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“Na luta entre ti e o mundo, apoia o mundo.” 

Franz Kafka 

RESUMO 

 

O presente trabalho assume por escopo a exposição da relação entre arte e política no 

pensamento de Hannah Arendt, tendo em vista apresentar o modo tal qual esta autora a 

visualiza por meio da articulação dos conceitos de ruptura e de permanência. Para 

tanto, recorre-se a obras como A condição humana (1951), Entre o passado e o futuro 

(1968), Homens em tempos sombrios (1968) e A vida do espírito (1978), na medida em que 

esses escritos parecem condensar traços fundamentais dessa discussão, dados como via 

efetiva de aproximação dessa problemática. Um primeiro capítulo concentra-se no 

enfoque do quadro geral entorno do qual Arendt compõe sua teia reflexiva, isto é: 

aquele constituído pelas questões políticas que emergem nos eventos do século XX. 

Afere-se o diagnóstico de um contexto amplo de crise extraído da compreensão de um 

inegável esgarçamento da tradição política e moral ocidental. Fissuradas as categorias 

políticas e morais tradicionais orientadoras de ação e pensamento, experimenta-se a 

radicalidade da incapacidade de julgar, vinculada à inacessibilidade do passado que 

reverbera na própria opacidade do presente. Em face da constatação da crise dada como 

sinônimo de obscurecimento do mundo, à qual arte e política – dimensões por excelência 

pautadas na permanência – não passam incólumes, transita-se a um segundo capítulo 

cuja reflexão atém-se à ideia de cultura diante da perda da tradição; percorre-se o tema 

da cultura em uma sociedade de massas, articulando-o a conceitos como filisteísmo e 

entretenimento. O terceiro momento, assumindo o tema da ruptura encadeado pelos 

capítulos anteriores, evidencia a reabilitação da aparência como horizonte capaz de 

demonstrar a relação existente entre arte e política contemporânea, chegando, portanto, 

ao ponto central de nossa proposta.  

 

 

PALAVRAS-CHAVE: Política. Arte. Cultura. Hannah Arendt. 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

This thesis investigates the relationship between art and politics in Hannah Arendt’s 

thought. The objective is to present the way the issue is viewed by the author. To achieve 

this end, concepts of rupture and permanece will be articulated. Therefore, it resorts to 

such works as The Human Condition (1951), Between Past and Future (1968), Men in 

Dark Times (1968) and The Life of the Mind (1978), inasmuch as these writings seem to 

condense fundamental traces of this discussion, given as effective means of aproximation 

to this problem. The first chapter focuses on the analysis of the general environment 

from which Arendt composes its reflexive web, ie: that one consisting on political issues 

that emerge in the events of the twentieth century. One diagnoses a broad context of 

crisis drawn from the understanding of an undeniable fraying of Western moral and 

political tradition. When the traditional political and moral categories that guide action 

and thought are broken, one experiences the radical inability to judge, linked to the 

inaccessibility of the past that reverberates in the very opacity of the present. Before the 

confirmation of a crisis given as a synonym for the darkening of the world, to which art 

and politics - dimensions par excellence ruled in permanence - do not pass unscathed, 

one moves to a second chapter whose reflection adheres to the idea of culture in the face 

of the lost of tradition; one travels up the topic of culture in a mass society, linking it to 

concepts like philistinism and entertainment. Taking the breaking theme, chained by the 

preceding chapters, the third chapter highlights the rehabilitation of appearence as able 

to demonstrate the relationship between contemporary art and politics, coming thus to 

the core point of our proposal. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Pensar a ligação entre o pensamento de Hannah Arendt e a obra de arte 

parece, à primeira vista, um esforço hercúleo cuja tarefa exige atenção do leitor a fim de 

que este não se perca na teia labiríntica da obra arendtiana, e que, em equívoco, busque, 

a partir deste mote, conferir uma unidade imediata à obra da autora, quando é 

justamente a notória polifonia com a qual Arendt se volta às questões da política 

contemporânea o que nos permite trilhar esse caminho capaz de nos conduzir às 

questões centrais de seu pensamento. 

Há, contudo, outro desafio ao texto que se segue: aquele que diz do risco de se 

perseguir uma Arendt que não existe textualmente, cuja consequência inevitável seria o 

fracasso do texto acadêmico, no teor exegético que se lhe exige. É bem verdade que 

aqueles que procurarem na letra de seu texto um tratado filosófico sob a égide da 

disciplina prescrita por Baumgarten nada encontrarão. Posto o risco, resta a questão: 

por que Arendt? Se se toma por evidente o vigor de suas análises e a concisão do seu 

dito, corroborados pelo considerável número de leitores e leituras que têm surgido nas 

últimas décadas, a questão, de ricochete, leva a outra: por que não o lugar seguro das 

temáticas cujas leituras parecem consolidadas: o totalitarismo, o mal banal, a 

pluralidade, o juízo ou a ação política? Se arte e estética não ocupam ali lugar preciso, 

por que a voz de Hannah Arendt e não outra? No confronto com estas, a resposta vem a 

reboque da consciência de que a produção reflexiva de Hannah Arendt é inegavelmente 

densa e original ao pensar seu próprio tempo, confrontando-se com a realidade 

incontestavelmente conturbada do século XX – no interior da qual o mote desta pesquisa 

deve ser inscrito.  

A via de regra é o corte e, diante dele, os fios rompidos da tradição como 

desafio ao pensamento, expresso pela pergunta: o que estamos fazendo? Questão que 

marca e delata o ponto de partida do pensamento arendtiano. O que nela se condensa, 

tomado em sua radicalidade, é o questionamento pelo lugar e modo da ação no mundo 

presente, quando dela se desprende o fio seguro de Ariadne. É preciso que o pensamento 

político reinvente-se para que possa voltar-se ao ritmo mecânico de um tempo que chega 

com velocidade de máquina, reprodução de cinema e percepção dispersa na fugacidade 
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da diversão. É no sentido dessa concepção que o texto a seguir buscar evidenciar a 

relação entre arte e política no interior da obra de Arendt, percorrendo três momentos 

distintos – porém relacionados – que emergem no horizonte da leitura de textos como: A 

condição humana (1951), Entre o passado e o futuro (1968), Homens em tempos sombrios 

(1968) e A vida do espírito (1978). 

À revelia da dificuldade de se situar esse tema nos termos propostos, 

conforme exposto anteriormente. O primeiro capítulo segue o rastro de elementos gerais 

à obra de Hannah Arendt e adequa-se a nosso propósito em duas vias determinadas: 

aquela de familiarizar o leitor ao contexto teórico do qual parte Arendt em sua reflexão 

política; bem como, a de servir de base ao próprio objeto desta pesquisa, na medida em 

que se toma a relação entre arte e política tendo por horizonte essa linha de pensamento 

que parte da constatação do obscurecimento do mundo, demorando-se sobre a crise da 

tradição e desembocando na necessidade de outra forma tanto da política como da arte. 

No segundo capítulo, dedico-me à investigação dos caracteres que modelam a 

crise na instância do pensamento, enquanto tradição que se desmantela, perscrutando os 

problemas aos quais se entrelaça a ideia de cultura ante a inegável perda da tradição. 

Analisa-se, assim, o equívoco incrustado na concepção de uma cultura de massas, 

discutindo-se as relações que se estabelecem no interior de uma sociedade massificada 

no que tange aos processos de formação, educação e transmissão. Explicitada a face da 

crise em seus entrecruzamentos fundamentais, transita-se, em um terceiro capítulo, para 

a abordagem da obra de arte propriamente dita, no intento de mostrar que a ruptura, 

embora altere radicalmente a forma de nos relacionarmos com o objeto artístico, não 

desfigura ou aniquila a arte enquanto tal. Evidencia-se, aqui, a reabilitação da 

aparência, expondo-se o modo como Hannah Arendt compreende o objeto da arte, qual 

seja: o feito exemplar, o mais excelente na dimensão do homo faber – homem construtor 

do mundo.  

Por fim, o trabalho é um esforço de pensar com Arendt este mundo 

obscurecido, tarefa na qual recorro ao uso metáforas: “o brilho da pérola”, o “palco 

vazio”, “as chamas nas cinzas” como via de criar um fio ao itinerário que proponho. São 

todas elas, de certo modo, notas em um “coro sem regência”, composto por vozes que, 

embora entrecortadas pela força dilaceradora de um século cuja “crueldade é por certo 

insuperável”, não abdicam de entoar o canto que martela a resistência como nota de 
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incontestável centralidade, permitindo aflorar ao fundo outras tantas como as de 

Jaspers, Benjamin, Kafka, Proust, Broch, Shakespeare e Rilke, que se somam a voz da 

própria Hannah Arendt como exemplos de que a ruptura que sinaliza a 

incomunicabilidade como contrapartida de algo perdido nos veios mais profundos de 

nossa experiência, não representa, porém, a eternidade da impossibilidade de dizer, da 

imobilidade do agir e da abertura do pensar, em suma, não representa que pensar a 

política e a arte seja um projeto, por necessidade, fadado ao fracasso. 
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2.1 À sombra de um tempo sombrio 

 

“Não almejar nem os que passaram nem os que virão, importa ser de seu 

próprio tempo”.  

Se é de Karl Jaspers a máxima que chama a um tempo próprio, ela não é 

menos de Hannah Arendt, quando dela a autora se utiliza como epígrafe à sua primeira 

obra, Origens do totalitarismo (1951), cujo diagnóstico conclui a falência da tradição 

conceitual da política que, diante da investida totalitária, já não pôde iluminar o que foi 

posto diante de si, na medida em que foram colocadas em xeque as categorias usuais 

legadas pela tradição do pensamento político ocidental, seus critérios e padrões de 

julgamento e, consequentemente, de compreensão dos fenômenos políticos. Ora, o tempo 

que “nos importa ser” é, pois, aquele da irrupção do absurdo. 

O totalitarismo é o estopim prematuro de um século que vê suas luzes 

ofuscadas pela desordem, a desagregação e o desmantelamento em suas primeiras 

décadas. Os anos 1920 e 1930 seriam tempo em transe, onde a produção do comum, da 

arte e da reflexão se coloca por matizes diversos: crise do capitalismo, o fascismo e as 

revoluções socialistas, a modificar as bases da sociabilidade moderna, ao passo que a 

grande cidade, as vanguardas artísticas, as vitrines e o divã, sinalizariam o novo modo 

de pensar e sentir. Por todos os lados há a instauração de “um novo ritmo, movimentos 

mecânicos, gestos bruscos, rápidos. Inacessíveis ao olhar comum, irreproduzíveis pelo 

nosso corpo” (PEIXOTO, 1982, p. 9). Tudo é “outro”: das ruas a seus transeuntes. 

A crise é, aí, a expressão inevitável da força de desagregação que move esses 

anos, cenário no qual cindem as formas comunais de existência e os arranjos fixados de 

interação: a viragem definitiva do século XIX ao século XX. O fim do abrigo da cultura, 

da ilusão visionária das promessas da técnica, do sentido da política e dos valores sociais 

inscritos na tradição. Ao homem moderno resta sustentar-se sobre seu presente como se 

este fosse uma ilha cercada pela indiscernibilidade do mar: atomizado, isolado, procura 

nas ruínas de seu momento o testamento que lhe indique o paradeiro da herança que 
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não lhe foi legada: o patrimônio cultural condensado nas categorias orientadoras de 

pensamento e ação. 

Em um só tempo, Karl Jaspers e Rosa Luxemburgo, Ângelo Roncalli e Isak 

Dinesen, Hermann Broch e Bertolt Brecht, Walter Benjamin e Martin Heidegger, o 

expressionismo e a Bauhaus, Wittgenstein e o Círculo de Viena. Se ainda não são os anos 

do terror e da guerra atômica, dos campos de concentração e extermínio, imagens que 

comporão o temário da obra de Hannah Arendt, esses são os anos de formação e olhá-los 

nos ajuda a pensar o horizonte referencial da articulação entre arte e política. 

Ao refletir sobre “os tempos sombrios” Arendt escolhe o ensaio biográfico 

como modo de penetrar o núcleo duro do espírito de seu tempo, ilustrando 

exemplarmente os traços com os quais se escreve a biografia empobrecida do homem do 

século XX, filho de uma época marcada por intensas fissuras, desvios, intermitências e 

irrecuáveis dissoluções, as quais denominamos, de um modo lato, de modernidade, e 

cuja face não pode ser outra que não a da crise.  

É preciso, contudo, salientar que ao tomar de empréstimo de Brecht a 

expressão “tempos sombrios” Arendt não a toma como simples correlato à atordoante 

novidade dos horrores do século. Tais tempos sombrios não seriam, pois, uma raridade 

histórica e nesse caso a narrativa das vidas recai no modo da relação dos biografados e 

do mundo, isto é, importa pensar como a partilha de uma época, qual seja o início do 

século XX, os afeta e os marca. O que está em questão é menos o encadeamento 

historiográfico do “espírito-do-tempo” do que o interesse pelo homem diante de um 

mundo a obscurecer-se e a crença de que a iluminação “pode bem provir, menos das 

teorias e conceitos, e mais da luz incerta, bruxuleante e frequentemente fraca que alguns 

homens e mulheres, nas suas vidas e obras, farão brilhar em quase todas as 

circunstâncias” (ARENDT, 2008a, p. 8). Por essa convicção pode Arendt tomar 

Gotthold Lessing como contemporâneo, pois, certamente, os focos de sua vida e obra 

permanecem tão atuais a ponto de lançarem luz sobre os problemas de outros dias. 

Intitulado “Sobre a humanidade em tempos sombrios: reflexões sobre 

Lessing”, o ensaio traz como pano de fundo a relação mais dúbia de nossa época: “nossa 

atitude em relação ao mundo”. A categoria mundo compõe o horizonte conceitual de 

articulação em Arendt; relaciona-se diretamente à questão política, assim, voltar-se ao 

mundo é voltar-se à política e às sombras impostas a ela. Uma vez que “mesmo onde o 

mundo está, ou é mantido, mais ou menos em ordem, o âmbito público perdeu o poder 
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iluminador que originalmente fazia parte de sua natureza” (ARENDT, 2008a, p. 11). A 

vida e a obra de Lessing são, para Arendt, o mote para que se recoloque a relação 

homem/mundo, este que, como espaço interposto entre as pessoas, é problema urgente 

às questões políticas do século XX. Obscurecido o “poder iluminador” do mundo, a 

questão política se põe para além do confronto com os acontecimentos factuais do 

século; diz sobre a conciliação e partilha do mundo, vivenciadas pelo homem, em sua 

manifesta pluralidade – base de toda política
1
. 

Para Hannah Arendt a crise política possui, assim, um viés que diz respeito a 

uma espécie de fuga perpetrada pelo homem moderno que, desde o declínio do mundo 

antigo, encarou a liberdade em relação à política como via de escape do próprio mundo 

e de suas obrigações junto a ele, cuja perda em sentido profundo, não prejudica tanto o 

indivíduo quanto o mundo e a coisa pública já que “o que se perde é o espaço 

intermediário específico e geralmente insubstituível que teria se formado entre esse 

indivíduo e seus companheiros” (ARENDT, 2008a, p. 11-2). A cada fuga fragiliza-se o 

“espaço-entre”, campo das relações entre os seres humanos, condição mesma a toda 

ação política.  

 Não obstante seu desconforto com o mundo em que viveu, Lessing não é, aí, 

o representante do homem desprendido do mundo, mas antes daquele que a seu modo 

mantém relação com este e encontra no prazer o veículo de condução ao novo lugar no 

mundo. O prazer, categoria do campo estético, é evocado como o modo próprio de riso e 

cólera com o qual Lessing experimentou o mundo e neste caso, nas palavras de Arendt, 

“o prazer é basicamente a consciência intensificada da realidade, surge de uma abertura 

apaixonada ao mundo e do amor por ele” (ARENDT, 2008a, p. 13). De forma ainda mais 

delimitada, o prazer trágico, tão caro à percepção, pelo menos desde Aristóteles, nos diz 

não só sobre a estética de Lessing que, abandonando a interpretação da obra de arte 

“em si”, pode voltar-se aos efeitos desta no mundo, coadunando-se com o filósofo grego 

sob a insígnia do efeito da arte sobre o espectador. Ele nos fala de certa “abertura 

apaixonada ao mundo”, da consciência de estarmos nele a despeito de nosso desconforto. 

A certeza que estamos e devemos amar o mundo apesar do mundo. 

                                                 
1
 Como meio de justificar a afirmação, podemos citar a frase incisiva de Hannah Arendt, quando diante 

da pergunta “o que é política?”, questão que abre seu ensaio “Introdução na política”. A frase é a 

seguinte: “A política se baseia no fato da pluralidade humana. Deus criou o homem, mas os homens são 

um produto humano, terreno, um produto da natureza humana” (ARENDT, 2009, p. 144). Esta tese será 

recorrente ao longo da obra de Arendt, podemos mesmo dizer que o desafio à política é o desafio na 

construção de um espaço no qual, não abdicando da singularidade, cada indivíduo possa efetivá-la em 

comunhão com seus semelhantes, isto é, posso ser homem entre os homens. 
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A segurança do mundo é, pois, o objeto de maior apreço para Lessing, seu 

entendimento, julgamento e posição não poderiam nunca ser tomados numa forma fixa, 

imutável às experiências futuras, de modo que “precisamos muitíssimo de Lessing para 

nos ensinar esse estado mental” (ARENDT, 2008a, p. 15), a dificuldade em 

aprendermos, em contraponto, seria o fruto da marca do século XIX, que em sua 

obsessão pela história e compromisso com a ideologia, define um traço ainda tão 

presente na cena política do século XX.  

Para Arendt, levado ao seu extremo, o partidarismo pelo mundo em Lessing 

desemboca, contudo, no sacrifício do axioma da não-contradição, uma vez que o 

pensamento não pode engendrar um sistema coercitivo nem mesmo para o próprio 

indivíduo que pensa, sacudindo, assim, o pilar de sustentação das “verdades eternas”. A 

discussão que emerge se desenha sob o termo da liberdade, em específico a liberdade de 

movimento, como expressão mais fundamental da liberdade – condição imprescindível 

para a ação. A ação que é, para o homem, a própria experiência da liberdade no mundo. 

A crise e a consequente privação do espaço público quando vivenciada por esse homem o 

conduz para o refugio do pensamento, isto é, o refugio seguro no qual me resguardo do 

diverso fora de mim. E mais uma vez é a obra de Lessing outro modo de pôr os termos, a 

nos mostrar que a fuga ao pensamento não se configura, necessariamente, como fuga ao 

Eu, já que em sua concepção o pensamento não é uma atividade fechada no próprio 

sujeito, mas sempre um modo específico de ação a partir da qual o indivíduo se concilia 

com o mundo.  

 No horizonte desta discussão emergirá uma posição própria ao pensamento 

de Hannah Arendt, a saber, que tanto ação como pensamento se colocam na forma de 

um movimento, cuja base não pode ser outra senão a liberdade, precisamente, a 

liberdade de movimento – questão que retomaremos a diante. 

Por ora, basta-nos ressaltar que para Arendt, no horizonte da relação 

homem e mundo, as lições de Lessing não buscam comunicar conclusões impositivas 

sobre o mundo, e seu pressuposto é o diálogo antecipado com os outros, fugindo, assim, 

do molde platônico do diálogo silencioso entre mim e mim mesmo
2
. No entanto, tivesse a 

posição de Lessing realizado sua tarefa ou não, dificilmente encerraria a questão diante 

da qual se impõe, isto porque  “o que estava errado, e que nenhum diálogo nem 

                                                 
2
 A questão é melhor articulada em A vida do espírito, quando no contexto da discursão acerca de “O 

Pensar”, que ocupa o primeiro momento da obra, seguido de “O querer” e o “O julgar”. Ver em especial 

a seção “o dois-em-um” página 202 e seguintes [ARENDT, 2010b]. 
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pensamento independente poderia resolver, era o mundo” (ARENDT, 2008a, p. 15). A 

questão que persiste é aquela sobre as sombras de um tempo sombrio, isto é, sobre o 

mundo em sombras a ofuscar a própria experiência humana – a mesma que se repete no 

século de Arendt. 

Chegamos agora ao ponto chave de nosso excurso, qual seja, a proposição de 

que Arendt pensa questões políticas ante o obscurecimento do mundo: a constatação da 

ruína da tradição, que fora outrora capaz de lançar luzes sobre os assuntos mundanos 

no espaço que surge entre os homens, no qual podem aparecer e ser vistos.  

Ao retomarmos o ensaio sobre Lessing – em nosso propósito específico de 

percorrer os campos de referência nos quais se assenta o pensamento arendtiano no que 

tange à relação arte e política – vemos que nos duzentos anos que separam Arendt da 

vida de Lessing  

 

[...] muita coisa mudou a esse respeito, mas pouco mudou para melhor. 

Os “pilares das verdades mais bem conhecidas” (para manter sua 

metáfora), que naquela época tremiam, hoje estão despedaçados; não 

mais precisamos da crítica nem de homens sábios que as façam tremer. 

Precisamos apenas olhar em torno para ver que nos encontramos em 

meio a um verdadeiro monte de entulhos daqueles pilares (ARENDT, 

2008a, p. 18). 

 

O que resta é o pensamento sem sextante num mar desconhecido. As estrelas 

estão lá, interpretá-las é o desafio. Ante os “entulhos dos pilares” poder-se-ia pensar em 

tal cenário como palco de um novo pensamento, que liberto de padrões ou tradições, 

poderia aí ser livre ao reinventar-se. Contudo, à sombra de seu tempo Arendt reafirma a 

evidência de 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 permanência, 

sem as quais não pode oferecer aos homens mortais o lar seguro, relativamente 

imperecível de que necessitam” (ARENDT, 2008a, p. 18). O caráter de permanência do 

mundo é, assim, a própria expressão e segurança de sua capacidade de ser para o 

homem o lar de que este necessita. 

Viver em um tempo sombrio é ver alheio e escuro o próprio mundo vivido, 

obscura é a autoridade do passado, pouco seguro o legado da cultura, fora de foco o 

corpo torturado. Demonstradas as sombras do tempo, como conflito fundamental à 

relação homem-mundo, resta-nos mostrar em que medida essa questão deve ser tomada, 
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já que, como anunciamos, a crise da mundanidade desemboca, segundo Arendt, na 

constatação do esfacelamento da tradição.  

 

 

 

 

2.2 Onde o tesouro perdido? – A ruptura da tradição como medium de transmissão 

 

Voltamos ao animal. É muito mais simples que a existência humana. 

Bem abrigados em meio ao rebanho, andamos nas ruas das cidades, 

para irmos juntos ao trabalho, às manjedouras, aos prazeres. É uma 

vida precisamente delimitada, como no escritório. Não há mais milagres, 

só modos de emprego, formulários e regulamentos. Tememos a 

liberdade e a responsabilidade. Por isso preferimos sufocar atrás das 

grades que nós mesmos fabricamos. 

 Franz Kafka 

 

É de Kafka – em conversa com seu amigo Janouch
3
 – a voz de realismo 

ímpar a nos dizer sobre um homem e seu tempo. Tal mimese das circunstâncias 

concretas, este homem que quase nada tem a contar e que aos poucos se esquece da sua 

potência de formular juízos, caminha como se parecesse “não haver nenhuma 

continuidade consciente no tempo e, portanto, humanamente falando, nem passado nem 

futuro, mas tão-somente a sempiterna mudança do mundo e o ciclo biológico das 

criaturas que nele vivem” (ARENDT, 2007, p. 31). Em outras palavras, parece esvaziado 

de experiência e emudecido como se tudo o que pudesse expressar fosse apenas a própria 

incapacidade de comunicar, reduzido que fora a mero corpo desprovido de história e, 

portanto, da menção do passado e da memória do futuro. 

Em sua base, o pensamento arendtiano encontra-se profundamente marcado 

pela problemática em torno do totalitarismo e do campo de concentração e extermínio 

como seu emblema e anúncio de reificação: a indústria concreta da experiência de 

domínio total. A novidade não é a morte, mas a forma.  A concepção de Arendt se 

                                                 
3
 A frase é atribuída a Kafka por Janouch. Cf. JANOUCH, 2008, p. 23-4. 
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baseia, destarte, na ideia de originalidade do fenômeno: o evento totalitário se constrói 

pelo traço da originalidade que se desvela horrível, “não porque uma nova ‘ideia’ veio ao 

mundo, mas porque suas ações constituem uma ruptura com todas as nossas tradições” 

(ARENDT, 2008e, p. 332). Repõe-se, aí, a tensão mais geral entre teoria e prática, pois se 

ao mesmo tempo em que nada de novo surge sob o sol da pura teoria e dos conceitos 

isolados, há no âmbito da aplicação prática da investida totalitária algo sem precedentes 

e, portanto, obscuro à compreensão.
4
   

Diante da cristalização totalitária, os padrões morais e as categorias políticas 

que compunham a continuidade histórica da tradição política ocidental, colocam-se não 

como infrutíferos, haja vista ainda comporem certo solo no qual devemos nos apoiar na 

análise dos acontecimentos políticos, mas como impotentes diante dos entraves 

contemporâneos, uma vez que tais acontecimentos não podem ser enquadrados ou 

compreendidos por seus critérios de julgamento
5
. Contudo, o evento totalitário denuncia 

não só a impotência dos padrões de compreensão da atividade política legados pela 

tradição, mas o próprio esgarçamento da tradição política ocidental, pois:  

 

[...] a dominação totalitária como um fato estabelecido, que, em seu 

ineditismo, não pode ser compreendida mediante as categorias usuais do 

pensamento político, e cujos crimes não podem ser julgados por padrões 

morais tradicionais e punidos dentro do quadro de referência legal de 

nossa civilização, rompeu a continuidade da história ocidental. A 

ruptura é agora um fato acabado. Não é o resultado da escolha de 

ninguém, nem sujeita a decisão ulterior. (ARENDT, 2007, p. 54). 

