas relacionar conceitos ou aplicar sistemas teóricos e 

cognitivos numa realidade em que se pretende enquadrá-los, retirando-lhe a espontaneidade e 

a contingência; ao contrário, é necessário cercar-se das melhores companhias, seja entre os 

homens, seja entre os exemplos. Esse pensar por si mesmo, e ao mesmo tempo com os outros, 

é capaz de resgatar os tesouros perdidos do passado e de evitar as catástrofes no presente, todas 

as vezes em que as cartas estiverem sobre a mesa, tornando exequível a existência do futuro. 

De acordo com Arendt: 

 

Esse pensar trabalha com os fragmentos [...] que consegue extorquir do passado e 

reunir sobre si. Como um pescador de pérolas que desce ao fundo do mar, não para 

escavá-lo e trazê-lo à luz, mas para extrair o rico e o estranho, as pérolas e o coral das 

profundezas, e trazê-los à superfície, esse pensar sonda as profundezas do passado – 

mas não para ressuscitá-lo tal como era e contribuir para a renovação de eras extintas. 
O que guia esse pensar é a convicção de que, embora o vivo esteja sujeito à ruína do 

tempo, o processo de decadência é ao mesmo tempo um processo de cristalização, que 

nas profundezas do mar, onde afunda e se dissolve aquilo que outrora era vivo, 

algumas coisas sofrem uma ‘transformação marinha’ e sobrevivem em novas formas 

e contornos cristalizados que se mantêm imunes aos elementos, como se apenas 

esperassem o pescador de pérolas que um dia descerá até elas e as trará ao mundo dos 

vivos – como ‘fragmentos  do pensamento’, como algo ‘rico e estranho’486.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
486 ARENDT, Hannah. Homens em tempos sombrios. p. 222. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O thaumatzein inicial que motivou as pesquisas sobre o conceito de pensamento 

na teoria arendtiana, bem como a relação desta atividade com os tempos sombrios, períodos em 

que a obscuridade da cena pública nubla os valores, conceitos e padrões, tornando-os 

insuficientes para guiar as ações humanas, nasceu da observação de que, por mais que as 

indicações de Arendt sobre a importância desta atividade, tanto para a vida espiritual dos 

homens quanto da sua influência sobre os assuntos públicos, percorra todo o seu corpus teórico, 

a fenomenologia do ego pensante dificilmente aparece como objeto central de investigação dos 

comentadores que se debruçam sobre os textos deixados pela autora. Numa via contrária, o 

caminho que pretendemos trilhar nesta dissertação coadunou-se com aquele já sinalizado por 

autores como Odílio Aguiar, Fábio Passos e Richard Bernstein: sob a égide da teoria política 

arendtiana, é inviável pretender resgatar a dignidade da política sem recuperar também a 

dignidade do livre pensar. No entanto, alguns predicativos da reflexão proposta por Arendt se 

diferenciam do que foi legado pela tradição.  

Primeiro, pensar não é passividade. Ao contrário do que foi proposto durante boa 

parte da história da filosofia, esta faculdade nem se liga à uma realidade extramundana, nem 

tampouco se vincula apenas a um estado de meditação ou contemplação do Absoluto, ou ainda 

é dependente da cognição. O pensamento é pura atividade, o estado mais ativo de que o 

indivíduo é capaz, a quintessência do estar-vivo. É a faculdade mental que distingue os homens 

qua homens e, mesmo sem impelir os indivíduos diretamente para a ação, é capaz de indicar a 

eles o que não deve ser feito. Isso se deve ao modus operandi de seu exercício: a natureza 

dialógica do pensamento extrai do espanto com tudo aquilo o que é a anima de sua realização. 

Em outras palavras, não são apenas as grandes questões e os mais refinados problemas que 

impulsionam os indivíduos à refletir, mas o cotidiano e tudo aquilo que eles experimentam 

através dos sentidos. A construção da realidade plural é o solo do pensamento e a busca por 

significar e compreender o mundo são os seus motivadores. 

Segundo, o pensamento não é uma faculdade menor do que a ação, ou vice-versa. 

Inversamente, Arendt defende que não há sequer como estabelecer uma comparação entre elas, 

posto que são atividades distintas. Nesse sentido, como frequentemente é tênue a linha que 

separa vita activa e vita contemplativa, o abismo tradicionalmente proposto entre estas esferas 

é falacioso, posto que é o trânsito contínuo entre elas que funda a existência humana. Assim, 

uma verdadeira fenomenologia do ego pensante não pode considerar o homem de modo 

apartado das suas experiências corriqueiras, do mesmo modo que a análise sobre as instituições 
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humanas não pode se esquecer que o indivíduo é um ser que pensa, quer e julga. Com efeito, a 

tensão entre filosofia e política tem nascedouro na tentativa de desassociar estas esferas, ao 

considerar que apenas alguns estariam aptos à reflexão. Ora, se o pensamento fosse uma 

prerrogativa de poucos, para o restante dos indivíduos só seria possível a realização de ações 

irrefletidas?   