 

                                                 
4 Em consonância com nossos propósitos de compreensão do território sobre o qual se articula a relação 

entre arte e política segundo Arendt, nos deteremos no caráter preciso da quebra operada entre o 

passado e o presente, como ruptura da tradição filosófica política, fugindo de nosso escopo, uma análise 

pormenorizada do caráter inédito dos governos totalitários. 
5
 Como exemplo poderíamos recobrar que, sob o terror ideologizante do totalitarismo e diante da imagem 

do campo de concentração, Arendt visualiza o esvaziamento de critérios tradicionais como culpa e 

inocência, e já não se pode aplicar os mesmos princípios que ora determinavam tais critérios, pois 

quando o terror se torna a lei, “‘culpado’ é quem estorva o caminho do processo natural ou histórico que 

já emitiu julgamento quanto às raças inferiores, quanto a quem é ‘indigno de viver’, quanto a ‘classes 

agonizantes e povos decadentes’. O terror manda cumprir esses julgamentos, mas no seu tribunal todos 

os interessados são subjetivamente inocentes: os assassinados porque nada fizeram contra o regime, e os 

assassinos porque realmente não assassinaram, mas executaram uma sentença de morte pronunciada 

por um tribunal superior” (ARENDT, 1989, p. 517). Neste sentido, todos comungam de uma mesma 

“inocência” diante da lei, porque a própria lei parece não mais pertencer à esfera do humano, e nem 

mesmo se aplicam leis, mas antes se “executam sentenças já pronunciadas por um tribunal superior”, 

isto é, executa-se o movimento segundo uma “lei” inerente às leis históricas e naturais.  
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A ruptura em questão, não sendo “resultado da escolha de ninguém”, está 

intimamente relacionada a uma secção da tradição política a partir do terror ideológico 

e da manipulação burocrática das massas, de modo que não restasse nenhum sentido 

político que pudesse englobar a multiplicidade dos homens. Após constatar a ruptura da 

tradição prefigurada pela novidade da cristalização totalitária, Arendt visualiza o fio de 

uma história irrevogavelmente partida, e isto quer dizer que passado e presente já não 

estabelecem conexão entre si. Tal quebra traz ao campo político a invasão pela dúvida 

geral da modernidade, trazendo para o domínio da política uma expressão mais 

radicalizada e uma nova ótica de realidade para elementos que foram até outrora 

ocupação de poucos, ou seja, após o fato consumado da dominação totalitária o 

esgarçamento da tradição e dos valores passa a ser um acontecimento político de 

primeira ordem. 

Arendt parte, portanto, da consciência de que as categorias legadas pela 

tradição do pensamento político
6
, tais como governo, estado, direito, lei, poder e 

cidadania, não poderiam mais constituir o fio seguro capaz de conduzir a compreensão 

política, diante da experiência empobrecida pelo terror e emudecida diante do absurdo 

presenciado como cena do século XX
7
.  O ocaso da tradição põe, a um só tempo, duas 

questões cruciais: aquela de que já não podemos nos valer da segurança das categorias 

tradicionais como via à interpretação dos eventos políticos do presente, e outra de 

desafio correlato dado no risco da inacessibilidade do passado, cuja consequência seria 

sua perda definitiva. Porém, não se busca com isso afirmar que os conceitos do passado 

                                                 
6
 O leitor mais atento de Arendt há que perceber distinções sutis quando no trato da tradição, a fim de que 

não se confunda a tradição, em sentido amplo, com a tradição da filosofia política, e a tradição do 

pensamento político mesmo que esta contenha em seu traço a atitude tradicional dos filósofos em relação 

à política. Como bem nos alerta Arendt, “o pensamento político é muito mais antigo do que nossa 

tradição filosófica, que começa com Platão e Aristóteles, assim como a própria filosofia é mais antiga e 

contém muito mais do que a tradição ocidental acabou por aceitar e desenvolver” (ARENDT, 2009, p. 

131). À luz do pensamento de Arendt, pensar uma filosofia política implica pensar os modos como o 

filósofo se relaciona com a política, sendo este o ponto de partida para retraçarmos sua tradição. Deste 

modo, Arendt precisa um começo e um fim ao que reconhece como sendo a “tradição do pensamento 

político ocidental”, cujo alvorecer seria marcado pela experiência grega dos ensinamentos de Platão e 

Aristóteles e o crepúsculo, não menos bem definido, pelas constatações da experiência moderna segundo 

Karl Marx. A esse respeito leia-se [ARENDT, 2007, p. 44 e seguintes] e ainda [ARENDT, 2009 p.131-

143]. 
7
 É diante do caráter absurdo dos campos de concentração, como fábricas de morte, que o caráter 

infrutífero de algumas categorias nos legadas pela tradição, desvela-se em uma expressão mais clara, isto 

é, à medida que somos tentados a classificar como criminoso algo que escapa a essa categoria. Porque, 

no fundo, como bem se pergunta Arendt: “qual o significado do conceito de homicídio [por exemplo] 

quando nos defrontamos com a produção de cadáveres em massa?” (ARENDT, 1989 p.491). A 

absurdidade dos campos nos suga como uma vertigem para um ponto insólito, pois, se ao mesmo tempo 

ainda podemos falar de homicídio em termos de assassino e vítima, essa mesma noção se rompe ao 

narrarmos números, fatos e modos do sistema concentracionário. 
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perderam seu poder sobre o modo como os homens pensam
8
, pelo contrário, talvez eles 

se mostrem de forma muito mais tirânica depois de sua ruptura, isto é, a tradição pode 

mesmo apresentar sua face mais coercitiva quando os homens já não mais se rebelarem 

contra ela.  

Ao votar-se à tradição e a constatação de sua ruptura, Arendt não busca 

reatar os fios partidos ou reerguer escombros, importa a ela revirá-los, buscar sob eles o 

espólio perdido capaz de orientar a compreensão do presente. Posição que encontra em 

um verso do poeta francês René Char sua melhor tradução, quando este nos diz que 

“nossa herança nos foi deixada sem nenhum testamento”. Char, ao ser apropriado pelo 

pensamento político, é conciso ao nos dizer sobre um tempo que viu a reflexão política, 

sob a ameaça da perda do elo hermenêutico da reflexão no tempo, isto é, o risco da 

perda do fio de interpretação e construção de sentido estabelecedor de relações entre 

passado, presente e futuro. 

A constatação da falência das instâncias de orientação do pensamento na 

tarefa de compreensão dos acontecimentos presentes, não é algo particular à obra de 

Arendt, pelo contrário, não obstante a singularidade de seu trato, esta autora entra aí 

em harmonia com o pensamento de seu tempo. É notório que, como bem observou 

André Duarte, suas reflexões encontram-se, neste ponto, particularmente “em sintonia 

com as reflexões de Walter Benjamin sobre o “‘empobrecimento’ da experiência e o 

enfraquecimento da ‘memória’ na modernidade capitalista” (2010, p. 122, minha ênfase).  

Em ensaios como Experiência e pobreza (1933), O Narrador (1936) e Sobre 

alguns temas em Baudelaire (1939), o crítico berlinense refere-se à modernidade como 

locus do empobrecimento da experiência, dado como contrapartida do desenvolvimento 

secular das forças produtivas que altera não apenas as formas tradicionais de existência 

e interação, mas a própria estrutura humana de percepção estética que agora sinaliza a 

                                                 
8 Neste ponto, para evitar desvios de entendimento, é preciso ter clareza de que o peso da tradição no 

pensamento do homem ocidental, segundo Arendt, nunca depende da consciência deste, em apenas 

raríssimas exceções o homem a admitiu de modo consciente: a primeira quando os romanos admitiram a 

experiência do pensamento e da cultura da Grécia clássica como sua própria tradição espiritual, 

decidindo, portanto, que esta possuiria um caráter formativo permanente sobre toda civilização 

ocidental, deste modo foram os romanos que, pela primeira vez, reconheceram a tradição como fio 

condutor, através do qual, as gerações seguintes puderam, conscientemente ou não, ligar-se em sua 

compreensão de mundo e sua própria experiência. Arendt nos dá um segundo exemplo desse fato, 

ocorrido no período romântico, que em sua exaltada consciência e glorificação da tradição, “apenas 

situa a discussão da tradição na agenda do século XIX”, assinalando-se no momento em que a era 

moderna estava preste a modificar nosso mundo e nosso foco de visão de tal modo que uma confiança 

inquestionada na tradição já não fosse possível. [Leia-se ARENDT, 2007, p. 52-3].  
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superposição da consciência alerta ao trabalho demorado da memória. A velocidade da 

produção capitalista impõe seu princípio para todas as dimensões da vida: o choque vai 

das linhas de montagem ao fluir da multidão e às novas artes baseadas na 

reprodutibilidade técnica. Isento o tempo de deferimento das coisas, o presente se 

transforma em um ininterrupto processo de produção de reflexos condicionados, no 

qual o indivíduo – a fim de escapar aos perigos das grandes cidades – aciona em demasia 

energias que amparam e codificam a excessiva quantidade de estímulos recebidos, 

superpondo, nesse processo a efemeridade do estado consciente à duração imbricada na 

memória forte própria ao tempo artesanal das comunidades pré-capitalistas, nas quais a 

palavra seguia como herança intocável da tradição. O presente descola-se do passado, 

pois um homem desmemoriado não pode recontar o sonho da história ou valer-se dos 

marcos orientadores de ação e pensamento oferecidos pela tradição. As esferas coletivas 

de significação evanescem diante de um mundo que se fragmenta, de modo que se nos 

escape a possibilidade de elaborar sentido sobre o que nos acontece.  

A experiência, tal qual a concebe Benjamin, revela-se na autoridade da 

sabedoria que se ajusta àquelas impressões transmitidas de geração a geração, isto é, ela 

se identifica a um saber constitutivo do tempo engendrado no interior de uma 

comunidade de práticas e de linguagem dada à luz de um horizonte comum de 

significação: “na medida em que o passado foi transmitido como tradição, possui 

autoridade; na medida em que a autoridade se apresenta historicamente, converte-se em 

tradição” (ARENDT, 2008a, p. 208). O seu esgotamento é percebido, por Benjamin, na 

derrocada do domínio da palavra: esgota-se em paralelo à experiência a figura do 

narrador, que com suas sábias narrativas, orais ou escritas, transmitia a dimensão 

orientadora da tradição, vinculando o indivíduo a um passado comum. Se não há 

narradores supõe-se que não haja muito a se contar, que não há o que contar é signo do 

esvaziamento dos conteúdos da experiência, do que se depreende a outra face da 

reificação do humano no alto capitalismo: a reificação de sua linguagem. O que a obra 

de Benjamin traz para Arendt é, justamente, esta consciência da ruptura irreparável da 

tradição, e diante dela a necessidade de se pensar novos meios de lidar com o passado 

esquecido, na medida em que se esgota a possibilidade da transmissão ao passo em que 

se enfraquece o trabalho do rememorar. 

O risco da perda do passado ou da interpretação deste como simples fonte de 

erros a serem negados ou transpostos a favor da ideia de progresso conduz ao 
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esvaziamento de sentido da dimensão da “grandeza” dos assuntos humanos, que nos fala 

sobre aquilo que é digno de “recordação”. Aqui, estamos, novamente, em consonância 

com a leitura de André Duarte (2010). O ponto que nos é caro em sua interpretação é 

sua observação de que diante da crise da tradição, enquanto crise do olhar sobre o 

passado, dormita não só o risco da dissolução do sentido das categorias e critérios de 

avaliação tradicionais, mas de que “para Arendt, o pecado do esquecimento é o de que 

ele antecipa a destruição até mesmo física daqueles documentos e monumentos através 

dos quais o ‘passado constantemente ergue sua voz no presente’” (DUARTE, 2010, p. 

123).  

É pertinente que esclareçamos que, para Arendt, tradição e passado não 

seriam a mesma coisa. Assim, quando falamos sobre perda da tradição não significa 

dizer o mesmo que a perda do passado. A relação entre essas duas dimensões se põe 

complexa, uma vez que rompida a tradição, o que se perde é o fio seguro capaz de nos 

conduzir nos terrenos do passado. Nesse horizonte, há que se recordar que teria sido 

esse mesmo fio a compelir gerações sucessivas a aspectos predeterminados do passado, 

moldando, destarte, sua experiência, cujo desprendimento poderia, então, proporcionar 

uma nova experiência tanto do passado como da interpretação de seu papel no presente. 

Na contramão desta perspectiva, Hannah Arendt afirma que sem a âncora firme de uma 

tradição o passado recai no perigo do esquecimento, e tal perigo, nos privaria da 

dimensão da profundidade da existência humana, “pois memória e profundidade são o 

mesmo, ou antes, a profundidade não pode ser alcançada pelo homem a não ser através 

da recordação”. (ARENDT, 2007, p. 131). Recordar, não é, contudo, o simples 

saudosismo do passado, como se por uma força extrema pudéssemos colocar cada coisa 

no devido lugar que ocupara outrora. 

A tradição é, portanto, o medium de transmissão: a possibilidade de 

contornarmos os traços do passado, seus tesouros capazes de tornar mais rica a 

compreensão do presente, e o olho para o futuro. A questão entorno da “ruptura da 

tradição” é, contudo, complexa e bifurcada, guardando íntima relação com a crise 

conceitual, engendrada na contemporaneidade, no que tange a elementos como a 

autoridade e a religião. Tal relação encontra-se melhor articulada no ensaio O que é 

autoridade? (ARENDT, 2007), cujo trato de suas questões não será aqui aprofundado, 

sendo apresentadas, tão somente, à medida que couberem à aproximação de nosso tema. 
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Constatada a ruptura da tradição resta a Arendt – e a todo pensamento 

político – o desafio de falar sobre a experiência presente sem poder fiar-se no espaço 

seguro das categorias usuais. Resta ao pensamento o fato diante do olho, ao qual cabe a 

tarefa de “narrar”. O pensamento que se debruça sobre o totalitarismo passa a ser 

“pensamento-narração” e “o filósofo tende a se tornar um narrador (storyteller), posto 

que não pode mais partir de uma universalidade dada aprioristicamente, uma vez que o 

sentido só emergirá na medida em que o pensamento se debruçar sobre os próprios 

acontecimentos” (AGUIAR, 2009, p. 20). A significação dos acontecimentos políticos 

contemporâneos e a consequente compreensão que daí decorra, desenha-se, portanto, a 

partir da reconstrução narracional dos acontecimentos. “Pelo menos foi assim com 

Arendt. O totalitarismo a levou a se tornar uma contadora de histórias (storyteller)” 

(AGUIAR, 2009, p. 21). Contudo, a narrativa como modo de filosofar, não deve ser 

entendida como mera descrição de fatos. O pensamento-narração é em si a saída que o 

pensador encontra ao se deparar com a impotência dos padrões políticos, metafísicos e 

historiográficos em iluminar o que está acontecendo.  

 

 

2.3 Sobre o palco vazio – a narrativa e a tarefa do pensamento 

 

Hannah Arendt, uma leitora. Dita desse modo direto: afirmativa seguida de 

ponto, a frase soa desconcertante. Na tentativa de recolocá-la poderíamos dizer: 

“Hannah Arendt recorre à literatura” ou mesmo “Hannah Arendt recorre à obra de 

arte e ao artista”, mas certamente, o modo preciso seria “Hannah Arendt interpreta seu 

próprio tempo”.  

Partimos aqui da ideia de que a relação de Hannah Arendt com a literatura 

não se encerra na interpretação atenta que a autora realiza de obras como a de Kafka, 

em exemplo. O que se torna evidente é um diálogo amplo, expresso através de citações 

no todo de sua obra e por ensaios, nos quais os conteúdos do texto literário atuam como 
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linha condutora de argumentação
9
. Não estamos com isto afirmando que Arendt tenha 

assumido como tarefa de seu pensamento alguma espécie de crítica literária
10

 em sentido 

profundo. E menos correta ainda seria a interpretação de que em Arendt a reflexão 

política deve se converter em crítica literária, contudo, importa-nos que o seu diálogo 

com as questões desse campo de efetivação da escrita entremostram o modo próprio de 

proceder na compreensão das questões políticas sem o amparo seguro da tradição. 

Sua bela resenha “Não mais e ainda não” pode, aqui, servir-nos de pedra de 

toque. Nela, ao analisar o clássico A morte de Vírgilio, de Hermman Broch, Hannah 

Arendt transpõe a mera descrição do conteúdo da narrativa, e situa não só o romance 

em específico, mas toda a cena da produção literária de seu tempo dentro da 

argumentação – própria a sua obra – entorno da ruptura da tradição. Tal posição é 

expressa em suas primeiras linhas, quando, aí, Arendt recorre a uma observação de 

David Hume que nos fala sobre a subsistência da humanidade como um todo. A 

metáfora humeana diz-nos que se a humanidade permanece, por assim dizer, 

humanidade é porque “uma geração não abandona de vez o palco e outra triunfa, como 

acontece com as larvas e as borboletas” 
11

. Como vimos, os acontecimentos do século 

XX, em sua interface de rupturas, condenou gerações a um destino semelhante ao de 

larvas e borboletas, isto é, seguindo o traço de análise de Arendt, vemos que a 

constatação crítica da perda do fio seguro da tradição, mostra-nos que o declínio do 

velho e o nascimento do novo não são necessariamente ininterruptos. 

                                                 
9
 A propósito de um exemplo, posso citar o expressivo valor da recorrência a Shakespeare, em particular a 

um trecho de A tempestade, I,2, que aparece como epígrafe à terceira parte do ensaio sobre Benjamin, 

intitulada “o pescador de pérolas”, assim como em A vida do espírito. A passagem shakespeareana serve 

de veículo à aproximação entre Heidegger e Benjamin, tese polêmica na obra de Hannah Arendt que 

foge ao escopo dessa dissertação. Shakespeare ainda será citado no contexto de análise do ensaio O que é 

liberdade? [ver ARENDT 2007, p 198]. Ainda são dignos de nota nomes como Thomas Mann, Rimbaud, 

Dostoievski, Brecht, Baudelaire, Proust, Hermman Broch e Rilke, referências cotejadas ao longo da obra 

arendtiana.   
10

 A presença de nomes como Hermman Broch, Randall Jarrell e Bertold Brecht entre os “biografados” 

em Homes em tempos sombrios, entremostra o diálogo e a importância atribuída por Arendt à produção 

literária de seu tempo, muito embora, interpretemos sua incursão a estes temas como momentos de sua 

reflexão central entorno dos acontecimentos do século XX, e as questões postas diante desses ao 

pensamento político. Podemos ainda encontrar ensaios diversos sobre “temas literários” que, em boa 

parte, se encontram traduzidos para o português, reunidos na coletânea Compreender. Ver [ARENDT, 

Hannah Compreender: formação, exílio e totalitarismo (ensaios); tradução Denise Bottman; 

organização, introdução e notas de Jerome Konh. – São Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte: 

editora UFMG, 2008]. Há ainda uma compilação mais recente realizada por  Susannah Young-ah 

Gottlieb, sob o título Reflections on Literature and Culture.  
11

 Conservo aqui a passagem quase que inalterada. [Cf. ARENDT, 2008c, p. 187]. 
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O que o início do século XX presencia é, justamente, o corte abrupto de seu 

momento precedente durante e após a Primeira Guerra Mundial, que traz em seu bojo a 

falência do discurso moderno, o que ocasiona, igualmente, uma crise da tradição, 

demarcando a circunstância histórica de um presente dado como esvaziamento 

continuado das significações. O diagnóstico de Arendt é, pois, o da abertura de um fosso 

entre as gerações, a certeza de que “entre os que, por alguma razão ou outra, ainda 

pertencem ao velho e os que pressentem a catástrofe nos próprios ossos ou já cresceram 

com ela, está rompida a continuidade e surge um ‘espaço vazio’, uma espécie de terra de 

ninguém histórica” (ARENDT, 2008c, p. 187). Desta maneira, no palco vazio da “terra 

de ninguém” a ação deve se desenrolar sem introdução ou amparo da ação precedente, e 

diante da incerteza do momento por vir. Situação que só pode ser descrita em termos de 

“não mais e ainda não”. 

Com a literatura europeia não foi diferente, ela também se viu diante de um 

abismo de tempo e espaço esvaziados. Esta constatação seria corroborada pela 

disparidade entre aqueles que Arendt considera os maiores mestres literários de sua 

época, a saber, Marcel Proust e Franz Kafka. Deixemos que a própria Arendt 

argumente:  

 

Proust é o último e mais belo adeus ao mundo oitocentista, e voltamos à 

sua obra escrita na clave do ‘não mais’, sempre que nos sentimos 

tomados por um estado de espírito nostálgico e melancólico. Kafka, por 

outro lado, é nosso contemporâneo apenas até certo ponto. É como se ele 

escrevesse da perspectiva de um futuro distante, como se estivesse ou só 

conseguisse estar à vontade em um mundo que ‘ainda não’ existe. 

(ARENDT, 2008c, p. 188). 

 

Neste quadro, Proust e Kafka passam a compor as margens da produção 

literária de seu tempo, e todos os romancistas e poetas encontram um lugar na linha 

posta entre estes dois. O abismo entre Proust e Kafka é o mesmo que, lógica e 

inevitavelmente, sempre separou o passado do futuro. 

Podemos arriscar aqui que o ponto central ocuparia o lugar do presente, 

assim como o presente sempre fora reconhecido como esse momento único, palpável, 

interposto entre o passado e o futuro, entre Proust e Kafka, cuja ligação rompida só 
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viria a ser reatada na obra de Hermann Broch. A morte de Virgílio seria, então, uma 

espécie de elo perdido “entre um passado que se perdeu para sempre e um futuro que 

ainda não surgiu” (ARENDT, 2008c, p. 188), uma ponte erguida entre o não mais e o 

ainda não. 

Hannah Arendt tomou este abismo de maneira muito real, cada vez mais 

assustador e profundo ao passar dos anos: 

[...] desde a fatídica data de 1914, até que as fábricas da morte erguidas 

no coração da Europa cortaram em definitivo o fio já esgarçado com 

que ainda podíamos estar ligados a uma entidade histórica com mais de 

2 mil anos, como já estávamos vivendo no “espaço vazio” perante uma 

realidade que nenhuma ideia tradicional sobre o mundo e o homem tem 

a menor possibilidade de iluminar – por mais cara que essa tradição 

ainda possa ser a nossos corações –, devemos ser profundamente gratos 

à grande obra poética que se prende de modo tão intenso a esse único 

tema. (ARENDT, 2008c, p. 188). 

 

A profundidade poética de Broch fala, na leitura de Arendt, sobre uma 

ponte, posta pelo próprio Virgílio que, como bem sinaliza o título, terá suas últimas 

horas de vida narradas. Aquém da simplificação no tema da morte, Hannah Arendt 

reconhece como tema central do livro a posição do artista no mundo e na história, em 

suas palavras, “do homem que não faz como um ser humano, mas cria como um Deus – 

ainda que apenas na aparência” (ARENDT, 2008a, p. 190). Através das palavras de 

Arendt, reconstruímos a letra de Broch e podemos reencontrar a angústia de seu 

Virgílio, ao conceber o artista como ser distinto, desde sempre pouco familiar à 

realidade, banido que fora à “província vazia da beleza”, na qual livremente pode o 

artista brincar de eternidade, e nela, o risco é o campo da solidão das formas vazias e 

palavras ocas. Inebriado pela beleza fugaz, o artista vê sua criação sob a vulgaridade da 

autoidolatria. 

Ao Virgílio de Broch resta a angústia de pensar uma beleza que pode já não 

encontrar seu par na realidade, no conjunto de coisas tangíveis, partilhado pelos 

homens. A decisão acertada é, pois, o sacrifício de sua obra-prima, a Eneida, que deve 

ser consumida pelo fogo, o fogo mesmo como pagamento e conciliação com a realidade. 

Nesse ponto temos o ápice do enredo de A morte de Virgílio. Tomada a decisão por 

destruir a obra, o romance passa a narrar o diálogo entre Virgílio e seus amigos, no seu 
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leito de morte. Do diálogo com Otaviano, vem o abandono do sacrifício e a doação do 

manuscrito, e no sorriso feliz na face do amigo, a certeza de que tanto a obra como a 

própria vida de Virgílio podem se conciliar com o mundo. A morte sobrevém em tom de 

felicidade, pois ele havia encontrado a ponte para transpor o abismo entre o não mais e 

o ainda não.  

Na tentativa de apresentar o horizonte categorial do qual se serve Hannah 

Arendt em sua reflexão política, cabe ainda tocarmos de maneira sucinta a dimensão da 

temporalidade em Arendt, posto que esta é um pressuposto para articularmos conceitos 

como passado e presente. 

 À aproximação com a obra arendtiana, torna-se evidente uma concepção de 

temporalidade, fortemente influenciada pela filosofia de Martin Heidegger. A relação 

entre os dois pensadores é complexa em seu constante processo de preservação e 

contraste na obra de Arendt. Para nosso propósito limitamo-nos ao reconhecimento da 

transposição de alguns elementos de análise da “temporalidade originária” em 

Heidegger, de cunho ontológico, para sua concepção própria da temporalidade como 

atividade ligada à dimensão do pensamento e do pensamento político. 

Em consonância com o conteúdo desse item da presente introdução 

retomaremos uma famosa parábola de Kafka como via de aproximação ao pensamento 

de Arendt. A parábola a que me refiro faz parte de um conjunto de aforismos intitulado 

Ele, da qual se apropria Arendt em dois momentos importantes de sua obra
12

, a saber, 

no prefácio à coletânea Entre o passado e o futuro (1968), intitulado “A quebra entre o 

passado e o futuro”; reaparecendo em “A lacuna entre o passado e o futuro: o nunc 

stans” que compõe, como subcapítulo, O pensar – primeira parte de A vida do espírito. 

Dada a importância e apreço atribuídos por Arendt ao excerto, o citamos 

integralmente: 

Ele tem dois antagonistas: o primeiro empurra-o de trás, a partir da 

origem. O segundo veda o caminho à frente. Ele luta com ambos. Na 

verdade, o primeiro lhe dá apoio na luta contra o segundo, pois ele quer 

empurrá-lo para frente; e, da mesma forma, o segundo apoia-o na luta 

contra o primeiro, pois ele empurra-o para trás. Mas isso é assim apenas 

teoricamente. Pois não são somente os dois antagonistas que estão lá, 

                                                 
12

 Cf. ARENDT 2007, p.33 e ARENDT, 2010b, p.224-5. 
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mas também Ele; e quem conhece realmente suas intenções? Todavia o 

seu sonho é que, em um momento de desatenção – e isso, é preciso 

admitir, exigiria uma noite tão escura como nenhuma jamais foi – ele 

pulasse para fora da linha de batalha e, graças à sua experiência em 

lutar, fosse promovido à posição de árbitro da luta de seus adversários.
13

 

Singularidade e profundidade, ainda parecem os adjetivos mais apropriados 

aos escritos de Kafka, e assim também o é para Hannah Arendt, cuja proximidade com 

este autor não é aleatória. Além das impressões marcantes causadas pela sua literatura, 

que por si só já poderiam ser justificativa à sua interpretação, Arendt conviveu de modo 

próximo com dois notórios ensaístas da obra kafkiana. Novamente sua amizade com 

Benjamin, “o único verdadeiro crítico da literatura alemã” 
14

, possui valor no tema. 

Walter Benjamin publica, em 1934, o célebre ensaio Franz Kafka – a propósito do décimo 

aniversário de sua morte
15

 que demostra de maneira expressiva o trato, a importância e o 

fascínio de Benjamin pela obra de Kafka, temas que, certamente, se apresentavam em 

suas conversas com Arendt nos anos de refúgio na França
16

. Hannah Arendt publicaria 

dez anos depois, em 1944, Franz Kafka: uma reavaliação
17

. O segundo interlocutor, ainda 

mais próximo, seria Günther Stern, seu primeiro marido, que publica em 1946, sob o 

pseudônimo Anders, Kafka – pró e contra
18

. 

Para pesarmos com Arendt, a parábola supracitada permanece, assim como 

seu autor, a mais avançada posição diante da lógica dos problemas de um tempo que se 

viu às voltas com coisas que não são mais e coisas que ainda não são. O campo de 

batalha, descrito por Kafka, no qual se digladiam passado e futuro, descreve a “sensação 

                                                 
13

 KAFKA, Franz. Gesammelete Schiften, Nova York, 1946, vol. V, p.282. Tradução inglesa por Willa e 

Edwin Muir, The Great Wall of China, Nova York, 1946, p. 276-277 apud ARENDT, 2010b, p. 224-5. 
14

 Devo a expressão à própria Arendt, em seu ensaio sobre Walter Benjamin. Apresento a passagem na 

íntegra: “[...] nos raros momentos que se preocupou em definir o que estava fazendo, Benjamin se 

considerava um crítico literário, e, se se pode dizer que tenha de algum modo aspirado a uma posição na 

vida, teria sido a de ‘o único verdadeiro crítico da literatura alemã’ (como disse a Scholem o próprio 

Benjamin em uma das cartas que lhe dirigiu), com a ressalva de que a própria ideia de assim se tornar 

um membro útil à sociedade tê-lo-ia repugnado”. (AREDNT, 2008b p.168). 
15

 Para o presente texto sigo a tradução brasileira. In. BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e 

política: ensaios sobre literatura e história da cultura; tradução Sérgio Paulo Rouanet – 7 Ed – São 

Paulo-SP, Brasiliense: 1994. 
16

 Em seu Nos passos de Hannah Arendt (Record, 2005),  Laure Adler cita Kafka como tema de conversa 

entre Arendt e Benjamin [leia-se ADLER, 2005, p. 147 ]. 
17

 A interpretação de Arendt, expressa no título como “reavaliação” sinaliza seu modo próprio de leitura 

que foge aos moldes das interpretações teológicas ou psicanalíticas da obra de Kafka. Quanto ao diálogo 

entre Kafka e Arendt na literatura recente é digna de nota a publicação do artigo de Cláudia Carneiro 

Peixoto, que sob o título “A busca pelos direitos humanos: na companhia de Hannah Arendt e Franz 

Kafka” apresenta uma leitura frontal da relação entre os dois pensadores. Cf. PEIXOTO, Cláudia C. A 

busca pelos direitos humanos: na companhia de Hannah Arendt e Franz Kafka. In. Revista Reflexões, 

Fortaleza-Ce - Ano 2, Nº 2- Janeiro a Junho de 2013 p. 37-51. 
18

 ANDERS, Günters. Kafka: pró & contra. Trad. Modesto Carone. 2 ed. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 
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temporal do ego pensante”, isto é, a consciência que o homem adquiri de si, como 

instante, interposto entre as forças antagônicas do passado e do futuro. O fato a se 

observar é que na parábola de Kafka o passado não é o simples “peso morto” daquilo 

que já não é. Ele é tanto quanto as outras dimensões da temporalidade uma força que 

impulsiona o indivíduo não para trás, ao saudosismo, mas para o futuro, este que, por 

sua vez, o impele de volta ao passado. O choque se dá, justamente, no intervalo 

interposto entre essas duas forças, isto é, no tempo presente, sem o qual as duas forças 

que investem em sentido oposto se neutralizariam. 

Arendt pode, a partir daí, encaminhar a discussão ao ponto de vista do 

homem, o Ele de Kafka vive sempre no intervalo entre o passado e o futuro, e o lugar 

onde Ele se encontra é presente, não no sentido usual, mas uma fresta, uma cisão no 

contínuo do tempo, um espaço garantido e posto pela força de sua própria luta contra o 

passado e o futuro. A incisão de fresta, isto é, do próprio homem acaba de desviar a rota 

das duas forças que aí se chocam, o que surge é uma força diagonal, cuja direção e 

origem são determinadas pelo passado e pelo futuro. Em sua leitura, Arendt analisa que 

se fosse o Ele de Kafka capaz de exercer sua força no sentido dessa diagonal, não fugiria 

para fora da linha de combate, pondo-se como juiz que arbitra de fora da luta. Mas pelo 

contrário, a diagonal, na qual se desenrola a ação do homem, pode oferecer a descoberta 

de um lugar, distante tanto do passado como do futuro, mas sem desses se desprender, 

um lugar ainda no tempo, no qual possa julgar as forças que se digladiam. 

Arendt é precisa ao alertar que a metáfora da “lacuna no tempo”, como 

recurso à investigação das condições contemporâneas do pensamento, só possui sentido 

no campo dos fenômenos mentais, ou seja, aplicadas ao tempo histórico ou biográfico já 

não possuem sentido. Para Arendt, a construção de Kafka é, então, um evento-

pensamento, à medida que a narrativa comporta sua ação como fenômeno mental, isto é, 

situa Ele, e aqui é pertinente ressaltar que não se trará de um “alguém” em 

determinado, mas um “ele” que representa o homem na medida em que pensa, que é 

atemporal. Ele, o humano “na plena realidade de seu ser concreto vive nessa lacuna 

temporal entre o passado e o futuro” (ARENDT, 2007, p. 39).  

É sob a concepção de tal lacuna, diretamente ligada à dimensão do 

pensamento, que Arendt poderá articular de um modo complexo, distinto da 

organização cronológica, as três dimensões da temporalidade, articulando-as uma a 
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outra em fluxo ágil. Desse modo, na tentativa de compreender o presente obscuro, pode 

a autora fruir no campo do passado, e deste para o futuro e de novo ao presente. A 

lacuna é, então, o lugar próprio ao homem de onde este pode pensar e emitir juízos. 

Hannah Arendt suspeitava que essa lacuna não seria, em si, um fenômeno 

moderno, ou mesmo um dado histórico, mas simultânea e “coeva a própria existência do 

homem sobre a terra”. Ela é antes aquela “picada de não-tempo aberta pela atividade 

do pensamento através do espaço-tempo de homens mortais e na qual o curso do 

pensamento, da  recordação e da antecipação salvam o quer que toquem da ruína do 

tempo histórico e biográfico” (ARENDT, 2007, p. 40).  A picada de não tempo, que em si 

é pensamento, representa uma pausa no processo corrosivo que é a vida dos mortais. 

Esse pequeno espaço intemporal, no qual nos inserimos através do nascimento, não pode 

ser herdado como herdamos o mundo e a cultura em que nascemos. A cada nascimento, 

o que ocorre é o milagre do novo, isto é, uma nova inserção na lacuna entre o passado e 

o futuro, a possibilidade de ressignificação da própria experiência humana: o que é 

expresso pelo nascimento é a possibilidade de se reconstruir um novo sentido para ação 

no mundo.  

Deslindado o território fundamental sobre o qual florescem as investidas 

conceituais arendtianas e percorridos os elementos gerais condensados sob o signo do 

que esta autora denomina de esgarçamento da tradição, constitui-se o pórtico a partir do 

qual é possível adentrar a relação entre arte e política que parece subjazer ao 

pensamento de Hannah Arendt. Como dimensões humanas também arrastadas pela 

ruptura, arte e política não passam incólumes ao arcabouço intempestivo de uma época 

dilacerada. Para pensarmos esta articulação segundo Arendt, voltamo-nos, assim, no 

capítulo seguinte à crise considerada em sua perspectiva cultural, isto é, à crise da 

cultura, cujo desdobramento reflexivo conduz-nos aos conceitos de massa, filisteísmo e 

entretenimento. 
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ENTRE O PASSADO E O PRESENTE: A CRISE DA TRADIÇÃO E A 

EXPERIÊNCIA POLÍTICA NO SÉCULO XX 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Em face de uma crise  
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Em Entre o passado e o futuro (1956), Hannah Arendt condensa linhas 

fundamentais de sua reflexão sobre a política no século XX, traduzida na tematização da 

crise instaurada no mundo contemporâneo e sinalizada pela brutalidade de duas 

guerras, inclusive com o advento do mal como banalidade
19

, plasmado no ineditismo do 

evento totalitário. Determinada segundo um prisma que irradia sobre múltiplas 

direções, a crise não possui um sentido unívoco, mas amplo, tratando-se de um conjunto 

de elementos – conforme expusemos no capítulo anterior – que alcança e subverte a 

dignidade do homem nas dimensões constitutivas de sua existência, a saber: o binômio 

dado no par pensamento e ação.  

Quando nos confrontamos com a atordoante consciência de que “no nazismo, 

condenava-se burocraticamente à morte massas inteiras por carimbos e despachos de 

escritório” (MATOS, 2006, p. 80), insurge como evidência o esvaziamento da capacidade 

de julgar que orienta os desdobramentos do agir, o que, por sua vez, parece nos 

conduzir ao encontro da falência dos padrões morais e das categorias políticas que 

perfizeram a continuidade histórica da atmosfera espiritual que condiciona por séculos 

o modus vivendi ocidental. Com efeito, é diante de homens que descobrem que tudo é 

possível, que esta pensadora alemã afere a consciência de um espaço vazio fincado entre 

o passado e o presente. 

Na instância do pensamento, esta lacuna – isto é, a quebra explicitada que 

nos encerra em um agora dilacerado e nos afasta da mirada sobre o “não mais” e o 

“ainda não” – é sinônimo de esfacelamento da tradição, admitindo por significado a 

perda propriamente dita do sentido sabedoria, que, em seu turno, elabora-se sob o 
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 O recurso à categoria do mal em Hannah Arendt encontra-se cotejado ao longo de toda sua reflexão, 

elencada desde sua primeira obra, Origens do totalitarismo (1951) até seu último escrito, A vida do 

espírito (1971).  Arendt assume como ponto de partida a reflexão kantiana acerca do mal radical, que 

havia reconhecido que o mal pode mesmo ter origem nas próprias faculdades racionais do homem que o 

fazem livre, negando uma dimensão ontológica ao mal, que já não se atrela a uma “natureza 

pecaminosa” do homem.  Aos modos de Kant, o mal se desenha por uma rejeição consciente do bem, e 

deve ser pensado diante da compreensão do outro como simples meio e não como fim em si mesmo. 

Reconhecendo o valor das considerações kantianas e atribuindo-lhes a consciência político-histórica de 

seu tempo, Arendt associa o “mal radical” ao totalitarismo, e, sobretudo aos campos de concentração, 

como instituições emblemáticas dos regimes totalitários. No entanto, Arendt reconhece, diante da 

perplexidade trazida pelos feitos da Alemanha Nazista e da URSS de Stalin, que a categoria do “mal 

radical”, tal qual a pensara Kant, já não se aplicava às ações dos executores dos campos de 

concentração, desenvolvendo a partir daí a concepção de “mal banal”, cuja principal característica é a 

ausência do pensamento. Assim, o praticante do mal banal submete sua capacidade de emitir juízos a 

uma lógica externa, perdendo, portanto, o senso de responsabilidade. O tema encontra-se em sua melhor 

articulação em Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal (1962). Por ora, 

gostaríamos, tão somente, de salientar que a reflexão arendtiana em torno do mal não se determina por 

uma abordagem moral ou teológico-religiosa, mas sim por uma visão ético-política, pensada frente ao 

absurdo das instituições totalitárias. 
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epíteto de crise da cultura.  No capítulo sexto da obra supracitada é a este aspecto 

específico, a este modo de exteriorização da ruptura, que Hannah Arendt dirige o sua 

reflexão. 

À evidência do título, o ensaio “A crise da cultura: sua importância social e 

política” (1968) recorre a um fenômeno familiar à reflexão de seu tempo, a saber, a crise 

que invadiu e solapou a concepção tradicional de cultura descrita, por aqueles que dela 

se deram conta e a tomaram como interesse de pesquisa na primeira metade do século 

XX, sob o termo de “cultura de massa”. Longe do simples endosso a tais interpretações 

da chamada cultura de massa
20

, Arendt a assume como objeto dentro do quadro mais 

geral do diagnóstico da falência da tradição. Neste horizonte, a autora tomará o termo 

da cultura buscando perscrutar suas verdadeiras origens, a fim de destilar dessas, sua 

essência mais primitiva, que tão problematicamente esvaziou-se na linguagem de nosso 

tempo. 

O diagnóstico de que o sentido das categorias tradicionais foge ao nosso 

momento, “deixando atrás de si formas ocas com as quais se dão quase todas as 

explicações, à revelia da subjacente realidade fenomênica” (ARENDT 2007 p. 41), traz à 

obra de Arendt outro tom de análise, que se torna evidente já nas primeiras linhas do 

supracitado ensaio, quando esta recobra que o fenômeno da cultura de massa, 

relativamente novo em sua época como objeto de investigação, encontrou desde cedo sua 

raiz no termo não muito mais antigo de “sociedade de massa”. As discussões se 

                                                 
20

 À reflexão sobre a relação entre cultura de massa e sociedade de massa dedicam-se Adorno e 

Horkheimer. Para estes pensadores, no interior da sociedade massificada a cultura que aí se estabelece 

não se define como a cultura produzida pelas próprias massas, mas como conjunto de produtos imposto 

pela indústria. As populações massificadas, longe de produzirem a cultura instaurada por entre os veios 

das metrópoles nascentes, a recebem passivamente como mera vazão de produtos industrializados, não 

se tratando, assim, da construção de uma atmosfera concreta e espiritual elaborada espontaneamente 

por uma comunidade de práticas e de linguagem. Fixada no imaginário da massa com o auxílio da 

interpelação midiática, esta “cultura de massa” é denominada, pelos autores de Dialética do 

esclarecimento (1947), de “indústria cultural”. A arte que nela se gesta é mandamento da indústria e 

necessidade do capital, voltando-se inteiramente para o interesse de comercialização e distinguindo-se, 

portanto, da arte produzida pela liberdade e inventividade do artista – esta, a arte autêntica, segundo a 

perspectiva destes teóricos da Escola de Frankfurt. Também em Walter Benjamin, em A obra de arte na 

era de sua reprodutibilidade técnica (1936), é possível visualizar uma interpretação sobre a relação que se 

estabelece entre o processo de massificação e os produtos da cultura. Na contramão do pessimismo 

adorniano, Benjamin, o filósofo que não se furta a vasculhar as ruínas, propõe que na arte de massa – 

mesmo ante seus predicados de desauratizada e mercantilizada – seja talvez possível perscrutar 

instrumentos de emancipação, por meio da investida em sua politização. (Cf. ADORNO, Theodor W.; 

HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento: fragmentos filosóficos. Tradução: Guido Antônio de 

Almeida. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1985. BENJAMIN, Walter. A obra de arte na era de sua 

reprodutibilidade técnica. In: Magia e técnica, arte e política. 7. ed. Tradução: Sérgio Paulo Rouanet; 

prefácio: Jeanne Marie Gagnebin. São Paulo: Brasiliense, 1994). 
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moldariam, assim, pelo paralelismo estabelecido entre os dois termos: o reconhecimento 

que uma cultura de massa é, inevitavelmente, a cultura de uma sociedade de massa. 

 Se em sua origem ambos os conceitos foram tomados em um contundente 

senso de reprovação, isto é, para designar um modelo de sociedade corrompida, ou uma 

contradição em termos – como no caso da cultura de massa – tornaram-se respeitáveis à 

medida que passaram a constituir tema central de diversos estudos. A consequência 

imediata desta transposição do reprovável à categoria de análise filosófica e política 

seria aquela de “adicionar ao Kitsch uma dimensão intelectual”, como observa Arendt 

ao citar Harold Hosenberg. O encaminhamento da reflexão a uma “intelectualização do 

Kitsch” encontra seu fio no diagnóstico de uma sociedade massificada que, contudo, não 

pode ter sua cultura “relegada ao populacho”
21

. 

No entanto, a questão em torno da cultura de massa desperta em Hannah 

Arendt uma problemática mais fundamental: a relação entre Sociedade e Cultura. Posta 

em seus termos, “a questão [...] é saber se o que é legítimo para a sociedade de massa 

também o é para a cultura de massa, ou, em outras palavras, se a relação entre 

sociedade de massa e cultura de massa será, mutatis mutandis, idêntica à relação 

anteriormente existente entre sociedade e cultura” (ARENDT, 2007, p. 249). Arendt 

parte, portanto, da hipótese de que esse relacionamento mais inicial teria sido ofuscado 

pela pressa dos críticos em conduzir a questão da cultura de massa num quadro de 

oposição desta a certa “Idade de ouro” de uma boa sociedade educada. Nesta linha, 

Arendt recobra que, em sua origem, a arte moderna – a arte que será a partir de então 

tomada como o elemento cultural por excelência – nasce em tom de rebelião do artista 

contra uma sociedade que ainda não poderia ser descrita nem compreendida sob o 

termo de sociedade de massa. 

O que a sociedade de massa delata é uma nova configuração no arranjo 

social e na teia de suas relações, cuja compreensão não poderia se dar por certo 

saudosismo da “boa sociedade”, tão prontamente identificada como elemento oposto à 

sociedade de massa a qual, conforme recobra Arendt ao citar Edward Shils, configura-

se ao passo que “a massa da população se incorpora à sociedade”
22

. O rearranjo trazido 

pela incorporação das massas à sociedade se coloca de modo mais evidente quando 

recobramos a questão da cultura, posto que aquela, entendida sob a insígnia da “boa 

                                                 
21

 Cf. ARENDT 2007, p. 249. 
22

 Cf. ARENDT, 2007, p. 250. Reproduzo aqui sua nota de referência: SHILS, Edward. “Mass Society and 

Its Culture”, em Daedalus, Spring 1960; todo o número é dedicado à “Cultura de massa e meios de 

massa”. 
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sociedade”, referia-se à parcela da população que detinha não só dinheiro, mas também 

tempo para “a cultura”, enredada no ócio de seu lazer; o que acabava por distanciá-la 

do substrato da população, cujo tempo seria condenado ao trabalho extenuante. A 

modificação da cena se dá não pela absorção de um grande contingente pela sociedade, 

posto que este, de certo modo, sempre a compôs, mas pelo encurtamento daquele 

elemento que separava outrora as massas da “boa sociedade”, isto é, se dá à medida que 

as massas foram, até certo ponto, liberadas do fardo do trabalho e passaram também a 

possuir tempo para o lazer e, consequentemente, tempo à “cultura”. Para Hannah 

Arendt, sociedade de massa e cultura de massa seriam, assim, fenômenos inter-

relacionados, “porém seu denominador comum não é a massa, mas a sociedade na qual 

também as massas foram incorporadas” (2007, p. 250). Encontrado o “denominador 

comum”, cabe a Arendt recobrar a precedência conceitual e histórica da Sociedade em 

relação à sociedade de massa. 

Em seu percurso de argumentação, Arendt retomará a experiência moderna 

do período absolutista como lugar de origem da “boa sociedade”, precisamente a corte 

de Luís XIV que, segundo a autora, ao reunir a nobreza da França nos Salões de 

Versalhes, a condenou à insignificância política, pois, transformados em cortesãos, os 

nobres entretinham-se mutuamente nas tramas fúteis de seu eterno baile – no pouco 

interesse desses homens e mulheres por questões que não fossem as suas próprias, vê-se 

o protótipo do moderno homem de massa. Poderíamos, em certa medida, reconstruir, a 

partir daí, muitos dos traços que a psicologia das multidões
23

 viria a descobrir e 

consagrar no século XX. O homem da massa é, pois um solitário
24

 à revelia de sua 

                                                 
23 Arendt recorre à chamada “psicologia do homem-de-massa”, como via de expressar o surgimento, 

dentro do  arranjo societário, de novas categorias que expressam tal mentalidade: as massas e seu 

desprezo aos padrões morais, o filisteu, seu logicismo, ganância e igual desprezo pela cultura, o lupém (a 

ralé) e a elite; seu igual alheamento em relação à “vida normal” e ao arranjo classista mesmo antes do 

colapso definitivo deste. Logo, o que caracteriza o sujeito da massa não é sua “brutalidade bárbara” em 

contraposição ao “helênico cidadão” das classes, mas sua atomização: a solidão, ainda que imerso numa 

multidão. Para pensar com Olgária Matos: “Massa: agregado numeroso de indivíduos desagregados, 

individualizados apenas no sentido de seu próprio isolamento”. (MATOS, Olgária. Discretas esperanças. 

Reflexões filosóficas sobre o mundo contemporâneo. São Paulo: Nova Alexandria, 2006, p. 76). 

24
 O tema da solidão encerra Origens do totalitarismo (1951) e abre caminho a questões que serão tratadas 

em A condição humana (1958). Não é por menos que Arendt termina seu conjunto complexo de reflexões 

em torno da “dominação total” recobrando uma diferença entre isolamento e solidão. Para ela, 

“enquanto o isolamento se refere apenas ao terreno político da vida, a solidão se refere à vida humana 

como um todo” (ARENDT, 1990, p. 527). A solidão profunda é, assim, a resultante do processo de 

desnudamento do humano, levado a cabo pelos regimes totalitários, cuja expressão melhor definida é a 

figura do campo de concentração. O totalitarismo traspõe o simples isolamento humano, já que não se 

limita à abolição do espaço e da vida pública, e seu caráter “total” pode ser aí compreendido, 

justamente, por adentrar o campo da vida privada e a própria subjetividade. Para nossos propósitos, 

gostaria apenas de ressaltar que o isolamento sempre fora, de alguma forma, a prerrogativa do homem 
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adaptabilidade, já que “solidão não é nem isolamento nem estar desacompanhado” 

(ARENDT, 2007, p. 250); é excitável e consumista, ao mesmo tempo em que lhe fogem os 

padrões e a aptidão para julgar; envolto em seu egocentrismo confunde alienação do 

mundo com auto-alienação.  

Deste modo, buscando contornar os traços do homem de massa, nos 

deparamos com a relação conflituosa que se desdobra entre o indivíduo e a sociedade, 

tanto na realidade como na ficção, uma vez que tal conflito dormita também na gênese 

do romance
25

: “essa forma artística inteiramente moderna” (ARENDT, 2007, p. 251); o 

indivíduo moderno é, pois, aquele que busca se afirmar contra a sociedade da qual é 

parte integrante. No entanto, Hannah Arendt visualiza nessa questão uma importante 

diferença, no que tange a situação do indivíduo nos primeiros estágios da sociedade e na 

sociedade de massa. Para ela, na medida em que a sociedade em seu primeiro momento 

se restringia a certa classe da população, traria como pressuposto a presença simultânea 

de outros estratos, outras rotas de fuga ao indivíduo que poderia escapar das suas 

pressões
26

; “mais uma vez isso foi expresso no romance através da conhecida 

                                                                                                                                                         
enquanto homo faber, o produtor de mundo, que de certo modo isolado dos interesses comuns, 

permanece ligado ao mundo através de sua obra. Sob as condições radicais dos regimes totalitários esse 

movimento de reconciliação se põe em risco, posto não só o mundo comum estar ameaçado, mas também 

a própria expressão humana daqueles que deveriam apreciar e preservar os monumentos culturais, isto 

é, a arte. 
25

 Teoria do Romance de Georg Lukács será, nesse sentido, obra fundamental no que tange à formulação 

de um posicionamento teórico que afirma o romance como imagem do aparecimento da subjetividade do 

indivíduo, profundamente atomizado nas experiências sociais burguesas da modernidade. Esta 

concepção será – sob inspiração lukacsiana – trabalhada por Walter Benjamin no ensaio O narrador 

(1936), no qual o romance é apresentado como a forma literária própria à estrutura fragmentada do 

mundo moderno, no interior da qual a sabedoria da “moral da história”, peculiar às narrativas 

tradicionais, é deslocada pela ausência de um sentido total orientador, que marca as páginas do 

romance, dado como expressão de uma experiência que tem suas esferas coletivas de significação 

paulatinamente esvaziadas. (Cf. LUKÁCS, Georg. Teoria do romance. 2. ed. Tradução: José Marcos 

Mariani de Macedo. São Paulo: Editora 34, 2009. BENJAMIN, Walter. O narrador. Considerações 

sobre a obra de Nikolai Leskov. In: Magia e técnica, arte e política. 7. ed. Tradução: Sérgio Paulo 

Rouanet; prefácio: Jeanne Marie Gagnebin. – São Paulo: Brasiliense, 1994).  
26

 Para Hannah Arendt, a adesão por parte de um grande número de indivíduos a partidos 

revolucionários, nesse contexto, denota não só a possibilidade de fuga, mas a descoberta de certos traços 

comuns naqueles que por alguma razão não eram admitidos na sociedade. A partir desse mote podemos, 

segundo a autora, entender o porquê do “élan revolucionário” que se desdobra ao longo dos séculos XIX 

e XX, ter se voltado com expressiva violência tanto mais à Sociedade do que contra Estados ou 

Governos. A revolta contra a Sociedade não se daria aí, tão somente, pela “questão social” em sua via de 

mão dupla de miséria e exploração, mas seria antes o “ultraje do coração” contra a hipocrisia e a 

corrupção dos salões. O próprio conceito de le peuble, herança da Revolução Francesa no século XVIII, 

traria, em sua significação, essa revolta. Cf. ARENDT, 2007, p. 252. O tema da revolução, contudo, não 

será aqui aprofundado, limito-me a indicar a circunscrição do tema, em sua melhor articulação em 

Sobre a revolução, de 1963. Gostaria de pontuar o segundo capítulo da referida obra, que intitulado “A 

questão social”, oferece uma articulação minuciosa sobre o tema, cuja definição poderia ser posta sob o 

termo da “existência da pobreza”, pobreza esta que, na argumentação de Arendt, estaria diretamente 

ligada ao fracasso da Revolução Francesa, uma vez que impunha ferozmente os ditames da necessidade 

que surgia na cena política como contraponto daquilo mesmo que a grande massa da revolução buscou 
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glorificação dos trabalhadores e dos proletários, mas, de maneira mais sutil, também no 

papel conferido aos homossexuais (em Proust, por exemplo) 
27

 ou aos judeus, isto é, a 

grupos que a sociedade nunca absorvera completamente” (ARENDT, 2007 p. 252). Sob 

as condições de uma sociedade de massa são justamente essas vias de escape que estão 

fechadas ao indivíduo, já que a sociedade “incorporou” todos os substratos da 

população, equacionando-os de maneira problemática, uma vez que esvazia de sentido o 

sentimento que outrora reunia indivíduos a partir do reconhecimento não só de traços 

comuns, mas da oposição desses mesmos traços àqueles que identificavam como sendo 

os da “boa sociedade”. 