Terceiro, o pensamento é uma faculdade inerente a todos os homens e não de uns 

poucos escolhidos. Isso significa que todos estão aptos para iniciar o diálogo interior e, com 

ele, pôr sob exame crítico o que lhes rodeia. Porquanto o vento do pensamento solapa todas as 

certezas irrefletidas, as opiniões infundadas e os códigos de valores insipientes, esta atividade 

mental representa sempre um perigo para a manutenção do status quo. Ademais, para pensar 

não é necessário pautar-se apenas nos padrões pré-concebidos, reeditando-os, pois a liberdade 

do homem não reside apenas durante o curso da ação e do discurso no espaço-entre, mas 

também na comunicação dialógica interior. Por isso pensar sem o corrimão proporcionado pela 

tradição, além de ser uma prerrogativa humana fundamental representa uma possível saída para 

os momentos em que a crise política e moral solapa os critérios existentes, nublando a percepção 

da realidade.  

Além disso, a imaginação, capacidade constituinte do pensamento de tornar 

presente o que está ausente, capacita os homens a representar mentalmente objetos, pessoas e 

acontecimentos, tornando possível refletir sobre eles mesmo que não estejam mais disponíveis 

aos sentidos. Esta habilidade indispensável para que os sujeitos se tornem aptos para pensar sob 

o ponto de vista de outras pessoas é um preceito político de primeira grandeza, desenvolvido 

ainda mais pela faculdade mental política par excellence, o juízo. 

Liberada pelo pensamento, o julgamento ajuda a tornar possível a fundação de 

corpos políticos e a manutenção do espaço público. Por considerar sempre os juízos de todos 

os outros, cada julgamento enseja em si tanto quem o juiz é quanto o princípio da comunidade; 

nesse sentido é possível dizer que a existência dos homens é cosmopolita. Todavia, vale 

ressaltar que em nenhuma das atividades o emissor perde a autonomia e o tom de sua voz: a 

diferença é que tanto no ego pensante quanto na habilidade judicante a consideração pelos 

demais é um imperativo de primeira grandeza, superando as idiossincrasias e as necessidades 

meramente individuais. Desse modo, como até mesmo na vida mental os sujeitos coexistem 

com os demais, uma pergunta se impõe: se a natureza dos homens é comunicação e convivência, 

numa sociedade massificada e atomizada, cuja experiência predominante é a solidão, será que 

as atividades mentais conseguem permanecer incólumes? Até que ponto os tempos sombrios 

inviabilizam o livre exercício das faculdades espirituais? 



133 
 

No desenvolvimento de nossa pesquisa foi possível delinear que em condições de 

solidão, de um agudo desenvolvimento do processo de burocratização e de alienação dos 

homens em relação ao mundo, com a ideologia suplantando a capacidade de deliberação e de 

participação pública em prol da adesão a uma realidade supostamente superior, a maioria dos 

indivíduos se deixará levar impensadamente pelos padrões e valores, mas outros indivíduos 

não. Para esses, mesmo na dissolução da esfera pública e na ausência de regras para nortear seu 

comportamento, o pensamento per si adequa-se como uma bússola capaz de indicar o que não 

deve ser feito em tempos de escuridão. Nessas situações em especial, por ser capaz de impedir 

que os homens empreendam o mal, o pensamento ganha uma dimensão eminentemente política.  

Tal afirmação corrobora a hipótese inicial que norteou o desenvolvimento da 

presente dissertação: o diálogo interior, por mais que não conduza os homens diretamente para 

a ação, não é um elemento politicamente marginal. Seja através da liberação da faculdade 

judicante, seja porque é impossível que os agentes imersos no palco dos assuntos públicos 

atuem sem uma reflexão anterior, não se pode desassociar o exercício do ego pensante da 

cidadania e da capacidade que os indivíduos possuem de agir em consenso. Na verdade, o 

pensamento é uma prerrogativa indispensável para a participação na esfera do comum, 

porquanto confere a criticidade e o olhar atento sobre os interesses que vinculam os homens 

entre si. A figura de Sócrates como paradigma do cidadão reflexivo e a perspectiva de que o 

pensamento seria o melhor legado que ele poderia deixar para a polis entifica a importância do 

ego pensante para a constituição e a permanência do mundo comum: os melhores cidadãos são 

aqueles que submetem o que lhes acontece ao crivo crítico do ego pensante, bem como são 

também os indivíduos que convivem em harmonia consigo mesmo. Ao contrário, as pessoas 

moralmente baixas tendem a se esquivar da cisão interior da consciência. 