É bem verdade que para Arendt, nesse contexto, a relação entre indivíduo e 

sociedade se põe em segundo plano, a reflexão se volta ao tema da cultura, seu lugar e 

face ante as disparidades de condições entre a sociedade e a sociedade de massa; se 

recobramos tal relação, é porque nos é de certa importância sua afirmação de que “o 

derradeiro indivíduo que restou na sociedade de massa foi o artista” (ARENDT, 2007 p. 

                                                                                                                                                         
instaurar: a liberdade. Para Correia (2001, p. 241-2): “a questão do social em Hannah Arendt é 

certamente uma das partes mais problemáticas e frágeis da sua teoria política, na medida em que ela se 

vê em dificuldades na compreensão dos problemas sociais com relevância política, mas é, ao mesmo 

tempo, uma das mais iluminadoras, na medida em que traz à tona alguns elementos básicos de 

compreensão das massas, da relação cada vez mais promíscua entre política e economia e da perda 

moderna do mundo comum”. Cf. O desafio moderno: Hannah Arendt e a sociedade de consumo. In. 

Hannah Arendt: diálogos, reflexões e memórias. Organizadores:  Eduardo Jardim de Moraes, Newton 

Bignotto. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 2001. 
27

 De maneira geral, o tema da sexualidade percorrerá toda a obra prima de Marcel Proust, Em busca do 

tempo perdido, ocupando o centro da trama de Sodoma e Gomorra, sua quarta parte, e permanecendo de 

modo menos expressivo nos volumes seguintes. Publicado no mesmo ano da morte de Proust, 1922, 

Sodoma e Gomorra representa a transição do narrador, o protagonista, da atmosfera romanesca de 

refinamento vivenciada no episódio anterior, O caminho de Guermantes (1920/1921), a outro lado da 

sociedade e da condição humana. A homossexualidade, pelo lado masculino, representada na 

personagem do Barão de Charlus, irmão do Duque Guermantes, simboliza a convivência próxima entre 

o mais alto refinamento – expresso pelo elegante e não menos decadente Duque – e a tendência à 

degradação dos valores tradicionais colocada na figura de seu irmão.  Albertine, personagem por quem 

o narrador nutre o grande amor, encarna aí a versão feminina da homossexualidade, e traz a ele o 

sentimento controverso do ciúme. Arrisco-me aqui em uma interpretação da colocação de Hannah 

Arendt, que ora me sirvo, o “papel sutil” atribuído aos homossexuais é, pois, o de mostrar a existência de 

substratos ainda não absorvidos pela sociedade, ao mesmo tempo que mostra a fragilidade dos valores 

tradicionais  e aristocráticos da “boa sociedade” que viriam à derrocada no evento da Guerra de 1914. A 

tagarelice refinada da burguesa senhora Verdurin, que ao ditar em seu salão leis sobre arte e 

comportamento, mantém seu grupo social por interesses dissimulados, e bem poderíamos, ao seguir os 

passos de Arendt, reconhecê-la como representante do filisteísmo educado. Na narrativa de Proust, a 

Sra. Verdurin, em seus modos pouco restritos, substitui, por assim dizer, a recatada e fina Duquesa de 

Guermantes e o fato nos serve, assim, como mais um exemplo de como o romance proustiano encontra-

se profundamente marcado pelas modificações na relação entre indivíduo e sociedade, e aqui podemos 

novamente tomá-lo como exemplo às questões postas por Hannah Arendt, como cena da luta travada 

pela classe média aos valores aristocráticos e burgueses da “boa sociedade”. A presente dissertação não 

pode, contudo, oferecer um melhor detalhamento das relações entre as obra de Arendt e Proust, dado a 

complexidade dos temas tratados por ambos, e a notória grandeza da obra proustiana. Há no Brasil 

mais de uma tradução de A la recherche du temps perdu, e para as colocações aqui exposta sirvo-me da já 

clássica tradução, dos quatro primeiros volumes, realizada por Mário Quintana para editora Globo, 

cuja edição de 2006 possui revisão técnica de Olgária Matos e posfácio Jeanne – Marie Gangebin. 
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252). Contudo, a atenção aqui é dirigida não ao individualismo subjetivo do artista, mas 

ao fato de ser o artista o produtor da quintessência e testemunho da obra humana: o 

objeto da arte. O fato de esses indivíduos, como produtores dos maiores bens culturais, 

terem se voltado contra a sociedade, de modo que toda a arte moderna
28

 tenha sido 

marcada desde sua origem por esse tom de hostilidade, entremostra a existência de um 

antagonismo entre cultura e sociedade anterior à sociedade de massa.   

O que ocupa Arendt, no contexto dessa discussão, é certo tipo de mentalidade 

que se expressa de maneira distinta, porém relacionada. Na Europa e na América, o 

termo usado para designá-la é filisteísmo, que será empregado como via de se adentrar o 

terreno sáfaro do libelo que o artista lança à sociedade. Não obstante a distinção da 

versão americana, reconhecida ali como “filisteísmo ignorante dos nouveaux-riches” em 

contraposição ao “filisteísmo cultural e educado” da sociedade europeia, há um traço 

comum entre as variantes, posto que em ambas o filisteísmo
29

 designará “uma 

mentalidade que julgava todas as coisas em termos de utilidade imediata e de ‘valores 

materiais’, e que, por conseguinte, não tinha consideração alguma por objetos e 

ocupações inúteis tais como os implícitos na cultura e na arte” (ARENDT, 2007, p. 253). 

O filisteu, nesta acepção, denota, portanto, um tipo de mentalidade que ao voltar-se à 

cultura a assume como valor esnobe de status e ascensão social.  

Todo esse afã vulgar de pouco apreço pela cultura e pela arte ainda parecem 

em nossos dias algo demasiado familiar, muito embora, sua consciência e denuncia não 

sejam suficientes para encerrar a complexidade do fenômeno para o qual nos voltamos 

aqui, pois a simples reprovação da falta de interesse pela cultura e pela arte como 

                                                 
28

 A natureza da arte moderna permanece aqui para nós como algo pouco acessível, na tentativa de 

oferecer uma chave ao leitor – chave essa, em boa parte, ainda por girar – recorro a uma frase de 

Baudelaire quando diante da pergunta “O que é a arte pura na concepção moderna? É criar a magia 

sugestiva que contenha ao mesmo tempo o objeto e o sujeito, o mundo exterior ao artista e o próprio 

artista”. (BAUDELAIRE apud BROMBERT, 1998, p. 14). De certo modo, ao reconhecer como papel da 

arte a criação “mágica” não só do objeto, mas também do indivíduo e do mundo fora deste, o poeta 

francês nos oferece uma via para pensarmos o conflito entre indivíduo e sociedade, posto que o artista 

inevitavelmente comporá sua obra ante esse conflito com o “mundo fora de si”.  
29

 Arendt não se demora quanto à origem e ao uso inicial do conceito; limita-se a pontuar seu emprego 

como jargão universitário na Alemanha, usado para distinguir burgueses de togados, essa distinção já 

sinaliza o uso que dele fará Arendt, isto é, distinguir um indivíduo culto de outro, que ao valer-se de uma 

mentalidade instrumental, reduz a cultura e a arte à moeda de compra de sua ascensão social. É 

evidente, também, a referência bíblica, posto que os filisteus são descritos no Antigo Testamento, de 

Josué a Jeremias, como inimigos mortais do povo hebreu, “um inimigo numericamente superior em 

cujas mãos se pode cair”. É diante dos filisteus que morrem o rei Saul e seus herdeiros (Cf. I Crônicas 1-

10). Já na descrição bíblica, os filisteus são referidos como bárbaros – de pouca familiaridade com o belo 

e com a “cultura”. Hannah Arendt ainda ressalta que, enquanto termo para designar uma mentalidade 

de “utilidade imediata”, filisteísmo aparecera primeiramente na sátira Bevor, in und nach der Geschichte 

[Antes, durante e depois da história], de Clemens von Brentano. 
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fenômeno e sintoma social, não tornam mais compreensivas questões como os motivos 

que levam a arte e o artista moderno a se rebelarem também contra a “cultura”, ao 

invés de reafirmar diante dessa, seus próprios interesses culturais. Para Arendt: “o 

âmago da questão é que tal sorte de filisteísmo, consistente simplesmente no ser ‘inculto’ 

e vulgar, foi prontamente seguido de uma outra situação em que ao contrário, a 

sociedade começou a se interessar também vivamente por todos os pretensos valores 

culturais” (ARENDT, 2007 p. 253). Diante de tal “interesse pelos valores culturais” 

Arendt via o risco da monopolização da “cultura” por parte da Sociedade; o risco de 

que esta poderia subvertê-la em função de seus interesses particulares, tais como a 

progressão de posição social.  

No evento, em si engenhoso, que se consagrou como “a ascensão da 

burguesia”: a transposição do poder às mãos de uma classe que usava dinheiro para 

ganhar dinheiro, que viajava de trem e produzia à maquina, viu-se uma mudança 

profunda no comportamento e posição de parcelas da população, certamente, muito 

mais expressiva na nova classe média europeia. Era preciso correr para que se pudesse 

destacar-se na histeria consumista e de levar a vida a público: aos cabarés, aos cafés e 

aos salões. Neste interim, a classe média se viu em acirrada luta contra a aristocracia, 

isto é, na luta por seu lugar na “boa sociedade” que, como mencionado, se configura 

como uma insurgência da classe emergente contra não só a aristocracia, mas também às 

relações anteriormente existentes no interior da sociedade, o que só se tornou possível à 

medida que o dinheiro trouxe a reboque o tempo livre a ser dedicado ao lazer. Em sua 

análise, Arendt via que 

[...] nessa luta por posição social a cultura começou a desempenhar 

enorme papel como uma das armas, se não a mais apropriada, para 

progredir socialmente e para ‘educar-se’ ascendendo das regiões 

inferiores, onde a realidade estaria situada, para as regiões superiores e 

supra-reais onde o belo e o espírito estariam em seu elemento. 

(ARENDT, 2007, p. 254). 

 

 Arte e cultura seriam, assim, interpretadas como veículos não só de transição 

de uma classe para outra, mas como condução de certa fuga da própria realidade. Essa 

interpretação será cara à análise de Arendt, pois condensa em si duas significações 

fundamentais, por um lado oferece uma fisionomia clara do filisteísmo educado, seus 

traços mais característicos, e, justamente por essa sua primeira denúncia, pode lançar 

luz sobre a “rebelião do artista contra a sociedade”, rebelião esta que poderia ser 

interpretada, portanto, como a ressalva do artista contra os novos protetores de sua 
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obra e dele próprio, pois, certamente, “eles pressentiram o perigo de serem banidos da 

realidade para uma esfera de tagarelice refinada, onde aquilo que faziam perderia todo 

o sentido
30

” (ARENDT, 2007, p. 254). Diante da “tagarelice” e da dissimulação do 

filisteu educado, o que se põe em jogo é muito menos o estado psicológico do artista, 

mas, de maneira mais urgente, a própria objetividade do mundo cultural, que ao se 

compor por objetos tangíveis como livros, esculturas, pinturas, catedrais e músicas 

atestam o passado e a herança legada no desdobrar das gerações humanas.  

O caráter de permanência que perfizera o critério próprio – e não social – ao 

julgamento dos objetos culturais, posto que “somente o que durará através dos séculos 

pode se pretender em última instância um objeto cultural” (ARENDT, 2007, p. 255) 

entra em risco sob as condições impostas pela sociedade de massa e o filisteísmo 

educado. Se recobrarmos o fato de que as obras de arte foram, desde cedo, entendidas 

em sua unicidade e pretensa imortalidade, a questão que aqui levantamos poderia ser 

descrita como o definhamento de suas características mais fundamentais, isto é, a 

questão se coloca outra, à medida que as “obras imortais” do passado foram convertidas 

em objetos de refinamento, onde submersas na busca de status social ou individual 

perdem suas qualidades mais essenciais: seu poder de comover e apoderar-se daqueles 

que a estas se voltam.  

Nesse contexto, o conceito de cultura entra em crise, passando a designar 

certo modo de busca de perfeição, de melhoramento, a mola propulsora de ascensão. 

Arendt, não reprovava a aproximação do filisteu educado à obra de arte, mas sim seus 

interesses, seu modo de relacionamento com esses objetos. Para ela,  

 

[...] as grandes obras de arte não são piores utilizadas ao servirem a fins 

de autoeducação ou de autoaperfeiçoamento do que ao se prestarem a 

qualquer outra finalidade; pode ser tão útil e legítimo contemplar uma 

pintura para aperfeiçoar o conhecimento que se possui de um 

determinado período como utilizá-la para tapar um buraco na parede. 

Em ambos os casos o objeto artístico foi empregado para finalidades 

dissimuladas. (ARENDT, 2007, p. 255). 

 

 Se caso esses “usos dissimulados” fossem tomados de maneira consciente, a 

revelia de sua legitimidade ou não, isto é, se o filisteu pusesse em termos claros quando 

                                                 
30

 Poderíamos bem interpretar tal ressalva, como a angústia do Virgílio de Hermman Broch, a angústia do 

artista diante da incerteza do lugar de sua obra no mundo, posto que agora seus guardiões não 

conseguiriam ver nela algo mais do que um modo para se “educar” e ascender socialmente. Cf. BROCH, 

Hermann. A morte de Virgílio. Tradução: Hebert Caro. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 1982. 
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do uso da arte, que esta não é a maneira adequada para lidar com esses objetos, sua 

investida não constituiria, por assim dizer, o ponto crucial de nossa questão, que recai, 

portanto, em sua dissimulação, seu desejo dissimulado de autoaperfeiçoamento que o 

impossibilita de ver na arte de Cervantes, Manet, Shakespeare ou qualquer outro 

artista, algo além de um modo de se “educar”.  

Arendt via na produção do kitsch
31

 do século XIX a consequência mais 

imediata desse tipo de atitude, posto que ali a produção artística fora profundamente 

marcada por ideais de consumo, onde senso de forma e estilo já não se punham como 

padrões aos objetos artísticos. Contudo, o kitsch
32

, para além da mera redução ao mau 

gosto, era o sintoma quase inevitável resultante do próprio momento histórico: a 

modernidade, também vivenciada pela arte, cujo traço pode ser posto por aquela 

separação entre arte e realidade. Para pensarmos com Nelson Brissac Peixoto (1982, p. 

15): 

[...] a modernidade seria essa aventura da cultura ocidental. A “crítica 

da cultura”, no esteio do romantismo alemão, consistiria numa tentativa 

do espírito de reconciliar-se com a vida, gozar as paixões. À razão 

fascina o que lhe escapa. Sedução pelo que é outro, pelo corporal. 

Descaminho pelo qual a razão promove sua própria subversão, a 

desmontagem do mecanismo que ordenava o pensar e a arte até meados 

do século XIX.  

 

À sedução do “corpo e do gozo das paixões” a razão moderna transmuta-se 

diante do afrouxamento da culpabilidade e da liberação das pulsões
33

, no desejo inadiável 
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 O termo kitsch possui origem no verbo alemão kitschen/verkitschen (trapacear, vender alguma coisa em 

lugar de outra), adquirindo a partir de 1860 o significado de "falsificação". Sêga (2008) elenca uma série 

de quatro características à identificação do objeto kitsch, segundo a autora pode-se considerar um objeto 

kitsch se ele apresentar uma ou mais das seguintes características: “1) imitação (de uma obra de arte ou 

de um outro objeto); 2) exagero (na linguagem visual ou na linguagem verbal); 3) ocupação do espaço 

errado (um carrinho de pedreiro usado como jardineira em um canteiro de jardim); 4) perda da função 

original (uma garrafa de vinho usada como castiçal)”. 
32

 Em seu ultraje sutil, o Kitsch passa a se demarcar ao longo da história recente da arte, podemos 

recobrar sua influência no âmbito das artes plásticas, em obras como A Fonte de 1917, do expoente 

artista dadaísta Marcel Duchamp, ou em Marilyn Monroe, de Andy Wahrol de 1967, ou ainda em sua 

Campbell Soup de 1968, que à revelia de sua influência kitsch possuem hoje valor inestimável, na recente 

história da arte, reinstituindo em si o caráter de permanência e potencial imortalidade que foram 

mesmo os traços definidores de toda arte clássica. É ainda evidente o traço kitsch da publicidade 

contemporânea. Retomaremos a questão da arte contemporânea no capítulo seguinte, quando ao 

interpretá-la dialogaremos com o papel do conceito de aparência para Hannah Arendt.  
33

 Deve ser notório, ao leitor, que tais questões encontram-se em sua melhor expressão no pensamento de 

Nietzsche e Freud, em especial na concepção de “suspensão da razão” em Nietzsche, para quem, “em 

seus melhores momentos a razão faz uma pausa” (NIETZSCHE, 1976, p. 40), concepção esta que terá 

ressonância na proposição freudiana de que “o princípio do prazer só existe para aqueles que assumem 

riscos contra a ordem”, que, portanto, se erguem contra a repressão da cultura como instrumento e 

expressão sublimada da civilização e do progresso. Neste ponto, permaneço em consonância com a 

leitura de Nelson Brissac Peixoto, a quem sou devedor da análise. Cf. PEIXOTO, 1982, p. 15. 
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pela felicidade
34

 que esbarra na repressão da “cultura” e é, justamente, a ordem de sua 

repressão cinzenta que se deve destruir.  

 A resposta veio em linhas deformadas e em vivas cores que, em um tom 

comum, trouxeram ao início do século XX uma “assombrosa recuperação” das artes 

criativas, e com estas a recuperação da grandeza do passado. Por ora, nos importa 

situar tal dimensão insurgente da arte contemporânea no contexto indicado por Arendt, 

isto é, importa-nos recobrar o fato de que essas reabilitações ganham forma, ao mesmo 

tempo em que “a sociedade bem educada perdera seu domínio monopolizador sobre a 

cultura, juntamente com sua posição dominante na população como um todo” 

(ARENDT, 2007, p. 256). Mesmo diante da aparição da arte moderna o que se via era, 

de certo modo, a permanência do processo de desintegração da cultura, que não seria 

fruto da nova forma de expressão da arte, mas pela conversão definitiva da cultura em 

“valor”, que na lógica interna da mentalidade filisteia, é sinônimo de “mercadoria”, 

conversível em moeda de troca de toda sorte de valores, sociais e pessoais. 

Podemos, a partir de então, anunciar a forma mais precisa da posição de 

Arendt diante da questão. Para ela, a cultura encontra-se em real ameaçada não pelo 

homem de massa, como simples filisteu aquém da cultura e da arte, às quais permanece 

sempre alheio, o perigo é, pois, o da verdadeira instrumentalização na racionalidade 

posta pelo filisteu cultivado, que ao lançar mão dos objetos culturais – as obras de 

artistas e historiadores – como moeda de compra de uma posição social mais elevada, as 

tratou como outro valor qualquer, e valores sempre foram, por definição, algo do campo 

das trocas. Desgastados como “moedas velhas” os valores artísticos perdiam a 

capacidade de prender a atenção do espectador, e, portanto, a de ser para esses o 

testemunho cultural das gerações precedentes. Segundo Arendt, “quando isso sobreveio, 

começou-se a falar da ‘desvalorização dos valores’ e o processo chegou ao fim com o 

‘leilão de valores’ (Ausverkauf der Werte) nos anos 20 e 30 na Alemanha, e nos anos 40 e 

50 na França, em que se vendiam juntos ‘valores’ culturais e morais” (ARENDT, 2007, 

p. 256). Na balburdia de um “mercado de valores” há o fim melancólico da tradição 

ocidental, e diante dele o problema posto em aberto: “saber se é mais difícil descobrir os 

                                                 
34

 Essa demanda inadiável por “felicidade” guarda íntima relação com as transformações sociais ocorridas 

na era Moderna. A própria Arendt já havia observado em A condição humana que tal busca deve ser 

pensada frente ao horizonte da “vitória do animal laborans, da categoria do trabalho, frente às outras 

dimensões da vita ativa do homem: a obra e a ação. Para ela, a questão deve ser pensada, assim, diante 

da transformação da sociedade em sociedade de trabalhadores-consumidores, “pois somente o animal 

laborans, e não o artífice nem o homem de ação, sempre demandou ser ‘feliz’ ou pensou que homens 

mortais pudessem ser felizes” (ARENDT, 2007, p. 166). 
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autores do passado sem o auxílio de nenhuma tradição ou resgatá-los do entulho do 

filisteísmo educado” (ARENDT, 2007, p. 256). Tal dificuldade oferece a crise mais geral 

do século XX – aquela que diz da tarefa de descobrir e preservar o passado sem poder 

ater-se à segurança da tradição – uma face delineada pelo óbice-entulho do filisteísmo 

educado, a qual nos mostra que tal tarefa pode mesmo ser a luta contra modelos de 

interpretação tradicionais, e nos impõe algo ainda mais problemático: ler os autores, e 

toda obra artística, “como se ninguém os houvesse lido antes.”
35

 Nesse sentido, não se 

trata da reconstrução de um sentido perdido, mas do efetivo redescobrimento da obra a 

partir dela mesma, isto é, prescindindo de quadros fixos de interpretação. 

Nesse ponto, é preciso ter clareza da posição de Hannah Arendt, segundo a 

qual o desafio posto à civilização ocidental no que tange à crise dos elementos culturais e 

artísticos, encontra seu maior empecilho não na Sociedade de massa, mas na “boa 

sociedade educada”, posto que sua relação com a cultura não seja de simples desprezo, 

ou alienação, mas sim o interesse dissimulado que impõe modificações à cultura. 

 

 

3.2 Panis et circenses – ao consumo do corpo  

 

O tema da cultura é para Arendt a via de contorno dos traços de distinção 

entre Sociedade e sociedade de massa, cuja principal diferença poderia ser encontrada 

no fato de que “a sociedade sentia necessidade de cultura, valorizava e desvalorizava 

objetos culturais ao transformá-los em mercadorias e usava e abusava deles em proveito 

de seus fins mesquinhos, porém não os ‘consumia’” (ARENDT, 2007, p. 257). Para a 

autora, mesmo em sua mentalidade “utilitária” de mero uso dos bens culturais, a 

Sociedade não os corroía a ponto de perderem seu caráter objetivo, isto é, mesmo 

reduzidos e transmutados em “entulho” tais objetos não desapareciam do mundo, não 

eram consumidos, na radicalidade do termo. É justamente esse o ponto que difere a 

Sociedade da sociedade de massa, uma vez que “a sociedade de massa, ao contrário, não 

precisa de cultura, mas de diversão, e os produtos oferecidos pela indústria de diversões 

são com efeito consumidos pela sociedade exatamente como quaisquer outros bens de 

consumo” (ARENDT, 2007, p. 257 minha ênfase). Na sociedade de massa, os elementos 
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 Cf. ARENDT, 2007, p. 257 
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culturais passam a ocupar, de certo modo, o mesmo campo do alimento do corpo, isto é, 

passam a compor a gama de elementos compreendidos como necessários à manutenção 

da vida biológica, elevada ao patamar de estrutura de toda vida humana. 

Ao serem sugados para o âmbito do processo de manutenção da vida, os 

objetos culturais não podem nem mesmo ser tomados do mesmo modo que o filisteu da 

sociedade educada deles se utilizou, uma vez que seu papel passa a ser, tão somente, 

aquele de preencher o tempo vazio, que neste caso não é estritamente lazer, mas antes 

“um tempo que sobra, que sobrou depois que o trabalho e o sono receberam seu 

quinhão” (ARENDT, 2007, p.2 58). O tempo ocupado pelo entretenimento é, pois, 

aquele excedente no processo biologicamente condicionado do trabalho. Podemos, aqui, 

aproximar as questões em torno da crise da cultura e da arte, a um traço fundamental à 

teoria política de Arendt: o diagnóstico da sobreposição do trabalho, da vida biológica,
36

 

sobre as dimensões da obra e da ação, que juntas compõem a dimensão da vida ativa do 

homem, conforme analisadas em A condição humana (1958). Contudo, Arendt já havia 

sinalizado tal questão no fim de sua obra anterior, Origens do totalitarismo (1951). Nesta, 

ao buscar o conjunto das experiências básicas na vida humana comum que 

“inspiraram” uma forma de governo “cuja essência é o terror e cujo princípio de ação é 

a lógica do pensamento ideológico (ARENDT, 1990, p. 526), Arendt não filia o 

Totalitarismo, como consequência histórica necessária, a nenhum evento precedente, a 

argumentação gira em torno da ideia de originalidade do fenômeno, cujos contornos só 

poderiam se expressar como a síntese e cristalização de elementos como o 

antissemitismo, o imperialismo, o obscurecimento da esfera da ação e a redução de todas 

as atividades humanas ao trabalho: o exercício biológico laborante. Glorifica-se, assim, o 

trabalho, como maestro e campo de todas as atividades humanas. 

                                                 
36

 Muito se tem se falado do veio biopolítico na obra de Hannah Arendt, e é bem verdade, como nos afirma 

AGUIAR, 2012, que “a categoria biopolítica instalou-se no centro do debate ético-político-filosófico 

contemporâneo”. Tal fato encontraria suas raízes, na requalificação do conceito realizada por Michel 

Foucault, “principalmente, a partir da publicação das suas últimas aulas no Collège de France”, e teriam 

sido mesmo tais conferências a trazer para o conceito de biopolítica uma dimensão crítico-filosófica, 

levada a cabo como eixo fundamental na obra de Giorgio Agamben que o potencializa ao incluir em sua 

argumentação as reflexões de Arendt como via de acesso à compreensão dos problemas, iminentemente 

políticos, em torno da naturalização da vida humana, posta diante da nova configuração social. Na 

tentativa de percorrer o “lugar” da arte frente ao problema mais geral da crise política no século XX, no 

horizonte da obra de Hannah Arendt, o tema nos é caro, no entanto, as limitações do texto impõem uma 

apresentação restrita ao caráter do “consumo” dos objetos culturais, que passam, como afirmado, ao 

mesmo nível de consumo à manutenção da vida biológica. No Brasil, a leitura da obra arendtiana sob a 

clave da biopolítica foi exposta inicialmente por Francisco Ortega em Origens do Totalitarismo: 50 anos 

depois (2001) Cf. “Racismo e biopolítica” publicado in AGUIAR et al. (2001, p. 71-86). São ainda de 

notória relevância as publicações de DUARTE (2004 e 2006), CORREIA (2006) e AGUIAR (2009 e 

2012) 
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Para Hannah Arendt, no decurso da Modernidade, como locus de 

contundentes mudanças nos mais diversos âmbitos da existência humana
37

, o “hiato” 

aberto como lacuna de tempo livre no “metabolismo do homem com a natureza”
38

 se 

torna cada vez maior, entendido por ela como “tempo vago”, e que, portanto, deve ser 

preenchido por entretenimentos, o que, contudo, não altera a estrutura na qual se gesta, 

isto é, o fato de o tempo a ser dedicado ao entretenimento ter se tornado maior não 

representaria a transposição a outra categoria de tempo, tal como o do lazer, estando, 

deste modo, o entretenimento da massa circunscrito, assim como o trabalho e o sono, no 

metabolismo do processo vital. E como bem salienta Arendt, “a vida biológica constitui 

sempre, seja trabalhando ou em repouso, seja empenhada no consumo ou na recepção 

passiva do divertimento, um metabolismo que se alimenta de coisas, devorando-as” 

(ARENDT, 2007, p. 258). Nesse horizonte, Arendt concebe que há na verdade uma 

“indústria de divertimentos”, e seus produtos não podem ser tomados como objetos 

culturais, uma vez que prescindem da característica fundamental destes, aquela de 

suportar o processo corrosivo do tempo e o metabolismo digestivo da vida, transpondo a 

condição de objeto permanente do mundo: a obra de arte. Do mesmo modo, não podem 

ser tradados, de início, como valores, nem mesmo como valores de troca, mas 

puramente como “bens de consumo” condenados a serem consumidos no uso. 

Nessa linha de raciocínio, “panis et circensis, realmente pertencem a uma 

mesma categoria; ambos são necessários à vida, para sua preservação e recuperação, e 
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 Hannah Arendt já havia observado amiúde tais mudanças em A condição humana (1958), cujo último 

capítulo propõe uma relação entre a Vita activa – tema central do livro – e a Era Moderna. Nesta altura 

de nosso texto, gostaria de recobrar seu terceiro capítulo, dedicado à análise da categoria do trabalho, 

onde encontra-se o diagnóstico do papel central que tal categoria passa a ocupar frente às dimensões da 

existência humana, isso a leva a um confronto com a obra de Karl Marx, em especial sua décima sétima 

seção, intitulada “uma sociedade de trabalhadores”: um dos pouco momentos de A condição humana 

(1958) que Arendt utilizará o termo “cultura de massa”. O tema central da discussão gira, nesse ponto, 

em torno do “triunfo da necessidade no mundo moderno”; Arendt ligará tal fato à “emancipação do 

trabalho”, assim, a cultura de massa, e toda problemática que ela encerra, possuiria sua origem na 

esperança mais utópica dos “homens do movimento operário”, isto é, na esperança de Marx de que a 

libertação do trabalho traria ao homem o tempo livre que finalmente emanciparia os homens da 

necessidade e tornaria produtivo o animal laborans. Para Arendt, tal perspectiva “baseia-se na ilusão de 

uma filosofia mecanicista que supõe que a força de trabalho, como qualquer outra energia, não pode ser 

perdida, de modo que, se não for gasta e exaurida na labuta da vida, nutrirá automaticamente outras 

atividades ‘superiores’” (ARENDT, 2010a, p. 165). Segundo a autora, o que o desenvolvimento da 

Sociedade e da sociedade de massa provou foi justamente a falácia do raciocínio de Marx, isto é, para ela 

o maior problema na relação dos homens com “as atividades superiores”, presenciadas como cena em 

seu tempo, advém justamente da “emancipação do trabalho’, posto que o tempo agora livre, alcançado 

por uma sociedade de trabalhadores, acabou por conservar sua relação mais fundamental: o consumo. 

Posso aqui citar Arendt: “o tempo excedente do animal laborans jamais é empregado em algo que não 

seja o consumo, e quanto maior é o tempo de que ele dispõe, mais ávidos e ardentes são seus apetites” 

(ARENDT, 2010a, p.165). Cf. ARENDT, 2010a. 
38

 Máxima de Karl Marx, que devo à própria Arendt. Cf. ARENDT, 2007, p. 258. 
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ambos desaparecem no decurso do processo vital – isto é, ambos devem ser 

constantemente produzidos e proporcionados, para que esse processo não cesse de todo” 

(ARENDT, 2007, p. 258). A produção do “circo” deve, então, acompanhar o ritmo da 

produção do pão, caso se queira evitar que a própria vida – em sua nova configuração – 

cesse.  Nesse processo, novidade e ineditismo constituem padrões próprios, capazes de 

assegurar o interesse das massas. Arendt via com cautela a importância crescente 

atribuída a tais padrões – novidade e ineditismo – no julgamento dos objetos artísticos, o 

que, em termos estritos, denunciava a ligação premente entre entretenimento e mundo 

cultural. Contudo, a autora é segura ao afirmar que o ponto central do problema não 

provém nem da indústria de entretenimento, tampouco, da sociedade de massa, a quem 

a primeira esforça-se para atender as necessidades. A acusação arendtiana recai 

novamente sobre o filisteísmo educado, que, ao não ver “valor” algum no 

entretenimento, acaba por desprezá-lo.  

Caso a indústria de divertimento fosse capaz de produzir seus próprios 

produtos de consumo, esta não poderia compor o quadro de elementos abordados por 

uma crítica à cultura, posto que não constituísse de fato uma ameaça, já que os bens aí 

produzidos não almejariam nada além do que a satisfação do apetite social, urgente em 

preencher o tempo vazio. Nem mesmo a necessidade de diversão é algo exclusivo do 

indivíduo da massa, já que 

  

[...] todos nós precisamos de entretenimento e diversão de alguma 

forma, visto que somos sujeitos ao grande ciclo vital, e não passa de 

pura hipocrisia ou esnobismo social negar que possamos nos divertir e 

entreter exatamente com as mesmas coisas que divertem e entretêm as 

massas de nossos semelhantes. (ARENDT, 2007, p. 259).  

 

 A afirmativa de Arendt deve ser entendida, contudo, dentro do quadro mais 

geral de sua argumentação, que rompe com a estrutura de simples oposição entre 

sociedade bem educada e sociedade de massa, transpondo a “ameaça” à sobrevivência 

da cultura que a segunda representa para a primeira. Sobre a permanência dos objetos 

culturais no mundo ou sua destruição nas atuais circunstâncias sociais se coloca maior 

risco, não por aqueles que sentem a necessidade e preenchem seu tempo livre com 

entretenimento, mas por aqueles que os convertem em artimanhas educacionais para 

“aprimorar” sua condição social, e mesmo a produção artística se vê muito mais 

ameaçada pelo “alarido insidioso” de uma sociedade refinada. 
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A partir desse momento, a argumentação de Arendt ganha um novo tom, 

pois é evidente que a questão não poderia ser encerrada pela simples acusação e 

reconhecimento da figura do filisteísmo educado como ameaça a toda a cultura, ou na 

redução da potência destruidora da indústria de entretenimento. Só à medida que se 

torna clara a ligação fundamental desta com o processo metabólico da vida – que fora 

mesmo convertido em ordem das atividades humanas nas sociedades atuais – podemos 

entender a estrutura da questão, cujo arquétipo é a necessidade de saciar um “apetite” 

cada vez mais sedento por novidade e ineditismo, levando aqueles que produzem 

entretenimento a buscar também na gama de objetos culturais matéria prima à sua 

produção, e tal processo “industrial” já não pode oferecê-los tais como são, pois se é 

para a ordem do consumo que agora os objetos culturais serão transpostos, é preciso 

torná-los “mais fácil de engolir”. E o fato de tal apetite ter se tornado mais “refinado”, à 

medida que o consumo já não se restringe à mera necessidade, dedicando-se também ao 

“supérfluo” da diversão, para Arendt, “não altera o caráter dessas sociedades, mas 

comporta o grave perigo de que afinal nenhum objeto do mundo esteja a salvo do 

consumo e da aniquilação por meio do consumo” (ARENDT, 2010a, p. 165-6). Para 

pensarmos com Adriano Correia, “o risco que permanece sempre presente é o de que a 

emancipação do trabalho em vez de promover uma libertação da necessidade, promova, 

talvez paradoxalmente, a completa sujeição de todos à necessidade, pois quanto mais se 

livram do trabalho, se submetem a consumo” (CORREIA, 2001 p. 240). A sociedade 

moderna é assim tomada como campo de reafirmação do trabalho, assumido como fonte 

do homem e da sociedade, podemos mesmo dizer que é uma sociedade de trabalhadores, 

que, por conseguinte, só pode ser definida em sua outra face: uma sociedade de 

consumidores
39

.  

                                                 
39

 Torna-se claro, nesse ponto, o confronto direto que Arendt estabelecerá com a obra de Marx, tema que 

já se põe presente em Origens do totalitarismo (1951). Nesta, ao analisar o fenômeno totalitário, a autora 

acaba por estabelecer um paralelismo entre duas versões de dominação política que marcaram a história 

do século XX: a Alemanha nazista de Hitler e a União Soviética de Stalin ocupam aí o mesmo patamar 

na questão, que a despeito de suas diferenças factuais, são compreendidas sob o olhar da pensadora 

como faces de uma mesma forma de dominação que não encontra precedentes históricos. O conceito de 

totalitarismo seria a expressão da tentativa de se reconhecer um traço demarcador na radicalidade dos 

eventos políticos do século XX, que em sua originalidade rompem com todos os conceitos já estabelecidos 

no campo da análise política. Tal incursão aos “elementos totalitários na obra de Karl Marx” teria 

ocupado Arendt ao longo da década de 1950, mas suas investigações acabaram por desembocar na 

urgência dos problemas que deram origem ao seu A condição humana de 1958. É de relevante 

contribuição para os leitores de Arendt em língua portuguesa a “apresentação à nova edição brasileira” 

de Adriano Correia – além da revisão técnica na tradução da obra. O texto oferece um panorama das 

problemáticas em torno das quais A condição humana, obra capital ao pensamento arendtiano, se 

gestou. Cf. ARENDT, 2010a, p. XVIII-XLIV. 
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Podemos, nesse ponto, pensar com Arnold Hauser e seu História Social da 

Arte da Literatura, que quando no trato da relação entre arte e “grande público”, afirma 

que esta sustenta uma relação demarcada ao longo da história da arte, posta pela tensão 

entre as categorias de “qualidade” e “popularidade”, o que o permite reconhecer que a 

experiência controversa da sociedade de massa com a arte: “não quer dizer, de maneira 

nenhuma, que o grande público tenha assumido, em algum momento, uma posição 

contrária à arte qualitativamente boa em favor, em princípio, de formas inferiores de 

arte” (HAUSER, 1998, p.983). Não se trata, pois, de um processo de reafirmação por 

parte do “grande público” em delegar maior valor às novas formas de arte. O que se 

torna claro é que a inadequada compreensão das massas não implica a negação da 

própria arte, mas sim a imposição de que esta deve se tornar mais fruída, em formas 

simplificadas, cujo  

 

[...] êxito junto ao grande público está completamente divorciado dos 

critérios qualitativos. Ele não reage ao que é artisticamente bom ou 

ruim, mas a impressões pelas quais se sente tranquilizado ou alarmado 

em sua própria esfera de existência. Interessa-se pelo que possui valor 

artístico, desde que seja apresentado em harmonia com sua 

mentalidade, ou seja, desde que o assunto seja atraente. (HAUSER, 

1998, p. 984). 

 

Somente com este sentido podemos falar de uma apropriação da cultura pela 

sociedade de massa – o que justificaria o uso do termo “cultura de massa” – mas o ponto 

central à questão, não é a produção de uma nova ordem cultural, pois em termos 

precisos as investidas do “grande público” e da indústria que as atende, não precisam e 

não produzem cultura, mas somente entretenimento. E o perigo aí exposto, tanto por 

Arendt como por Hauser, é de que tal sorte de investida acaba por arrastar os objetos 

culturais, o legado da tradição dos feitos humanos ao seu metabolismo, devorando-os e 

destruindo-os. 

Hannah Arendt não se referia, contudo, “à destruição em massa”, a ela 

preocupava o processo de modificação, de simplificação em vista do fácil consumo. 

Assim: 

 

[...] quando livros ou quadros em forma de reprodução são lançados no 

mercado a baixo preço e atingem altas vendagens, isso não afeta a 

natureza dos objetos em questão. Mas sua natureza é afetada quando 

estes mesmos objetos são modificados – reescritos, condensados, 
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resumidos (digested), reduzidos a Kitsch na reprodução ou na adaptação 

para o cinema. Isso não significa que a cultura se difunda para as 

massas, mas que a cultura é destruída para produzir entretenimento. 

(ARENDT, 2007, p. 260). 

 

Nessa linha de pensamento, Arendt não fala de desintegração, mas do 

empobrecimento que advém menos dos compositores de música “popular”, em exemplo, 

do que de certa ordem de intelectuais que empregam sua formação e informação na 

indústria de persuadir as massas de que Hamlet ou pinturas renascentistas podem ser 

tão bom entretenimento quanto qualquer roteiro declaradamente “comercial”, e, 

certamente, igualmente educativo. O risco à obra de grandes artistas não é tanto o do 

esquecimento, quanto o da modificação, da intervenção em suas obras, que, de tal modo 

desfiguradas, podem mesmo não perdurar no tempo. 

O caráter de durabilidade é a prerrogativa mais fundamental ao objeto 

cultural. Cultura e entretenimento não podem ser, assim, confundidos, posto suas 

relações encontrarem-se em campos distintos, já que “a cultura relaciona-se com objetos 

e é um fenômeno do mundo [ao passo que] o entretenimento relaciona-se com pessoas e 

é um fenômeno da vida” (ARENDT, 2007, p. 260). Para a vida importa a funcionalidade 

do objeto, em contraposição à durabilidade: prerrogativa do mundo, como bem já 

observou Correia, 2001, p. 238, em seus termos: “os ideiais de permanência, 

durabilidade e estabilidade, do homo faber, foram substituídos pelo ideal da abundância, 

do animal laborans: a vida mina a durabilidade do mundo. Podemos assim observar 

que, para Arendt, “a cultura é ameaçada quando todos os objetos e coisas seculares, 

produzidos pelo presente ou pelo passado, são tratados como meras funções para o 

processo vital da sociedade, como se aí estivessem somente para satisfazer a alguma 

necessidade” (ARENDT, 2007, p. 261). A funcionalização
40

 imposta pelo processo vital é, 

pois, a subversão da arte, que passa de objeto único e durável, a mero meio de 

satisfação.  

                                                 
40

 A questão se a arte possui ou não, ou se possuiu em determinada período uma “função”, permanece em 

aberto como problema à discussão tanto de historiadores da arte, como de estetas, sociólogos e filósofos. 

Arendt diante desta, ressalva que noções em torno da função cumprida pelas catedrais, por exemplo, 

que serviriam à necessidades religiosas, ou de que uma tela sempre expressa a necessidade de 

autoexpressão do artista, ou que sua contemplação nada mais é do que a necessidade de 

autoaperfeiçoamento do espectador, não guardariam grande conexão com a própria arte, constituindo 

antes um preconceito moderno, o que leva a autora a “pô-las de lado”. Para Arendt, as catedrais foram 

mesmo construídas ad maiorem glorian dei, muito embora, como construções sirvam às necessidades da 

comunidade, sua Beleza jamais poderia ser explicada por tais necessidades “que poderiam ter sido 

servidas igualmente por um outro edifício qualquer”. Cf. ARENDT, 2007, p. 261. 
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Como via de demonstrar que a obra de arte, o objeto cultural por excelência, 

transcende a mera função que por ventura possa vir a ter, Arendt recobra o tema da 

beleza e põe como exemplo a “elaborada beleza” das catedrais que, via de regra, não 

pode ser compreendida dentro do campo da mera funcionalização de um prédio a 

serviço das necessidades da comunidade religiosa, função que poderia ser cumprida por 

qualquer outra construção. É a beleza inerente a obra de arte que a faz perdurar ao 

longo dos séculos, mas se é certo que a beleza transcende necessidade e funções, jamais 

transpõe o mundo, mesmo quando seu conteúdo é religioso. A beleza da arte sacra é, 

assim, a expressão mundana do religioso: a secularização daquilo mesmo que existia 

“fora do mundo”. Esta presentificação mundana de algo exterior ao mundo aponta para 

o fato de que, assim como os objetos de uso ou os bens de consumo, a obra de arte possui 

uma forma, mediante a qual aparece, e, “somente na medida em que algo possui uma 

forma podemos realmente considerá-lo como um objeto” (ARENDT, 2007, p. 261-2). A 

arte é o objeto do artificio, o não natural, compartilhando com os objetos de uso o 

campo do mundo: produto e obra humana.  

A arte, para Hannah Arendt, em sua potencial imortalidade distingue-se, 

desse modo, tanto dos bens de consumo, produzidos à manutenção biológica da vida – 

própria à esfera do trabalho – como dos produtos da ação: palavras e atos – 

prerrogativas à politica – que “são em si mesmos tão transitórios que mal sobreviveriam 

à hora ou ao dia que apareceram no mundo, não fossem preservados de início pela 

memória do homem, que os urde em estórias e depois pela faculdade de invenção” 

(ARENDT, 2007, p. 262). Quanto à durabilidade, as obras de arte são em si superiores a 

todas as demais coisas mundanas, mesmo aos objetos de uso, pois não são produzidas 

para o consumo ou uso, e nem mesmo para o homem, mas antes para o mundo, como 

esfera capaz de sobreviver ao vir e ir das gerações humanas. Nesse ponto, o que tem que 

se tornar claro é que a particularidade do objeto da arte encontra-se justamente no fato 

de este não poder ser consumido no processo biológico ou gasto pelo uso, tal objeto deve, 

portanto, ser isolado da esfera da necessidade humana e, para Arendt, somente à 

medida que tal remoção é feita da cultura, em seu sentido específico, o objeto passa a 

existir. 

No ensaio sobre a crise da cultura, a questão que importa a Arendt é muito 

menos a de saber se a mundanidade – oriunda da capacidade humana de fabricar um 

mundo – é ou não inerente à “natureza” humana, em seus arranjos societários. A 

produção de um mundo, isto é, um lar humano, produzido por suas mãos, para o 
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homem, não é meramente algo da natureza, posto haver povos inteiros sem mundo, ou 

homens sem mundo.  

O mundo como lar humano na terra só pode ser assegurado como tal à 

medida que toda produção de coisas aí engendradas resiste ao processo vital, resistindo, 

portanto, ao consumo das pessoas que nele vivem. Desse modo, “somente quando essa 

sobrevivência é assegurada falamos de cultura, e somente quando nos confrontamos 

com coisas que existem independentemente de todas as referências utilitárias e 

funcionais e cuja qualidade continua sempre a mesma, falamos de obras de arte.” 

(ARENDT, 2007, p. 263). Diante do estabelecimento de tal relação Arendt conclui, logo 

em seguida, que “qualquer discussão acerca da cultura deve de algum modo tomar 

como ponto de partida o fenômeno da arte” (ARENDT, 2007, p. 263). À evidência dessas 

considerações, podemos ressaltar o valor atribuído por Arendt ao “fenômeno da arte”, 

considerando o que por ora chamamos de “crise da cultura”, atravessado por uma 

modificação significativa, não só na produção artística de nosso tempo, mas, sobretudo, 

pela modificação mais radical do modo de relacionamento com a obra de arte, que desta 

feita, torna urgente a reflexão sobre os critérios de julgamento a tais objetos, que, no 

decorrer da argumentação arendtiana, serão levados a sua ressonância no âmbito da 

política. 

Se é bem verdade, como afirmamos acima, que a objetividade dos objetos 

que compõem o mundo se expressa pela sua capacidade de aparecer, Arendt visualiza 

na arte a forma mais acabada de tal expressão, posto serem as obras de arte “feitas para 

o fim único do aparecimento”, cujo critério de julgamento apropriado é a beleza. Para 

Arendt, mesmo os objetos de uso ordinário, amiúde usados à labuta da vida, não se 

eximem de todo do critério da beleza, pois uma vez que ocupam também lugar no 

campo da aparência encontram-se sob tal julgo. Contudo, como salienta a autora, a 

consciência do valor da aparência, possui a prerrogativa da liberdade de estabelecermos 

alguma distância entre nós e o objeto, reconhecendo que “quanto maior mais 

importante é a pura aparência de uma coisa, mais distância ela exige para sua 

apreciação adequada” (ARENDT, 2007, p. 263). Desta feita, podemos aferir que nossa 

relação com o objeto da arte, prescinde de nossa distância em relação a ele, posto serem 

estes “aparência em sua forma mais pura”. O que a crise da cultura, até agora 

interpretada em sua “importância social”, demonstra é o encurtamento dessa distância, 

que só pode surgir à medida que o homem desprende-se do anseio-consumo que marca a 

vida, ou seja, o relacionamento adequado com o objeto da arte só pode advir após a 
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libertação da tirania das necessidades do organismo vivo, de tal modo que o homem 

possa estar livre para o mundo. 

Sob o fio de raciocínio arendtiano, tanto a sociedade quanto a sociedade de 

massa, parecem ambas não poder estabelecer seguramente uma distância efetiva que 

garanta uma relação com a arte incapaz de usurpá-la, e deixá-la ser tal como é em sua 

“aparência”. A sociedade em seus estágios iniciais, de “cortesões alheios ao mundo” – 

que mantinha seus membros, mesmo quando “libertos” das necessidades da vida, 

enredados em preocupações como o status e posição social – acabava por minguar sua 

relação com o mundo objetivo, de partilha comum dos objetos culturais. Em sua outra 

face, a da sociedade de massa, o problema, certamente se põe mais grave, não pelas 

massas em si, mas porque tal modelo de sociedade, como observa Arendt, “é 

essencialmente uma sociedade de consumo em que as horas de lazer não são mais 

empregadas para o próprio aprimoramento ou para a aquisição de maior status social, 

porém para consumir cada vez mais e para entreter cada vez mais” (ARENDT, 2007, p. 

264). O que se impõe é, portanto, a problemática da apropriação pelo metabolismo vital 

– outrora empenhado na labuta do corpo no trabalho – de objetos que não lhe foram 

destinados.  

Como já afirmado, tal apropriação não constitui uma “cultura de massa”, 

mas tão somente, o entretenimento de massa, que passa pela exigência do consumo 

crescente a se alimentar de objetos culturais do mundo. Frente a tal configuração 

  

[...] crer que tal sociedade há de se tornar mais “cultivada” com o correr 

do tempo e com a obra da educação constitui, penso eu, um fatal 

engano. O fato é que uma sociedade de consumo não pode 

absolutamente saber como cuidar de um mundo e das coisas que 

pertencem de modo exclusivo ao espaço das aparências mundanas, visto 

que sua atitude central ante todos os objetos, a atitude do consumo, 

condena à ruina tudo em que toca.  (ARENDT, 2007, p. 24). 

 

O que a incursão “à importância social” da crise da cultura traz ao propósito 

mais geral de nossa argumentação, a saber, contornar as relações estabelecidas entre 

arte e política no interior da obra de Hannah Arendt, é o cenário de uma nova 

configuração da relação entre o indivíduo e os objetos artísticos, como face à crise mais 

geral da tradição e da política no século XX. A confusão que se põe encontra-se, assim, 

não no diagnóstico de uma “cultura de massa” como simples sintoma de uma cultura 

degenerada, apontando antes para uma modificação nas estruturas mais fundamentais 
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das dimensões humanas, incluindo-se aí a esfera da política, que igualmente viu o espaço 

público da aparência invadido pelos ditames do consumo que condena mesmo tudo que 

toca à ruína. Arte e política posicionam-se, portanto, frente a uma problemática 

comum: o esfacelamento da segurança da tradição.  