A defesa do livre exercício do pensamento somente é possível estando atrelada ao 

imperativo de significar os assuntos humanos e de compreender os acontecimentos e os 

fenômenos. É somente a partir do pensar que os sujeitos conseguem se relacionar com um 

mundo em que chegaram como estranhos e que permanecerão do mesmo modo caso não se 

reconciliem com o que lhes acontece. Ademais, como o solo fértil do qual brotam as reflexões 

emana das experiências, resgatar a dignidade da política perpassa indissociavelmente valorizar 

esta faculdade mental, posto que é inverossímil esperar participação política consciente de 

indivíduos que não se dão conta do imperativo de pensar. Se num cenário de desertificação do 

mundo comum para a maioria dos indivíduos parecerá mais seguro aderir impensadamente aos 

padrões e valores, manter intacta a capacidade de reflexão e de posicionamento requer coragem, 
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rebeldia e, sobretudo, comprometimento e responsabilidade com o espaço em que os indivíduos 

convivem, mesmo que a esfera pública esteja diluída. 

Porquanto os exemplos que Arendt frequentemente utilizava trazem em si a 

comprovação de que é possível resistir à radicalização dos tempos sombrios, em todos esses 

casos é possível apontar que não foram regras externas aos indivíduos, nem quaisquer preceitos 

tradicionais, que os impediram de perpetuar o mal. Foi a disposição de viver bem consigo 

mesmo, advinda do diálogo interior, que se revelou capaz de impedir as catástrofes nos 

momentos cruciais. Nesses termos, se, por um lado, o livre pensar é sempre combatido por 

tiranias e governos totais, por outro ele é a saída mais eficaz contra o ódio, a segregação, a 

intolerância e a violência, elementos antipolíticos muito presentes na não-política atual. 

Tomar como objeto central de investigação da teoria arendtiana a sua proposta 

fenomenológica do pensamento, principalmente sob o pano de fundo de ruínas e de quebra do 

elo com a tradição que fundamenta os tempos sombrios, fornece uma chave de leitura 

alternativa e abrangente do corpus teórico legado por Arendt. A perspectiva sui generis que o 

pensamento oferece para observarmos os eventos característicos do mundo moderno nos 

apresenta a um horizonte excepcional de fenômenos e de novas possibilidades de investigação. 

A relação entre o intrincado processo de alienação do mundo e o totalitarismo, o par conceitual 

tempos sombrios e a banalização do mal, a antinomia entre o pensar e a irreflexão, o contraponto 

entre Sócrates e Eichmann, a tríade pensar-significar-compreender, a construção plural da 

realidade através do senso comum, a liberação do juízo e a sua relação com a responsabilidade 

pelo mundo são alguns dos elementos que este horizonte nos proporcionou investigar. No 

entanto, algumas discussões transversais acabaram sendo deixadas de lado para que o fio 

condutor argumentativo constituído pela pergunta por nós formulada (o que significa pensar 

em tempos sombrios?) pudesse nortear a presente dissertação sem perder sua força 

metodológica. Nesse horizonte de reflexão, alguns conceitos da teoria política da autora não 

foram aprofundados, como também a faculdade mental da volição também não foi apresentada. 

Nos próximos passos de nossa pesquisa sobre o empreendimento da teoria política arendtiana 

certamente as faculdades mentais (em seu exercício e em sua ausência) se desvelarão como o 

ponto de partida ideal para investigar quais os elementos foram responsáveis pela degradação 

da política. Afinal, se a existência humana é constituída pelo trânsito entre as duas esferas, a 

teoria política ideal não deve se esquivar da consideração das faculdades mentais que 

distinguem os homens qua homens, seres pensantes e capazes de empreender o novo. A 

disposição para a convivência e para o diálogo com seus iguais somente são possíveis quando 

experimentadas previamente no pleno exercício do diálogo interior. 
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Para além da demonstração da relação entre pensamento e juízo, porém sem perder 

de vista a independência de ambas as faculdades, vale ressaltar que ao abordar as implicações 

políticas do pensar não foi nossa intenção, como também não foi a da autora, sinalizar para uma 

superação dialética da irreflexão para a reflexão, nem tampouco posicionar o diálogo interior 

como o antídoto imbatível para combater o mal banal e burocratizado característico de nosso 

tempo. Por mais que, de fato, as feições rotineiras que o mal adquiriu no mundo moderno 

tenham radix na frustração gerada pela impossibilidade de agir politicamente e na incapacidade 

de pensar, o diálogo entre eu e eu mesmo é apenas uma alternativa de enfrentamento da 

obscuridade da cena pública. Se quando as cartas estão sobre a mesa as decisões a serem 

tomadas dependem apenas da cisão da consciência, é na philia entre o indivíduo e o seu 

companheiro interior que é possível evitar as catástrofes políticas e pessoais. O vento do 

pensamento não é capaz de solapar apenas os códigos, os conceitos e os padrões que não 

possuam profundidade, mas também é a partir dele que iluminar os tempos sombrios é uma 

possibilidade sempre presente para todos aqueles que, mesmo nos períodos de obscuridade 

pública, quando o grande jogo do mundo se desvela de modo distorcido e turvo, não abrem mão 

de se afirmarem e de se distinguirem como seres humanos.   
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