 

 

3.3 Do que se deve cultivar – arte e política como fenômenos do mundo 

 

A investigação sobre a crise, que se entende sob a face da cultura, tomou no 

horizonte de suas implicações sociais um paralelismo entre arte e cultura, tal 

assimilação não implica, contudo, que ambos os conceitos designem a mesma coisa, uma 

distinção conceitual entre os dois objetos, permanece, para Arendt, desnecessária no 

horizonte de discussão sobre arte e cultura no contexto das condições da Sociedade e da 

sociedade de massa. Ao nos voltarmos às implicações políticas, por sua vez, tal 

esclarecimento ocupa relevante papel
41

. Daí, Arendt passar no desdobramento de sua 

argumentação a uma genealogia do conceito de cultura, a fim de delimitar com precisão 

o que nele é expresso. 

Em sentido generalista “cultura” denota certo traço das manifestações 

humanas postas em contraste à natureza. No caso de Arendt, como meio de melhor 

delimitar “a palavra e o conceito”, a autora irá recobrar sua origem romana. Em sua 

raiz etimológica e histórica, o conceito em latim é, pois, colere: cultivar, habitar, tomar 

conta, criar e preservar
42

. Em sua leitura, o termo é tomado essencialmente como aquele 

que diz sobre o trato do homem com a natureza, “no sentido do amanho e da 

preservação da natureza até que ela se torne adequada à habitação” (ARENDT, 2007, 

p.265). O “amanho”, aí recobrado, expressa a uma visão que não limita o termo como 

sinônimo de sujeição da natureza ao domínio do homem, e a permite  aventurar-se 

numa definição mais ampla que engloba, para além do trato com a terra, o “culto”, o 

cuidado com aquilo mesmo que pertence aos deuses. Na busca de uma origem histórica, 

                                                 
41

 Cf. ARENDT, 2007, p.264-5. 
42

 Cf. ARENDT, 2007, p.265. Em especial à nota número quatro do referido ensaio que traz o conjunto de 

referências utilizado por Arendt tanto para o trato etimológico do termo colere quanto para a história 

da palavra e do conceito desde a Antiguidade.  
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nossa autora afirma ter sido Cícero o primeiro a trazer a palavra às “questões do 

espírito e da alma”, cujo emprego do termo poderia ser encontrado em expressões como 

excolere animum e cultura animi,
43

 antepassados de concepções ainda hoje dotadas de 

sentido como “espírito cultivado”, muito embora o conteúdo metafórico de tal expressão 

possa mesmo ter se perdido ante as modificações da era moderna.  

O processo de reconstrução dessa palavra nos recobra uma Roma Antiga, em 

que a cultura aplicava-se e mantinha-se na mais estreita relação com a “cultura da 

terra”. Arendt interpreta o conceito de cultura animi de Cícero – resultado de sua 

educação em Filosofia – como sendo “o oposto de ser um fabricante ou criador de obras 

de arte” (AREDNT, 2007, p. 265). A afirmação de Arendt deve, contudo, ser 

interpretada no confronto com suas considerações anteriores, isto é, o que se torna 

evidente é que a cultura nasce em meio a um povo basicamente lavrador, o que impõe a 

todas as pretensas conotações artísticas que ali tivessem florescido uma ligação íntima 

com a natureza, onde a arte deveria brotar da “solidão verde dos campos”. À revelia do 

traço poético inscrito em tal pensamento, Arendt é concisa ao afirmar que “não é bem a 

mentalidade de lavradores que produz arte” (AREDNT, 2007, p. 266). Para ela, a 

grande arte e poesia romana só passaram a existir em uma Roma reconfigurada pelo 

impacto da herança grega, cabendo unicamente aos romanos, e não aos gregos, a 

capacidade de cuidar e preservar tal legado. Daí podermos entender porque nossa 

autora não via nenhum equivalente na língua grega para o termo e o conceito romano 

de cultura, nem mesmo o conceito grego de Paidéia seria correlato, pois na distinção dos 

romanos, o que se vê na experiência grega, é uma prevalência das artes de fabricação, 

em contraponto à visão romana que tendia a ver mesmo na arte uma espécie de 

agricultura
44

. Ao passo que os gregos consideravam até a agricultura como integrante 

                                                 
43

 As referências dadas por Arendt, na nota número cinco referem-se às Tusculanas, I, 13, como lugar de 

afirmação por parte de Cícero, de que “a mente assemelha-se a um terreno que não pode ser produtivo 

sem cultivo adequado”. O que, como bem observou Sônia Schio, incorre em “equivoco” por parte de 

Arendt. Subscrevo a seguir SCHIO, 2008: Em Tusculanas I, 13, o assunto tratado refere-se à questão da 

morte, se ela é algo que traz infelicidade ao ser  humano ou não. A questão da filosofia é tratada no livro 

primeiro, III, 5.  Nesse, Cícero afirma que os oradores romanos, de seu próprio tempo, ainda não 

conferiam  aos  gregos  a  valorização  que  eles  mereciam, sendo a filosofia negligenciada por não haver 

escritores que lhe fizessem jus.” Cf. SCHIO, 2008, p. 81 e seguintes. O texto explora de maneira mais 

frontal a relação entre Arendt e Cícero em seu diálogo em torno do conceito de cultura. 
44

 De acordo com Werner Jaeger (1966), o conceito de Paidéia radica-se no processo educativo em sua 

forma mais ampla, excelente, verdadeira, natural e genuinamente humana, tratando-se propriamente da 

palavra cujo significado aproxima-se de educação que, entre os gregos, diferentemente do que é hoje em 

nossa experiência social contemporânea, não indicava treinamento, mas formação em um sentido total. 

Enquanto ação formadora, não se tratava de uma educação reduzida à escolarização, isto é, ao ensino 

restrito de um ofício ou técnica, mas de um processo educativo que se estendia por toda a existência, na 
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da arte da fabricação: o artifício técnico do homem, “a maior maravilha de todas as 

maravilhas da natureza” – como bem ressalva o Coro de Antígona
45

 – que desafia a 

própria natureza, violando-a na sua fertilidade, domando-a a seu favor; poderíamos, 

assim, afirmar que os gregos, nesse sentido estrito, não possuíam cultura, pois não 

cultivavam a terra. 

É evidente que tais distinções se colocam além da mera oposição entre 

lavradores e fabricantes. O fato que será caro a Arendt condensa-se na observação de 

que o sentimento de reverência ao passado, que só pôde surgir entre os romanos, 

tornou-se responsável não só pela preservação do legado grego, mas pelo início da 

continuidade do que denominamos de tradição. Tais traços delineiam o conceito de 

cultura, consagrado ao longo da própria tradição, para pensarmos com Arendt (2007, p. 

266): “conjuntamente, cultura no sentido de tornar a natureza um lugar habitável para 

as pessoas e cultura no sentido de cuidar dos monumentos do passado ainda hoje 

determinam o conteúdo e o significado que temos em mente ao falarmos de cultura”. 

Arendt tinha consciência de que o significado e expressão da cultura não se encerram na 

recordação de sua origem romana, e mais uma vez ela recorre a Cícero
46

 e sua cultura 

animi, que traria em si como feição a “sensibilidade à beleza”, não como algo próprio ao 

                                                                                                                                                         
medida em que se revelava como intento de aprimoramento espiritual, efetivado pelo exercício de bons 

hábitos aptos a colaborar na concretização do ideal de uma vida boa e bela. Uma precisa tradução do 

termo Paidéia guarda, porém, dificuldades insuperáveis, como aponta este estudioso nessa passagem: 

“Não se pode evitar o emprego de expressões modernas como civilização, cultura, tradição, literatura ou 

educação; nenhuma delas, porém, coincide realmente com o que os gregos entendiam por Paidéia. Cada 

um daqueles termos se limita a exprimir um aspecto daquele conceito global e, para abranger o campo 

total do conceito grego, teríamos de empregá-los todos de uma só vez.” (JAEGER, Werner 

Wilhelm. Paideia: A formação do homem grego. São Paulo: Herder, 1966, p. 1). 
45

 Devo a relação à própria Arendt, muito embora a referência à Antígona de Sófocles permaneça no 

ensaio en passant; transponho aqui a passagem completa, por entender que esta sinaliza à distinção do 

cultivo “como amanho da terra” nos romanos e como “indústria violenta dos gregos”. Cito: “CORO – 

Das incontáveis maravilhas da natureza, de todas, a maior é o homem! Singrando os mares profundos, 

impelido pelos ventos do sul, desafia as vagas imensas que surgem ao redor! Geia, a deusa suprema, que 

a todos suporta em sua eternidade, ele a rasga com suas charruas que, todos os anos, revolvem a 

fertilizar o solo, movidas pelas forças das alimárias!/ Ele captura e domina os pássaros ligeiro; criativo, o 

homem enleia nas malhas de suas redes os animais selvagens e os habitantes do mar. Doma a fera 

agressiva acostumada à luta, põe a sela no cavalo bravo e mete a canga no pescoço do furioso touro da 

montanha. E o homem desenvolveu a língua, a capacidade de pensar e os costumes moralizados. 

Também aprendeu a se proteger das intempéries e dos rigores da natureza! Fecundo em seus recursos, 

ele ousa realizar o ideal almejado! Só da morte ele jamais terá meio de escapar, embora muitas doenças, 

outrora fatais, já tenham hoje remédios eficaz para a cura. / Com inteligência e habilidade ele pode se 

inclinar, ora para o bem, ora para o mal. Quando no governo, frequentemente se torna indigno, abjura 

as leis da natureza e as leis divinas a que jurou obedecer, e pratica o mal, audaciosamente! Oh! Que 

nunca adentre meu lar nem repouse junto a meu fogo aquele que não pense como eu e proceda de modo 

tão infame” (SÓFOCLES. Antígona In: ____. A trilogia tebana. Trad. Mário da Gama Kury ed. 11. Rio 

de Janeiro: Jorge Zahar, 2008) 
46

 Cícero será citado expressamente seis vezes ao longo do ensaio sobre a Crise da cultura. 
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artista, mas sim ao espectador, aqueles que amam a beleza, ora expressa na arte. Amor 

inegável também para o povo grego.  

O conceito de cultura ganha, a partir daí, uma definição mais precisa que 

será levada no transcorrer da argumentação, passando a ser entendido “como o modo 

de relacionamento prescrito pelas civilizações com respeito às menos úteis e mais 

mundanas de todas as coisas, as obras de artistas, poetas, músicos, filósofos e daí por 

diante” (ARENDT, 2007, p. 267). Se cultura é, pois, essa “atitude para com os objetos do 

mundo” podemos rever nossa questão e sinalizar a “cultura grega” como distinta da 

“arte grega”. Como forma de se aproximar da questão dos modos de relacionamento do 

povo grego com a arte, Arendt recobra um aforismo atribuído a Péricles, que ao referir-

se ao povo grego afirma: “amamos a beleza dentro dos limites do juízo político, e 

filosofamos sem o vício bárbaro da efeminação”, que, não obstante, as dificuldades de 

sua tradução
47

 constitui para Arendt pedra de toque à questão não só da relação cultura 

e arte entre os gregos, mas ao relacionamento ainda mais imbricado entre arte e política. 

Ao analisarmos, com Arendt, o que se expressa na máxima, vemos que é a polis, o 

domínio da política, que pode oferecer os contornos e limites ao “amor”, seja à beleza ou 

à sabedoria. A polis e a política seriam, assim, para o povo grego, o elemento capaz de 

distingui-los dos outros povos, o que os distanciava dos bárbaros não era, portanto, tão 

somente as realizações de sua arte, mas antes o seu modo de lidar com os elementos 

culturais que – se levarmos a cabo o dito de Péricles aproximando-o da visão de Arendt 

– só poderiam se efetivar na polis, ou seja, tanto o amor à sabedoria quanto o amor à 

beleza, vivenciados pelo povo grego, só podem ser entendido em sua circunscrição 

dentro dos limites da polis grega.  

Se o philokaleín é, assim como o amor à sabedoria, um acontecimento 

possibilitado a partir da existência da polis, podemos reafirmar a distinção entre arte e 

cultura, isto é, entre o objeto belo, digno de admiração, e o modo com o qual os homens 

se relacionam com eles ou seu produtores: os artistas. Posto que tal distinção também 

pode ser interpretada no fato, quase que controverso, de que “os mesmos homens que 

louvaram o amor ao belo e a cultura da mente partilhavam do profundo descrédito 

antigo pelos artistas” (ARENDT, 2007, p. 269). E podemos mesmo recorrer a Platão 

como representante de certo “descrédito”. Muito embora Arendt não o cite, nos é de 
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 O dito é apresentado por Arendt como “desafio à tradução” e citado a partir de Tucídides, II, 40. Cf. 

ARENDT, 2007, p.267.
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expressiva significação que as considerações de conhecida reprovação ao artista estejam 

expressas justamente em A república, ou seja, no contexto mais preciso da teoria política 

de Platão. 

Parece curioso que, ao descrever sua “cidade ideal”, Platão tenha associado o 

surgimento da arte a uma espécie de excesso
48

, que põe em risco a organicidade da polis, 

fundamentada aí em um horizonte harmônico de necessidades e trocas, no qual o artista 

como produtor de “imitações” nada mais é que um “incitador de paixões”, ou um 

“produtor de simulacros”, em possível detrimento do relacionamento com a coisa 

pública, pois se os homens se deixarem seduzir por Homero ou a sedutora musa na lírica 

“o prazer e a dor reinarão na cidade em vez da lei e do princípio” (A república, 607 a). A 

ameaça do artista é posta, assim, em um duplo perigo: epistemológico, à medida que seus 

feitos como imitações (mimesis) não possibilitam o conhecimento posto ter “pouco valor 

quando confrontadas com a verdade”, sendo sempre algo inferior tanto em relação aos 

objetos quanto às ideias; e outro moral, justamente por ser capaz de produzir o pathos, 

capaz de conduzir as afecções do homem a um excessivo apego às futilidades e emoções, 

aquilo mesmo que não é necessário ao cidadão, sendo antes “a atitude própria a uma 

mulher”
49

. A acusação de Platão de que arte mimética seria, em última instância, “ilusão 

e superfície”, possui aí um justificativa política e deve mesmo ser pensada, como bem 

nos alerta Platão, dentro do quadro de uma “antiga briga entre filosofia e poética”, um 

velho antagonismo anterior a Platão e, mesmo ele, é conciso em afirmar que caso “a 

poesia imitativa que visa ao prazer pudesse apresentar um argumento que prove que é 

necessário que ela tenha um lugar numa cidade bem administrada, prazerosos, nós a 

acolheríamos porque temos consciência de que exerce um encanto sobre nós” (A 

república, 607c). É interessante notar que Platão não impõe aí sua provocação ao poeta, 

mas antes aos “amantes da poesia, que digam em sua defesa, com um discurso sem 

métrica, que ela não só é agradável, mas também útil em relação à cidade e à vida 

humana, e com boa vontade os ouviremos” (A república, 607d). O que podemos 

apreender destes excertos platônicos é que a tensão posta entre o poeta e a polis não 

recai na rudeza da simples negação, o que podemos notar no reconhecimento de que 

arte (a poesia) “exerce um encanto sobre nós”, a quem a defesa cabe “aos seus 

amantes”. Platão distinguia, assim, a mentalidade do produtor (o artista), da do amante 
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 Cf. PLATÂO, A república, 373c.  
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Cf. A república, 605e. A arte, de maneira geral, será apontada como mais adequada a mulheres, crianças, 

escravos, isto é, importa a Platão defini-la como algo pouco “útil” ao cidadão livre. 
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da arte (o espectador) e, certamente, sua acusação não era a arte em si, mas a 

“imitação” que poderia deturpar a própria arte. 

Se permanecermos com Arendt, podemos interpretar a questão restaurando 

o fato de que os gregos, mas não os romanos, possuíam um conceito correlato a 

filisteísmo, que possuiria uma raiz comum em termos usados para designar artistas e 

artesãos, a saber, banáusos, que em correlação ao filisteísmo designa uma mentalidade 

expressamente utilitarista; nas palavras de Arendt, “uma incapacidade para pensar em 

uma coisa e para julgá-la à parte de sua função ou utilidade” (ARENDT, 2007, p. 269). 

O artista seria, em última instância, um bánausos e, portanto, sujeito ao vício do 

filisteísmo e, assim sendo, “não havia, no entender dos gregos, nenhuma contradição 

entre o louvor do philokaleín, o amor à beleza, e o desprezo por aqueles que 

efetivamente produzissem o belo” (ARENDT, 2007, p. 269). Arendt salienta aí, que tal 

forma de “desprezo” surge de considerações políticas, isto é, do reconhecimento que as 

atividades de fabricação, responsáveis também pela produção da arte, não podem 

desempenhar-se como atividade política e, portanto, foram definidas pelo “homem de 

ação” como supérflua. 

À origem da tensão entre arte e política entremostra o conflito mais geral 

entre suas respectivas esferas de origem: a fabricação e a ação. Arendt via na natureza 

utilitária do fabricar a origem da desconfiança em torno da fabricação, pois distinta da 

ação e da fala, seu mecanismo sempre pressupõe meios e fins, assim, “os fabricadores 

não podem deixar de considerar todas as coisas como meios para seus fins, ou, conforme 

seja o caso, julgando todas as coisas por sua utilidade específica” (ARENDT, 2007, p. 

269). A “mentalidade banáusica” sobrevém justamente quando essa atitude, própria à 

esfera da fabricação, se torna generalizada, invadindo e operando em outros âmbitos da 

vida. Contudo, tal sorte de filisteísmo coloca em risco não só a dimensão política do 

mundo, ao tentar impor à ação os padrões de julgamento em termo de utilidade, com os 

quais opera a fabricação, mas, de maneira autodestrutiva ameaça a própria esfera da 

fabricação e todo âmbito cultural, pois passa em sua radicalidade a desvalorizar as 

coisas enquanto coisas que, ao serem novamente submetidas ao valor de utilidade que as 

gerou, perdem sua característica mais intrínseca de ser um objeto do mundo de 

unicidade incontestável, isto é, corre-se o risco de destituir a arte de seu valor mundano, 

reduzindo-a a mero meio para os fins, seja de educação, como no caso do filisteísmo 
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educado, ou na exaltação da ideologia, como no Nazismo. O mais problemático na 

questão, como ressaltam as palavras de Arendt, é perceber que 

[...] a maior ameaça à existência da obra acabada [a obra de arte] 

emerge precisamente da mentalidade que a fez existir. Disso se segue 

que os padrões e regras que devem prevalecer necessariamente ao se 

erigir, construir e decorar o mundo de coisas em que nos locomovemos 

perdem sua validez e se tornam positivamente perigosos ao serem 

aplicados ao próprio mundo acabado. (ARENDT, 2007, p. 270) 

Deste modo, é a própria ressalva do homem de ação à mentalidade fabril do 

produtor de mundo que assegura a sobrevivência daquilo que eles produzem: o mundo 

artificial capaz de ser para o homem um lar humano sobre a terra.  Para Hannah 

Arendt, tal fato não explica toda a história da relação entre arte e política, mas oferece 

um acesso para pensá-la. Seguindo seu rastro, podemos mesmo retomar nossa distinção 

inicial entre gregos e romanos, e recolocar os termos, apontando, assim como Arendt, 

para o fato de que, se no período inicial Roma acabou por suprimir o florescimento 

artístico na civitas, foi justamente porque sua organização acabou por desqualificar o 

conflito entre arte e política, ancorando-se na concepção básica de que o fazer do artista 

não se harmonizava com gravitas ali exigida. Em contraposição, Arendt irá relacionar a 

“extraordinária mostra do gênio artístico” na Grécia Clássica ao fato de que 

Atenas jamais liquidou o conflito entre política e arte inequivocamente 

em favor de uma ou de outra [...] e manteve vivo o conflito, não o 

rebaixando à indiferença mútua dos dois campos. Os gregos, por assim 

dizer, podiam afirmar de um mesmo fôlego: “Aquele que não viu Zeus 

de Fídias em Olímpia viveu em vão” e “Pessoas como Fídias, ou seja, 

escultores, são inaptos para a cidadania”. E Péricles, na mesma oração 

em que exalta o philosophéin e o philokaleín justos, o contato ativo com 

a sabedoria e a beleza, jacta-se de que Atenas saberá como colocar 

“Homero e sua laia” em seu lugar, de que a glória de suas façanhas será 

tão grande que a cidade poderá dispensar os artífices profissionais de 

glória, os poetas e artistas que reificam a palavra e o ato vivos, 

transformando-os e convertendo-os em coisas suficientemente 

permanentes para levarem a grandeza até a imortalidade da fama. 

(ARENDT, 2007, p.270-1) 

O anseio de Péricles, de que um dia os feitos da própria ação se tornem de tal 

sorte grandiosos a ponto de ascenderem à duração no tempo sem o “auxílio dos feitos do 

artista”, é em si falho, pois implicaria dizer que a ação, cuja prerrogativa básica é um 

mundo no qual possa agir, tornar-se-ia, desta feita, independente do mundo humano 
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enquanto tal, uma vez liberta da necessidade daquele que o produz. E, certamente, tão 

perigosa quanto a vitória do homo faber sobre o domínio da ação, seria a sobreposição 

desta última ao domínio da fabricação. Se voltamos nosso olhar para a Grécia Clássica, 

é porque nos é de grande valia sua visão estrita de que elementos, como arte e política, 

se põem em uma inegável tensão, capaz de mantê-los e produzi-los. Para o homem 

grego, arte e política não seriam, assim, dissociáveis, ou mesmo haveria aí uma 

sobreposição de uma sobre a outra, posto ser sua relação circunscrita pelos limites da 

polis, espaço de efetivação do próprio humano, onde se pode considerar ao mesmo 

tempo o Zeus de Fídias como fundamental à vida, e igualmente vital à expulsão de 

Fídias do convívio dos cidadãos. 

Ao transpormos a questão para o cenário político dos últimos séculos, se 

torna evidente a invasão, no âmbito público, por um filisteísmo que já não produz certo 

tipo de “espírito cultivado”, que considere as coisas em seu valor próprio, para além da 

utilidade ou função que venham a ter. Arendt via, como consequência direta de tal 

invasão, uma modificação no trato mais direto com os assuntos do âmbito público, onde 

a ação passa a ser determinada num quadro preciso de meios e fins: a consequência 

lógica da generalização da mentalidade do fabricante ao domínio do político. Longe do 

simples tom acusatório, a autora vê mesmo aí uma vantagem, que diz sobre o espaço 

aberto a artistas e fabricantes, no qual puderam efetivar sua própria visão sobre tais 

assuntos, e levar a cabo seu reproche ao homem de ação.  

Se o nosso foco recai então sobre a raiz da relação hostil entre o “artista” e o 

“político”, podemos, ao seguir uma pista de Arendt, tentar compreendê-la através do 

modo próprio em que cada uma dessas atividades se apresenta face ao âmbito público, 

muito embora, o que esteja em questão seja muito mais que a “atenção pública”. O 

primeiro passo é, pois, tornar clara a distinção entre o modo de publicidade do homo 

faber, que se põe distinto mesmo das suas obras, isto é, devemos compreender que a 

publicidade, no sentido da relação com o mundo público, é experimentada pelo artista 

de modo diferente daquela de seu feito, a arte, a obra de suas mãos que o artista 

acrescenta ao mundo, uma vez que, “para estar em posição de constantemente 

acrescentar coisas novas ao mundo já existente, deve ele mesmo [o artista] isolar-se do 

público, precisa ser defendido e dissimulado dele” (ARENDT, 2007, p. 271). Essa 

passagem é, aqui para nós, de inestimável valor, pois se recobramos com Arendt que o 

artista “deve isolar-se do público”, caso queria manter sua indústria em funcionamento, 
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podemos com clareza contrapor sua atividade àquelas verdadeiramente políticas, tais 

como o agir e o falar, que “não podem de forma alguma ser executadas sem a presença 

de outrem, sem o público, sem um espaço constituído pelo vulgo” (ARENDT, 2007, p. 

271). Assim, podemos determinar que as atividades de artistas e políticos, de algum 

modo, partem de prerrogativas muito distintas e o conflito ganha forma à medida que 

tal distinção se dissolve, ou seja, a desconfiança do homem de ação para com a atividade 

do artista se molda justamente ao passo que este tenta sobrepor sua visão ao campo da 

fabricação, próprio ao artista. Por outro lado, tão logo o artista, o fabricante, busca 

voltar sua mentalidade ao campo das coisas políticas, surge a mesma desconfiança, em 

contramão, à ação política; sendo tão legítima em ambas as vias. Para Arendt, “nesse 

ponto emerge o conflito entre arte e política, e tal conflito não pode nem deve ser 

solucionado” (ARENDT, 2007, p. 272). Se o caso não é o de “solucionar o conflito” cabe-

nos, contudo, buscar esclarecê-lo. 

Ao continuar pensando-o com Arendt, somos levados a reconhecer que o 

conflito em questão – que como vimos acaba por dividir as atividades do político e do 

artista em sua diferença mais premente, qual seja sua relação com o âmbito público – 

não se aplica aos produtos de tais atividades. Reafirmamos, assim, a outrora anunciada 

distinção entre a produção artística e sua obra, uma vez que diferente do processo que a 

gesta – aquele alheamento em relação ao mundo, fundamental ao artista – os produtos 

artísticos são em si para o mundo, daí poder-se afirmar que “essas coisas, obviamente, 

partilham com os ‘produtos’ políticos, palavras e atos, a qualidade de requererem um 

espaço público onde possam aparecer e ser vistas” (ARENDT, 2007, p. 272). O que 

Arendt nos diz é que, em sua essência, aquilo que é o “ser próprio” da arte, a aparição, 

só pode ser concretizada em um mundo de aparências, em si político, que é, para a arte, 

lugar de efetivação. 

A arte é assim um fenômeno para o mundo público, comum a todos, e não 

pode mesmo efetivar-se na obscuridade do domínio privado, na posse particular que só 

pode apoderar-se dos objetos artísticos arbitrariamente. Igrejas, museus e galerias 

constituem, por assim dizer, o modo historicamente construído no qual se buscou 

assegurar o lugar “público” à obra de arte, protegendo-a do domínio individual. Em 

outras expressa-se aí o que chamamos amiúde cultura: nosso modo de comunicação com 

esses objetos, que nos demonstra que o espaço público politicamente estruturado, e 

garantido pelos feitos do homem de ação acolhe e preserva em seu domínio aqueles 
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objetos cuja essência é aparecer e ser belo: as obras de arte. Nas palavras de Arendt, 

“cultura indica que, não obstante seus conflitos e tensões, arte e política se inter-

relacionam e até são dependentes” (ARENDT, 2007, p. 272, minha ênfase). Nesse 

contexto, nos deparamos com uma das mais enigmáticas passagens de Arendt quando 

nos diz que: 

[...] vistas contra o fundo das experiências políticas e de atividades que, 

entregues a si mesmas, vêm e vão sem deixar sobre o mundo nenhum 

vestígio, a beleza é a própria manifestação da imperecibilidade. A 

efêmera grandeza da palavra e do ato pode durar sobre o mundo na 

medida em que se lhe confere beleza. Sem beleza, isto é, a radiante 

glória na qual a imortalidade potencial é manifestada no mundo 

humano, toda vida humana seria fútil e nenhuma grandeza poderia 

perdurar. (ARENDT, p. 272) 

Deste modo, se “a efêmera grandeza da palavra e do ato” – ou seja, os 

produtos políticos – pode durar sobre o mundo na medida em que se lhe confere beleza, 

cuja manifestação precisa é em si o objeto da arte, posto ser este, dentre todos os feitos 

do homem, o mais mundano e permanente, compreendemos, pois, que podemos pensar 

o belo como interligado às categorias de análise política em Arendt, uma vez que é 

próprio elemento estético, a beleza inerente à arte que, ao acolher o fazer político, o 

desprende da efemeridade das coisas meramente mundanas, sujeitas à corrosão do 

tempo. Evidencia-se, assim, como fato indissolúvel a existência de uma relação de 

interdependência entre as dimensões da arte e da política segundo o pensamento de 

Hannah Arendt. À política a arte na categoria do belo seria, porquanto, concessão de 

permanência; enquanto à arte a política na categoria da ação seria, por suposto, 

concessão do mundo comum no interior do qual o objeto artístico pode aparecer. 

 Chegamos, então, ao ponto fulcral de nossa investigação. A densidade da 

afirmação de Arendt nos intriga, pois se torna urgente a perguntas: em que nível se dá a 

dependência entre arte e política? Faz-se necessário pensarmos, portanto, as 

determinações internas desse entrecruzamento entre arte e política no espaço comum da 

aparência – discursão elencada pelo capítulo a seguir. 

No que tange às interpretações e diálogos com a obra de Hannah Arendt, tal 

tema ainda permanece periférico. É certo, porém, que o tema fora abarcado em focos 

diferentes: Paul Ricoeur toca a questão em seu Juízo estético e juízo político segundo 
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Hannah Arendt (1995)
50

, abrindo, assim, veio de interpretação à obra de Arendt 

circunscrita na questão estética de diálogo inegável com Kant; Odílio Aguiar oferece-nos 

uma clave que diz mais diretamente sobre o tema da beleza relacionada à grandeza 

humana em Natureza, beleza e política segundo Hannah Arendt (2010)
51

. Em ambos o 

tema da arte vem a reboque das questões mais diretas aí expressas, não constituindo o 

eixo central de articulação. A exemplo de Alain Cambier em Hannah Arendt : la part de 

l’art dans la constitution d’un monde commun d’apparence (2007)
52

, tomaremos a questão 

de modo frontal, procurando situar a relação entre arte e política através de conceitos 

que assumem evidente centralidade na obra arendtiana, tais como aparência, homo 

faber, ação e espaço público. 
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4.1 O brilho da pérola – do que diz a aparência 

 

 

Um obstáculo na busca da verdade! Sentença precisa da ressalva atribuída 

pela tradição do pensamento filosófico à aparência, que fora desde cedo identificada a 

certo caminho enganoso; percorrê-lo, nada mais que se deixar levar por uma realidade 

deturpada. O real, necessário e imutável, seria, em contraponto, o que dela se 

distanciasse. A Filosofia, em sua origem metafísica se inebria, assim como Parmênides, 

por uma voz de musa e parte em fuga pela “estrada divina” distante dos caminhos 

humanos, demarcados por sombras-simulacros – como bem o seguiu, de modo próprio, 

Platão em sua alegoria da caverna. Na busca pelo “verdadeiro ser” o filósofo deve 

abandonar a “mera aparência”, dita a dicotomia metafísica fundamental, que impõe 

como verdade algo superior ao sensorial, ainda por ser desvelado e assegura que a 
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aparência seria sempre o solo anterior a qualquer que seja a “verdadeira” morada do 

filósofo
53

. 

Na contramão desta visão negativa Hannah Arendt recobra um valor para a 

categoria da aparência que vai além da visão desta como simulacro enganoso do mundo 

e do real, ela é, sobretudo, aparição e como tal desvelamento da realidade efetiva, uma 

vez que “o que sugeriu ao filósofo, ou seja, ao espírito humano, a noção de que deve 

haver algo que não seja mera aparência sempre foi a qualidade que o mundo tem de 

aparecer” (ARENDT, 2010b, p. 40). A credibilidade do real se assentaria, assim, no fato 

de que este aparece, isto é, a aparência não seria um momento a ser negado, posto que o 

conhecimento de toda verdade, de todo ser, é simultâneo ao vislumbre do sensível, isto é, 

da própria aparência. 

Hannah Arendt levaria a cabo a discussão no primeiro tomo de seu último 

escrito, A vida do espírito (1978), texto inacabado e publicado postumamente cujo 

projeto contorna as atividades espirituais do Pensar, do Querer e do Julgar. Em O pensar 

(1973), Arendt inicia sua análise sobre a categoria título da investigação pela 

coincidência entre Ser e aparecer, a tese que norteia tal correspondência é a do 

reconhecimento da natureza fenomênica do mundo, através da qual se recobra que tudo 

aquilo que compõe natural ou artificialmente, sempiterno ou transitoriamente o mundo, 

possui como traço comum o fato de aparecer e tudo aquilo que aparece sempre fora, 

lógico e inevitavelmente, próprio a ser percebido, o que pressupõe sempre a existência 

de seres que, por tal sorte dotados de capacidade sensível, o corroboram. Deste modo, “a 
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 Trata-se da dificuldade do conhecimento ante a transitoriedade das coisas, problema posto já em 

Heráclito, reforçado pela sofística e trabalhado por Platão que tenta superá-lo. De acordo com os 

sofistas, o conhecimento universal e verdadeiro perseguido pelos primeiros filósofos não poderia ser 

alcançado através da palavra, pois a verdade, para ser demonstrada, necessitaria de outra verdade já 

conhecida, de modo que se esboce, no caminho do conhecimento, um regresso ao infinito e a 

impossibilidade de distinguir-se com rigor o discurso falso daquele verdadeiro. Reduz-se, assim, a 

linguagem a “Pharmacon” – droga que é capaz de conduzir os negócios humanos, mas que não alcança a 

verdade radical das coisas mesmas. Na tentativa de contraposição a esta perspectiva e de afirmação do 

saber filosófico, Platão aceita a compreensão sofística no que tange à sensibilidade: não seria possível, de 

fato, aferir, com rigor, verdades sobre as coisas do mundo. No entanto, afirma haver a possibilidade de 

um conhecimento rigoroso, este não da coisa em sua materialidade e contingência, em sua aparência, 

mas da ideia da qual a coisa participa, do modelo ideal que existe enquanto arquétipo em um nível de 

realidade inteligível e instância do verdadeiro, situada no que este filósofo chama, metaforicamente, de 

“Estrela”. Através da dialética, método baseado no jogo de embate dos discursos opostos, os erros do 

pensamento seriam revelados, as contradições superadas, chegando-se à identidade da ideia, à unidade 

da essência, isto é, ao conceito válido para todos os seres de razão. Como contrapartida desta explicação 

da totalidade dá-se uma compreensão dicotômica que separa realidade e aparência, que considera o 

mundo sensível como heraclitiano – reino contraditório da mudança ininterrupta – e o mundo inteligível 

como parmenidiano – locus da identidade imutável e perfeita.  
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matéria morta, natural e artificial, mutável e imutável, depende em seu ser, isto é, em 

sua qualidade de aparecer, da presença de criaturas vivas. Nada e ninguém existe nesse 

mundo cujo próprio ser não pressuponha um espectador” (ARENDT, 2010b, p. 35). Na 

medida em que todo ser, tudo aquilo que é, é para alguém, uma criatura viva e sensível 

que o percebe, podemos com Arendt pensar que nada do que é – o que aparece – pode 

ser concebido no singular, posto que seu aparecer traz em si a exigência de um “para 

quem”, e denuncia a impossibilidade de pensarmos aquilo que existe no mundo, como 

mundo de aparências, no singular, uma vez ser a pluralidade a lei fundamental de toda 

Terra.  

Neste horizonte, os seres sensíveis, “espectadores do mundo” não podem ser 

compreendidos unicamente como sujeitos – são também objetos, à medida que tanto 

quanto aquilo que percebem também se põe como aparência – dotados tanto da 

capacidade de perceber como a de ser percebido. A realidade objetiva é sempre 

assegurada pela presença do outro, e nem mesmo a simples “consciência”
 54

, através da 

qual num gesto em reflexo apareço para mim mesmo, pode tornar-se a âncora segura de 

minha realidade. O pressuposto básico é, então, a partilha de um mundo, como espaço 

próprio aos viventes. Para pensarmos com Arendt, 

vista da perspectiva do mundo, cada criatura que nasce nele chega bem 

equipada para lidar com um mundo no qual Ser e Aparecer coincidem; 

são criaturas adequadas à existência mundana. Os seres vivos, homens e 

animais, não estão apenas no mundo, eles são do mundo. E isso 

precisamente porque são sujeitos e objetos – percebendo e sendo 

percebidos – ao mesmo tempo. (ARENDT, 2010b, p.36) 

 

A aparência enquanto tal é o elemento comum a todas as criaturas vivas, em 

uma dupla via de um mundo que lhes aparece e o aparecer delas próprias como ordem 

ao desdobrar da vida que é, assim, o viver em um mundo que precedeu cada chegada e 

que sobreviverá a cada partida dos indivíduos. Estar vivo, neste sentido, corresponde a 

cumprir o intervalo temporal posto entre o aparecer e o desaparecer: o ciclo natural do 

nascimento à morte.  
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 Nesta perspectiva nem mesmo o Cogito me cogitare ergo sum cartesiano pode ser tomado como 

afirmação da realidade, a partir da simples “consciência” de mim mesmo, para Arendt, ele constituiria 

antes um non sequitur,  uma vez que que tal res cogitans nunca aparece, a menos que suas cogitationes 

sejam manifestadas em um discurso falado ou escrito que já é destinado e que pressupõe ouvintes e 

leitores como receptores. Cf. ARENDT, 2010b, p. 36. 
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Ao recobrar a finitude inerente de toda criatura viva, cuja principal 

característica se demarca pelo impulso de “autoexposição” como resposta à qualidade 

de aparecer, Arendt distingue os seres vivos, como mera aparência, do “estar-aí” da 

matéria morta, inorgânica e imóvel. Para a autora, tudo que vive aparece na cena do 

mundo como um ator em um palco: o lugar próprio para que apareça e seja visto pela 

pluralidade de espectadores, de modo que  

assim como o ator depende do palco, dos outros atores e dos 

espectadores para fazer sua entrada em cena, cada coisa viva depende 

de um mundo que solidamente aparece como locação de sua própria 

aparição, da aparição de outras criaturas com as quais contracena e de 

espectadores que reconhecem e justificam sua existência (ARENDT, 

2010b p. 38). 

A epifania da vida, no palco aberto do mundo, traz à análise de Arendt a 

certeza da pluralidade inerente a toda vida, pois, toda aparência se põe no jogo do 

mundo para uma pluralidade de espectadores, que sendo no plural, são também sempre 

espetáculo não apenas no mundo, mas do mundo, cuja identidade está estritamente 

relacionada a um cenário comum diante do qual aparecem e contracenam. Para 

pensarmos com CORREIA, 2012, p. 117, “porque esta produção é apresentada a uma 

pluralidade de perspectivas ou pontos de vistas, essa diferença nos pontos de vista não é 

obstáculo para identidade dos espectadores – é constitutiva dela”, assim, a identidade de 

cada homem só se delimita entre seus semelhantes, não havendo, contudo um espectador 

privilegiado, que pudesse pôr-se tão somente na posição de observador sem que também 

não seja objeto da observação.  

A não existência de tal “espectador privilegiado” é a expressão sucinta do 

confronto que Hannah Arendt irá travar contra a “visão contemplativa do pensamento 

político” que ao longo de sua tradição teria deformado a própria ação política, 

eclipsado-a na imposição de um princípio unitário, de padrões hierárquico-metafísicos 

para ação. A condição humana (1958) e Entre o passado e o futuro (1968) atestam 

exemplarmente a concepção de Arendt de que a crise política encontra-se, em sua raiz, 

marcada por um obscurecimento da própria ação
55

, cuja recuperação de sua dignidade 
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 Já no humanismo italiano do início da modernidade, atenta-se para a necessidade da inversão do que foi 

prerrogativa no interior do pensamento clássico: a superposição da contemplação à ação. Na 

redescoberta do homem como problema, inverte-se a ordem do pensamento endossada pelo medievo: 

quebra-se a hierarquia que afirma a precedência da vida contemplativa em relação à vida activa. Os 

humanistas, em sua maioria eles próprios homens imiscuídos no fazer político (veja-se o caso de 
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exige a ruptura com a tendência contemplativa da tradição, porém, a “ruptura” longe 

da simples negação é antes de mais nada “desconstrução” de interpretações 

cristalizadas, cuja expressão fundamental se encontra no arquétipo metafísico da 

existência de “dois mundos”, que sempre reconheceu o mundo invisível do “verdadeiro 

Ser” como fundamento aos padrões visíveis das “meras aparências”, assim, desconstruir 

a tradição corresponde a desmantelar a metafísica. 

O ataque à metafísica não é, contudo, o aspecto inovador do pensamento 

arendtiano. Pelo contrário, ao assumi-lo em sua obra Arendt liga-se a um projeto 

filosófico anterior a sua reflexão, e que encontra nas obras de Nietzsche e Heidegger 

traços fundamentais. A própria Arendt nos fala de tal endosso à postura 

desconstrutivista das categorias metafísicas quando, com precisão, nos diz: “juntei-me, 

claramente, às fileiras daqueles que já há algum tempo, vem 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.” (ARENDT, 2010b, p. 234). Arendt se une, 

assim, aqueles que, como bem expressa Nietzsche, deram-se conta da história de um erro 

em um mundo transformado em fábula
56

, pelo menos desde que a filosofia platônica, em 

                                                                                                                                                         
Leonardo Bruni, Salutati, Guicci Ardini e o herdeiro e crítico mais renomado desse movimento: 

Maquiavel), percebem que a ação não deve ser deixada de lado, apontando a dignidade da política, pois 

a esta diz respeito a ordem do mundo: é preciso, para que haja alguém que se dedique à contemplação, 

preocupar-se com o lugar no qual este modo de vida pode aparecer. Não se trata, pois, da recusa da vida 

contemplativa, mas da asseveração que é em instância política que aquela é assegurada como 

possibilidade. O modelo do homem contemplativo é deslocado em favor do homem ativo: importa agora 

tomar parte no público, agir no âmbito da cidade, expressando-se na vida política. Cf. BIGNOTTO, 

Newton. Maquiavel Republicano. São Paulo: Edições Loyola, 1991.  
56

 Refiro-me à passagem “contada” por Nietzsche em Crepúsculo dos ídolos (1888) que, sob o título de 

Como o mundo verdadeiro acabou por se tornar uma fábula: a história de um erro traz, de modo preciso, 

em pouco mais de uma página o percurso longo da história da metafísica – de seu início na filosofia de 

Platão ao seu fim no pensamento do próprio Nietzsche. Com Platão, o acesso ao mundo verdadeiro – 

extramundo inteligível e além – é dado apenas ao sábio, filósofo em processo de ascensão, que atinge a 

um só tempo a virtude e o saber, porque é virtuoso aquele que se dedica à busca do conhecimento 

verdadeiro através da dialética dada como afastamento do mundo sensível em seus objetos (imagens, 

coisas sensíveis) e modos de conhecer (imaginação e opinião) e proximidade do mundo ideal que já se 

vislumbra timidamente nas entidades matemáticas do plano dianoético, para mostrar-se efetivamente 

nas formas puras apreendidas pela nóesis. Em seguida, dar-se-ia, historicamente, “o platonismo do 

populacho” a operar sob a mesma lógica da bipartição. Para a filosofia cristã do medievo, o mundo 

verdadeiro é inacessível ao homem compreendido como criatura pecadora na sua vivência terrena, 

sendo-lhe, no entanto, uma promessa do porvir realizada no reino da glória, no paraíso prometido para 

aqueles que se fazem sábios, piedosos e virtuosos – entendendo-se a virtude como a tranquilidade de 

obedecer às regras de conduta fornecidas pela palavra de Deus gravada não apenas nas tábuas, mas no 

próprio coração humano. Também em Kant, a distinção “coisa em si” e “fenômeno” retoma a 

bifurcação entre o mundo tal qual é verdadeiramente e a forma como se nos aparece, formatado pelas 

nossas instâncias cognitivas de apreensão, de modo que o conhecimento da coisa tal qual é em si mesma 

nos seja vetado em território da razão pura. No positivismo e sua crença exacerbada nas possibilidades 

da ciência, pode-se perceber processo idêntico: dessa vez, a realidade é repartida entre presente e futuro, 

e neste se depositam todas as esperanças. Em todos os casos, o desprezo por essa vida aqui, em sua 
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seu apreço pela verdade suprassensível, reconheceu a contemplação como caminho 

próprio à buscada verdade em detrimento do mundo aparente, este que fora condenado 

ao domínio do engano.  

É importante ressaltar que a investida de Arendt contra a metafísica não se 

limita a uma crítica à história das ideias, ampliando-se ao domínio dos próprios 

acontecimentos e deve ser pensada diante do horizonte da ruptura da tradição ocidental, 

que impõe a necessidade de se repensar a supremacia da posição contemplativa 

incrustada na própria tradição metafísica. Para pensarmos com Aguiar (2001, p.173) 

também em Arendt, “a destruição da metafísica não significa abraçar o niilismo, mas 

dar atenção aos acontecimentos e pensá-los sem o corrimão, sem a segurança de um 

fundamento absoluto”, isto é, devemos proceder na compreensão da própria política, e 

de sua inegável crise, resistindo à tentação de abarcá-la e adéqua-la em padrões 

tradicionais, que por sua vez não dão conta de expressar a radicalidade e ineditismo aí 

postos. 

Para nossos propósitos, cabe-nos situar que ao afirmar o primado da 

aparência Arendt busca corrigir o que reconhece como sendo o equívoco da tradição 

filosófico-metafísica
57

, aquele acabou por colocar em esferas distintas aparência e ser, e 

fez desta distinção o campo próprio de toda atenção filosófica. É preciso tornar claro 

que ao referir-se à “teoria dos dois mundo” como “falácia metafísica” Arendt não busca 

desqualificá-la, nem negar sua importância ao longo da tradição filosófica, pois “ela não 

seria capaz de sobreviver durante tantos séculos se não houvesse correspondido de 

maneira tão razoável a algumas experiências fundamentais” (ARENDT, 2010b, p. 39). 

Importa, pois, confrontá-la com os acontecimentos que marcam e norteiam a 

experiência política no século XX e, justamente porque tal dicotomia desempenhou 

papel fundamental no transcurso de toda tradição filosófica – como elemento tradicional 

por excelência – precisa ser resignificada.  O que Arendt sustenta é, em última instância, 

que se deve reconsiderar o papel da aparência, como instância fundamental igualmente 

                                                                                                                                                         
mutabilidade e dificuldade. Nietzsche propõe o desafio de aceite da vida tal qual ela se apresenta, 

agônica e dilacerada, execrando a crença na essencialidade e na substância, e, portanto, a vaziez da 

procura de um sentido último subjacente ao que tomamos por aparência.  
57

 É preciso tornar claro que ao se referir a “teoria dos dois mundo” como “falácia metafísica” Arendt não 

busca desqualificá-la, nem negar sua importância ao longo da tradição filosófica, pois “ela não seria 

capaz de sobreviver durante tantos séculos se não houvesse correspondido de maneira tão razoável a 

algumas experiências fundamentais” (ARENDT, 2010b, p.39). Importa pois, confrontá-la com os 

acontecimentos que marcam e norteiam a experiência política no século XX. 
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posta ao lado do ser, contrapondo-se a uma tradição que, ao perseguir a verdade, 

sempre tomou como objeto próprio aqueles não eram dados à percepção sensível, cuja 

compreensão pressupunha sempre a transcendência do pensamento e do senso comum.  

Ao buscar demolir a estrutura básica da metafísica, como tradição que já se 

coaduna com as exigências de uma reflexão sobre o absurdo em seu tempo, Arendt põe 

para si outras vias para o pensamento político de seu tempo, o que não implica a 

eliminação da esfera do suprassensível, mas sim de sua distinção hierarquizada em 

relação à aparência. Deste modo,  

o que chegou ao fim foi a distinção básica entre o sensorial e o 

suprasensorial, juntamente com a noção pelo menos tão antiga quanto 

Parmênides de que o que quer que não seja dado aos sentidos – Deus, ou 

o Ser, ou os Primeiros Princípios e Causas (archai), ou as Ideias – é mais 

real, mais verdadeiro, mais significativo do que aquilo que aparece, que 

está não apenas além da percepção sensorial, mas acima do mundo dos 

sentidos. O que está “morto” não é apenas a localização de tais 

“verdades eternas”, mas também a própria distinção. (ARENDT, 2010b, 

p. 25) 

Para Arendt, ninguém teria compreendido melhor a questão do que 

Nietzsche, quando em Crepúsculo dos ídolos (1888), em uma metáfora-poética sobre a 

“morte de Deus” teria, com precisão, identificado a palavra Deus como símbolo do 

domínio suprassensorial, levado a cabo historicamente pelo cristianismo e pela 

metafísica que, em seus termos, a interpretou como o “mundo verdadeiro”, cuja herança 

não pode ser outra que não a filosofia platônica, em sua dicotomia entre um mundo 

aparente e um campo ideal de verdades eternas.  

Com a morte de Deus elimina-se o mundo verdadeiro da metafísica 

tradicional, e não teria sido o próprio Nietzsche a promulgar tal sentença de morte, mas 

seu tempo, isto é, nas modificações profundas na construção do conhecimento do mundo 

dadas na modernidade da qual a ciência é a expressão mais clara. É bem verdade que já 

em Nietzsche não se trata de simplesmente abolir o mundo verdadeiro, como se assim 

asseverássemos ao domínio da aparência o papel de fundamento último, pois quando 

“abolimos o mundo verdadeiro. O que permaneceu? Talvez o mundo das aparências? 

Mas não! Junto com o mundo verdadeiro, abolimos também o mundo das aparências” 

(NIETZSCHE, 2006). Deste modo, para que a metafísica platônica seja superada não 

basta que se elimine aquele campo eidético, suprassensível e verdadeiro, mas também 
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seu “mundo aparente”, isto é, é preciso que eliminemos também o caráter negativo ali 

atribuído à aparência, o que, contudo, não implica em abolir o campo sensível, mas 

buscar uma nova significação tanto para a sensibilidade como para a inteligibilidade. 

Não se trata, porém, de simplesmente inverter a hierarquia, como se por um 

malabarismo resolvêssemos a questão na simples troca das posições ocupadas por 

sensibilidade e inteligibilidade. Como bem ressalta o excerto de Arendt, o que está 

“morto” não é apenas a localização de tais “verdades eternas”, mas também a 

eliminação da própria distinção, imposta pelo “platonismo-niilista”, entre ser e 

aparência, possibilitando a Arendt, uma nova perspectiva do sensível, bem como de sua 

relação com o suprassensível.  

As verdades últimas não são, assim, transpostas para o domínio das 

aparências, uma vez que eliminada a distinção entre os “dois mundos” elimina-se 

simultaneamente sua exigência estrutural de um fundamento absoluto, como bem nos 

afirma AGUIAR (2001, p. 173), “o primado da aparência reivindicado por Arendt tem 

justamente esse significado: fim do fundamento absoluto capaz de medir e se impor ao 

conjunto da vida humana em todos os tempos e lugares”, em outras palavras, à medida 

que Ser e aparecer passam a ocupar um mesmo patamar tais verdades como 

fundamento últimos já não podem ser exigidas tais quais eram em sua relação anterior. 

 As mortes amiúde proclamadas na Modernidade – sejam elas de Deus, da 

Metafísica, da Filosofia ou da Arte – devem em Arendt ser interpretada como o 

enfrentamento das “falácias metafísicas” que, contudo, ainda constituem o terreno 

capaz de nos revelar sob seus escombros aqueles tesouros nos legados sem testamento. 

Se caso nos detemos em pensar a possível vantagem de tal condição, poderíamos pensá-

la em uma dupla face: a mais evidente vê a vantagem de se observar o passado sem o 

peso condicionante de uma tradição e assim dispormos de uma gama de experiências 

brutas, ainda por serem lapidadas, mas que como Janus inevitavelmente traz consigo 

uma face a olhar para o oposto, isto é, nos lembra, justamente, a dificuldade de mover-se 

desprendido das regras tradicionais de compreensão, pois se na destituição do domínio 

do invisível como esfera segura de fundamento também desmoronam os créditos do 

sensível, corremos o risco de perder o próprio passado junto com nossa tradição. 

A desmontagem empreendida por Arendt deve ser compreendida diante da 

tese da ruptura do fio da tradição, bem como a da impossibilidade de reatá-lo. Nesse 
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sentido, o método da desmontagem não pode ser tomado em si mesmo como destrutivo, 

posto que se apresenta diante das constatações uma perda que é um fato que, como tal, 

“não mais pertence à ‘história das ideias’, mas à nossa história política, à história do 

nosso mundo” (ARENDT, 2010b, p. 234). A constatação de Arendt é, portanto, a da 

perda da continuidade do passado, de seu proceder, como outrora, de geração em 

geração. O que se tem é uma fragmentação do próprio passado, uma transformação que 

impõe também a incerteza da linearidade do presente ao futuro. Segundo Arendt, 

podemos encontrar na literatura de Shakespeare que, embebida na visão renascentista 

de um adeus ao velho medievo e aceno à premente modernidade, teria exposto de modo 

denso e preciso, e não menos lírico, o sentido de tal transformação em A tempestade, ato 

I, cena 2, cuja passagem enigmática nos diz: 

A cinco braças jaz teu pai, 

De seus ossos se fez coral, 

Aquelas pérolas foram seus olhos, 

Nada dele desaparece, 

Mas sofre uma transformação marinha 

Em algo rico e estranho
58

... 

 

Na tentativa de aproximá-la da discussão que ora empreendemos, podemos 

nos apropriar da imagem apresentada no excerto shakespeariano de modo a criar uma 

analogia entre a figura do Pai marinhamente transformado e a lacuna, reconhecida por 

Arendt, entre o passado e o presente. Na cena, o progenitor de um filho que é presente, a 

personagem do pai, representa o passado imerso no mar das transformações modernas, 

cujos ossos, aqueles mesmos que o moviam com a força de seu tempo, foram 

transformados em frágil calcário que abriga agora, cuidadosamente, os olhos que viram 

o que já não se pode ver. O olho que viu o passado é, assim, a pérola encrustada que 

guarda consigo o brilho de um tempo e de uma experiência inacessível em sua 

totalidade, ao mesmo tempo, e que, não obstante, doa a certeza de que este não 

desaparece, mas que inevitavelmente transforma-se em algo rico e estranho ao presente; 
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 Full fathon five thy father lies, /Of his bones are coral made, / Those are pearls that were his eyes. / 

Nothing of him that doth fade / But doth suffer a sea-chage / Into something rich and strange [A 
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de valor único – tal seja nosso tesouro guardado sob a água turva – só poderá ser salvo 

como fragmento de algo para sempre submerso. O filósofo do século XX deve antes ser o 

escafandrista minucioso a pescar pérolas: fragmentos do esqueleto de uma tradição que 

já não pode mover-se em nosso tempo.  

Se tal função é dada ao filósofo, filosofar é, pois, verbo de movimento, 

atividade interminável do pensamento, cuja compreensão e significação devem possuir 

um traço eminentemente mundano. O tema da aparência nos remete, assim, ao valor 

próprio do mundo, de uma mundanidade que atua como prerrogativa a toda reflexão e 

ação humana, questão demarcada ao longo da obra arendtiana. A condição humana 

(1958) antecipa algumas das considerações arendtianas acerca da aparência. Ali, 

compreendida como medida do Ser, a veracidade da aparência se ancora na certeza de 

que não há sujeito que também não seja objeto, cuja autenticidade de ambos se dá, 

justamente, na medida em que são compartilhados na experiência comunitária, quando 

podem ser vistos publicamente. O real seria atestado como tal a partir da convergência 

da pluralidade dos pontos de vista que concordam sobre o que veem em comum; o que 

liga a reflexão sobre a aparência em Arendt ao contexto de sua concepção de “domínio 

púbico” e é de expressiva relevância que os dois sentidos atribuídos ao termo “público” 

em certa altura d’A condição humana
59

 tragam arraigados em si o aparecer em público 

como instância de construção do real, uma vez que “para nós a aparência – o que é visto 

e ouvido pelos outros e por nós mesmo – constitui a realidade.” (ARENDT, 2010a, p. 61). 

Ser visto e ouvido, sentido e experienciado é a condição de toda realidade efetiva, e 

mesmo os interstícios da vida íntima – paixões, pensamentos e deleites – devem ser 

transmutados, desindividualizados, isto é, devem mesmo assumir uma forma adequada 

ao aparecimento público caso queiram assumir um mesmo contorno de realidade.  

Para pensarmos com Arendt, “a mais comum dessas transformações ocorre 

na narração de histórias e, de modo geral, na transposição artística de experiências 

individuais” (ARENDT, 2010 p. 61). Muito embora tal transfiguração não seja privilégio 

único do artista, há em seu modo de expressão a forma mais clara da transposição do 

domínio individual ao público. Transposição essa, que realizamos sempre ao buscarmos 

narrar experiências que, por sua natureza, só podem ser vivenciadas no âmbito da 

intimidade; trazemo-las, assim, para um campo de realidade que não poderiam possuir 
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antes, pois só a “presença de outros que veem o que vemos e ouvem o que ouvimos 

garante-nos a realidade do mundo e de nós mesmos” (ARENDT, 2010 p. 61). O domínio 

público é, assim, um modo próprio da realidade, capaz de iluminar mesmo as 

experiências mais íntimas de nossa vida privada, posto que em Arendt o senso de 

realidade se encontra enraizado na categoria da aparência. 

Nesse contexto, é necessário notar a distinção sempre posta entre o público e 

o privado, que na Modernidade viu seu abismo alargado pela crescente “fuga ao eu” em 

um concomitante declínio do domínio público. Contudo, não se deve inferir daí que a 

autora desqualifique, ou tome como irrelevante, os assuntos do âmbito privado, posto 

que existem assuntos muito relevantes que só podem sobreviver nesse domínio. E mais 

uma vez é arte, precisamente a poesia do início que tão liricamente expressou seu 

interesse pelas coisas mais íntimas e pequenas. Na felicidade expressa pelo petit bonheur 

Arendt visualiza o recanto do encantamento pela vida, como se na singeleza da vida 

corriqueira e íntima, pudéssemos nos salvaguardar de um mundo, cujo ritmo mecânico 

de industrialização, produção e rápido consumo acabam por obliterar a grandeza que, 

desta feita, acaba por ceder lugar ao encanto pelo pequeno mundo particular, “pois, 

embora o domínio público possa ser vasto, não pode ser encantador, precisamente 

porque é incapaz de abrigar [o que julga] irrelevante” (ARENDT, 2010a, p. 64). A 

implicação mais direta de tal “incapacidade” é o próprio enfraquecimento do domínio 

público, que perde com isso o estatuto de espaço adequado à aparição da beleza: a 

grandeza inerente aos feitos do homem.  

O termo “público” ainda terá outra denotação em Arendt, nesta será 

compreendido como sinônimo próprio de mundo, “na medida em que é comum a todos 

nós e diferente do lugar que privadamente possuímos nele” (ARENDT, 2010a, p. 64). 

Mundo aí assumido como espaço comum, partilhado pelos homens, que não se confunde 

com Terra ou Natureza, posto que seja mais que mera condição geral para a vida 

orgânica e se relacione à concepção de um espaço fabricado como artefato humano, feito 

por mãos humanas. Neste sentido, “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-

between], o mundo ao mesmo tempo separa e relaciona os homens entre si” (ARENDT, 

2010a, p. 64). O público, entendido como “mundo comum” constitui, portanto, um 

domínio no qual os homens podem pôr-se em companhia com seus semelhantes, 



78 

 

partilhando uma gama de cosias que interpostas entre esses acabam por relacioná-los e 

separá-los. Podemos retomar, nesse ponto, a situação controversa inerente a uma 

sociedade de massas, na qual se opera justamente uma quebra no caráter comunitário 

de partilha do espaço público, como bem ressalta Arendt:  

o que torna a sociedade de massas tão difícil de ser suportada não é o 

número de pessoas envolvido, ao menos não fundamentalmente, mas o 

fato de que o mundo entre elas perdeu seu poder de congregá-las, 

relacioná-las e separá-las. A estranheza de tal situação assemelha-se a 

uma sessão espírita na qual determinado número de pessoas, reunidas 

em torno de uma mesa, vissem subitamente, por algum truque mágico, 

desaparecer a mesa entre elas, de sorte que duas pessoas sentadas em 

frente uma à outra já não estariam separadas, mas tampouco teriam 

qualquer relação entre si por meio de algo tangível (ARENDT, 2010a, p. 

64).  

O desaparecimento do mundo – como instância tangível capaz congregar e 

relacionar os homens – configura-se como problema político fundamental em nossa 

época, expressamente as massas são tomadas por Arendt como exemplo de tal 

dissolução, uma vez que imersas na lógica do consumo já não podem atender a exigência 

de permanência de um mundo que se torna comum, justamente por sobreviver ao vir e 

ir das gerações, o que implica dizer que a nossa partilha do comum do mundo não se dá 

somente com os nossos contemporâneos, a partilha, igualmente se dá com aqueles que 

nos precederam e com todos os outros ainda por vir. No mundo comum, passado, 

presente e futuro asseguram o elo político no domínio público, capaz de resguardar a 

vida humana da simples individualidade.  

A política pressupõe sempre a existência e permanência de um domínio 

público, como mundo comum composto de elementos tangíveis fruto da obra humana, 

que como tais são próprios ao mundo das aparências e cuja expressão mais acabada se 

dá na obra artística. A aparência reabilitada por Arendt possui, contudo, um traço 

delimitado, que a ancora na existência do público que é sempre concomitante à própria 

realidade, posto que somente o que aparece em público pode ser tomado como realidade. 

É da reunião de seres humanos, onde a experiência de cada um confronta-se às demais 

que emerge o espaço comum da aparência pública, que não pode, deste modo, ser 

tomado como um dado, mas sim como resultado da reunião de elementos, que garantem 

a sua emergência. Assumindo essa prerrogativa, pretendo mostrar, aproximando-me da 

análise de Cambier (2007) que a arte não só participa na edificação de um mundo 
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propriamente humano, pois, na medida em que esta se define fundamentalmente como 

uma atividade pública – capaz de expressar a pretensão ontológica da aparência e sua 

veracidade – pode estabelecer relações diretas com a ação política.  

 

4.2 A chama nas cinzas – a permanência da arte 

 

A tese de que o homem é um ser mundano, certamente, ocupa lugar central 

no todo da obra arendtiana, uma vez que se põe como recurso estrutural à recusa da 

tendência contemplativa da tradição, que teria, por fim, compreendido todas as ações 

humanas, e de modo ainda mais problemático a atividade política, em um quadro 

voltado para a necessidade e a utilidade, reconhecida numa esfera suprassensível de 

verdades e fundamentos últimos. É, novamente, A condição humana (1958) lugar 

privilegiado de tal teorização. Nesta obra, Arendt se dedicará à investigação da vita 

activa, como modelo de vida diametralmente oposto à vita contemplativa, que ocupara 

com maior expressividade a reflexão filosófica tradicional. Contudo, seu folego 

investigativo transpõe a simples contraposição entre os dois modos “vita”, e seu 

conteúdo assinala-se como exigência às questões que ocuparam Arendt em sua obra 

anterior. Ao lidar com os acontecimentos políticos em termos de novidade e ineditismo, 

como eventos que já não podem ser compreendidos pelas categorias tradicionais de 

análise, a estrutura argumentativa de Origens do totalitarismo (1951) longe de encerrar 

de modo definitivo as questões de que trata, as põe, antes, como o horizonte 

problemático imposto à reflexão política do século XX. Porém, como ressalta Correia 

(2010, p. XXIII):  

mais que uma resposta à pergunta sobre como e por que foi 

possível o totalitarismo, e mais que um exame da relação entre 

totalitarismo e tradição, [A condição humana] converteu-se em 

uma fenomenologia das atividades humanas fundamentais no 

âmbito da vida ativa – o trabalho, a obra ou fabricação e a ação.” 

(grifo nosso).  

Tal conversão fenomenológica se demonstra no esforço de Arendt em 

transcender a caracterização tradicional das atividades humanas, perscrutando seu 
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significado próprio e as notórias modificações ocorridas nestas no transcurso da era 

Moderna. 

Hannah Arendt realiza, contudo, uma abordagem politizada da vita activa, o 

que implica dizer que seu interesse recai na relação do homem consigo mesmo e dele 

com os outros. Rejeitando a hierarquização de um modo de vida sobre outro, o que se 

expressa é o reconhecimento das dimensões fundamentais que compõem a condição 

humana do homem no mundo. E mesmo se recobrarmos o fato de que pensar a política 

em Arendt é pensar a própria ação, só podemos compreender tal ponto fulcral à medida 

que compreendemos que cada dimensão constitutiva da vita activa constitui uma 

atividade que é, em si, um modo de agir no domínio que a compete. Deste modo, o 

trabalho é o modo da ação do homem frente à natureza; a fabricação o agir do homem 

em relação a um mundo artificial e objetivo, construído por mãos humanas; por fim, a 

ação representa o agir especificamente político que diz sobre a relação dos seres 

humanos com seus semelhantes em sua inerente pluralidade. Tais atividades devem ser 

encaradas como um fenômeno complexo, cuja interatividade resulta na condição 

humana, e não podem ser tomadas como quadros esquemáticos fixos.  

Como animal mundano o homem não pode, contudo, ser tomado como 

mundo edificado à parte da natureza, imerso nela o homem permanece confrontado com 

os ciclos naturais incessantes que a regem. As exigências da manutenção vital são 

imperiosas e, sob o julgo de sua tirania, o homem permanece no domínio da necessidade. 

A vida biológica, a condição natural de todo homem, o mantém preso em um ciclo 

infindável de produção e consumo, o homem é um animal laborans, cujo trabalho 

laborativo empenha-se para a sobrevivência do corpo e, portanto, “a condição humana 

do trabalho é a própria vida” (ARENDT, 2010a, p. 8), neste ponto entendido como 

organismo biológico que precisa, necessariamente, alimentar-se, reproduzir-se e 

preservar-se. Tudo o que se produz pela faculdade do trabalho deve de tal modo ser 

consumido sob pena de se perder novamente na natureza. Se é para o corpo que se 

trabalha, tal dimensão permanece sempre no âmbito individual, não pode nunca ser 

comunicada, posto constituir sempre uma atividade individualizada, cujo excedente 

pode mesmo ser tomado como base para o desenvolvimento social, mas que, contudo, 

não pode produzir um mundo comum.  
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Somente quando o homem se põe como homo faber, isto é, como fabricante 

que produz “pela obra de sua mão” e não “pelo trabalho de seu corpo” um mundo-

objetivo de artefatos que  já não se sujeitam ao ciclo corrosivo da natureza, possuindo 

antes a marca de sua própria história, o homem produz  um espaço comum capaz de 

abrigar cada vida individual e, sendo assim, “a condição humana da obra é a 

mundanidade [worldliness]” (ARENDT, 2010a, p. 8). A construção de um mundo que 

sobrevive ao ciclo finito de cada vida é a expressão humana de “não-naturalidade”, que 

transforma, através de um mundo de objetos interposto entre os homens,  o evanescente 

em durável.  

A condição humana da ação corresponde à atividade que se desenrola 

unicamente entre os homens, isto é, sem a mediação de coisas ou da matéria. A ação 

corresponde, assim, “à condição humana da pluralidade, ao fato de que os homens, e 

não o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo” (ARENDT, 2010a, p. 8). Mesmo que 

todas as outras dimensões da condição humana guardem certa ligação com a política, é a 

pluralidade sua condição própria, “não apenas o conditio sine qua non, mas o conditio 

per quam de toda vida política” (ARENDT, 2010a, p. 8-9),  que encontra seu espaço 

próprio no discurso que, ao revelar o agente da ação, compreende o homem como agente 

construtor de sua própria história, a história de seus feitos. Ação e discurso são 

elementos imbricados, cuja expressão compõe a atividade política por excelência, e tal 

atividade sempre pressupõe um espaço público que a acolha, isto é, um mundo comum 

no qual os homens possam nascer e agir. A ação está, desta feita, ligada à natalidade, 

como “a capacidade de começar algo novo”, o mundo recomeça a cada nascimento, que 

traz consigo a capacidade de novos começos, para o mundo e para a política . Deste 

modo, “como a ação é a atividade política por excelência, a natalidade, e não a 

mortalidade pode ser a categoria central do pensamento político, em contraposição ao 

pensamento metafísico” (ARENDT, 2010a, p. 10). Dito de outro modo, pensar a política 

é exatamente aprender a “nascer” em um mundo de aparências, de ação e discurso. 

O transcorrer da vita activa pressupõe um mundo produzido pela atividade 

humana, um mundo-objeto no qual as atividades condicionantes da vida humana 

complementam-se uma a outra. Gostaríamos de frisar nesse contexto o papel 

fundamental desempenhado na capacidade da fabricação em sua acepção mais larga, 

não só como techné, como capacidade de ajustar em vista de um fim, mas do ponto de 

vista da arte que como atividade especificamente humana, coloca à mão algo que possui 
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uma ligação privilegiada com o espírito, a durabilidade e objetividade que transpõem a 

pura manutenção do corpo. Neste sentido a arte não é mais do âmbito do trabalho 

laborante, não se destina para o simples atendimento das necessidades vitais, mas antes 

“trabalha” para a construção da edificação de um espaço comum. O mundo é 

constituído, primeiramente, destas produções humanas, destes objetos fabricados pela 

mão do homem que atestam as relações que se desenvolvem entre os habitantes desde 

mundo, no âmbito da ação. 

O mundo construído pelo homo faber é, antes de mais nada, um mundo de 

aparência que mantém seus artefatos a salvo do consumo imediato e devorante, 

justamente porque, distintamente do animal laborans, seus produtos não são destinados 

ao consumo, mas sim ao uso. Contudo, a durabilidade dos artefatos humanos não é 

absoluta, posto que o uso que deles fazemos, por mais que não os consumamos, acaba 

por desgastá-los já que o processo vital, corrosivo, também invade todo uso que façamos 

de objetos que o servem, como auxilio também para a manutenção da vida. Todavia, 

mesmo que ao usá-los condenemos tais objetos à deterioração, o fato é que se caso deles 

não fizéssemos uso também pereceriam, mas tal deterioração não pode ser tomada como 

seu destino último. Uma vez que seu fim intrínseco não é o consumo “o que o uso 

desgasta é a durabilidade” (ARENDT, 2010 a, p. 170) durabilidade esta que permite que 

o mundo de objetos criados pelo homem possa resistir aos apetites, mesmo que 

temporariamente, dos seus fabricantes. Em outras palavras, para Arendt, o mundo 

criado pelo artefato humano constitui “a pátria não-mortal dos homens mortais”, do 

qual nos utilizamos a favor de nossas necessidades, em um processo de utilização, 

valoração ou desprezo  de seus objetos.  

Dentre todos os objetos frutos da mão humana, cujo uso auxilia o processo 

laborante da vida, existe, contudo, uma gama de objetos estritamente sem utilidade 

alguma e impassíveis de valoração: os objetos artísticos, e não é menos digno de nota o 

fato de Arendt ter concluído o capítulo de A condição humana (1958) dedicado à análise 

da “Obra” justamente com uma reflexão sobre “a permanência do mundo e a obra de 

arte”
60

 A seção, com pouco mais de nove páginas, constitui um dos poucos momentos em 

que Arendt se voltará frontalmente ao objeto da arte. É bem verdade que o interesse aí 

expresso vem a reboque, como indica o título, da investigação mais ampla e urgente 
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acerca da “permanência do mundo”, o que contudo não ofusca o fato de ser a obra de 

arte elemento fundamental em sua argumentação.  

 Arendt inicia a supracitada seção contrapondo o tipo específico do objeto 

artístico aos demais objetos que corriqueiramente compõem o mundo do artifício 

humano, a primeira distinção aí assinalada é o caráter único e não utilitário das obras 

de arte. De sua unicidade se deduz a incapacidade de valoração de tais objetos, que só 

pode ocorrer de modo arbitrário caso sejam integrados à lógica mercantilista. Diante da 

certeza de que tais objetos distinguem-se de todos os demais, destinados ao uso, Arendt 

afirma que “o relacionamento adequado com a obra de arte certamente não é ‘usá-la’; 

pelo contrário, ela tem que ser cuidadosamente resguardada de todo o contexto dos 

objetos de uso comuns para que possa alcançar o seu lugar adequado no mundo” 

(ARENDT, 2010a, p. 209). Um lugar resguardado das exigências e carências do processo 

metabólico do uso, que inevitavelmente as deterioraria, atesta, assim sua inutilidade. O 

argumento arendtiano se põe para além da questão de se a “inutilidade” da obra de arte 

lhe é inata ou se ao longo de sua história a arte teria perdido sua característica de 

elemento de uso, pois, “ainda que a origem histórica da arte tivesse caráter 

exclusivamente religioso ou mitológico, o fato é que a arte sobreviveu magnificamente à 

sua separação da religião, da magia e do mito” (ARENDT, 2010a, p. 209). Desprendida 

de tais esferas, a arte passa, portando, a reafirmar-se como elemento fundamentalmente 

mundano. 

Ora, as obras de artes constituem, como afirmamos acima, um tipo específico 

de objetos culturais que, na proporção mesma onde não são destinados nem ao consumo, 

nem ao uso, são a segurança de uma permanência cujo brilho garante ao mundo a 

perenidade de suas referências. Para Arendt “dada sua excepcional permanência, as 

obras de arte são as mais intensamente mundanas de todas as coisas tangíveis; sua 

durabilidade permanece quase que inalcançada pelo efeito corrosivo dos processos 

naturais, uma vez que não estão sujeitas ao uso por criaturas vivas” (ARENDT, 2010, p. 

209). A especificidade da obra de arte apresenta-se justamente à medida que se impõe 

como objeto mais durável e, não obstante, menos útil em um mundo de coisas tangíveis. 

O uso, que para os outros objetos da obra humana constitui sua finalidade inerente, caso 

seja aplicado à obra de arte, só irá destruí-la.  
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Neste horizonte, a durabilidade da obra de arte é de ordem distinta daquela 

de que necessitam todas as coisas para existir, sua permanência pode se firmar através 

das eras, constituindo a expressão própria da estabilidade do artifício humano, que, 

contudo, por ser habitado e usado por seres mortais não pode pôr-se como absoluta. Em 

nenhum outro feito do homem a durabilidade pode se expressar com a mesma clareza e 

nenhum outro objeto pode atestar que o mundo-coisa [thing-world] construído por mãos 

humanas pode ser para os homens um lar sobre a Terra. Para Hannah Arendt:  

é como se a estabilidade mundana se tornasse transparente na 

permanência da arte, de sorte que certo pressentimento de imortalidade 

– não a imortalidade da alma ou da vida, mas de algo imortal alcançado 

por mãos mortais – tornou-se tangivelmente presente para fulgurar e 

ser visto, soar e ser escutado, falar e ser lido (ARENDT, 2010a, p. 210) 

 

       Nesta perspectiva, é preciso que se torne claro que a obra do artista não se 

apresenta como uma ruptura ao fazer do artesão, mas antes o prolonga e aperfeiçoa, 

muito embora a obra artística não se submeta ao critério de utilidade que rege o 

trabalho tanto do artesão como do técnico. Mesmo quando somos levados a imputar à 

obra de arte uma ligação com as exigências de uso, como no caso da arquitetura, 

devemos reconhecer que mesmo aí a atividade do artista é desinteressada. O que não 

implica dizer que a arte seja vazia de significação, pelo contrário, a arte demonstra 

fundamentalmente que o mundo humano se caracteriza pela permanência de certos 

traços sem os quais nenhuma mudança seria perceptível, nem mesmo possível.  

Seja tecnicamente ou esteticamente orientada, toda a arte sempre aspira à 

imortalidade e, deste modo, desempenha qualquer coisa de maior que a vida biológica 

que, como tal, destina-se sempre ao perecimento. É como se a arte expressasse a 

suspensão do processo corrosivo da vida, e a “suspensão da vida” se expressa sempre 

como morte, mas não como fim e sim como durabilidade. Neste sentido, a origem da 

obra de arte deve residir em um lugar distinto da matéria corrosiva, conforme afirma 

Arendt: “a fonte imediata da obra de arte é a capacidade de pensar” (ARENDT, 2010a, 

p. 210).  É importante ressaltar que o pensamento como lugar de origem da obra de arte 

é tomado por Arendt em termos de “capacidade humana” e não como mero atributo do 

animal humano – carências, sentimentos e necessidades. Pois, os atributos do homem, 

aqueles que no ciclo natural o condenam a “trabalhar para comer e comer para 
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trabalhar”, refletindo unicamente a repetição do processo de produção e consumo, não 

podem produzir um mundo objetivo e, tampouco, a arte, uma vez que seus impulsos são 

sempre emanações da própria vida e não uma capacidade de criação. A faculdade da 

fabricação é toda ela a revolta prometeica que, por um ato rebeldia, interrompe e 

modifica o ciclo natural ditado pelos deuses e, deste modo, a fabricação como 

“capacidade humana” relaciona-se aos atributos humanos – o que lhe fora dado 

naturalmente – transformando-os e os reificando, de tal sorte a torná-los “coisa”, um 

objeto que pode se impor e comunicar-se em um mundo objetivo. 

Muito embora tal reificação, como transformação em unidade objetiva no 

mundo, ocorra em todos os níveis dos objetos humanos, isto é, que ela também se 

apresente nos objetos de troca ou naqueles de uso, Arendt nos afirma que: “no caso das 

obras de arte, a reificação é algo mais que mera transformação; é uma transfiguração, 

uma verdadeira metamorfose, como se o curso da natureza, que requer que tudo queime 

até virar cinzas, fosse invertido de modo que até o pó pudesse se irromper em chamas” 

(ARENDT, 2010a, p. 211, grifo nosso). A transfiguração impressa em toda arte é, pois, a 

transformação da ideia, outrora residente na imaginação do artista, em “coisa”, que 

mesmo tendo sua fonte no pensamento não é menos coisa que qualquer outro objeto da 

obra humana, posto que o processo de pensar por si só não produz objetos tangíveis 

como livros, pinturas, esculturas e poemas, há nessa transfiguração a atuação direta de 

um instrumento primordial, a saber, as “mãos” humanas. 

É interessante notar que a imagem utilizada por Arendt de “uma chama a 

irromper do pó”, como metáfora à inversão da ordem natural empreendida no fazer da 

arte é mais um exemplo de um diálogo preciso com a literatura na teia de sua 

argumentação. Neste ponto, Arendt refere-se a um poema de Rilke de 1905, intitulado 

“Mágica”:  

Aus unbeschreiblicher Verwandlung stammen 

solche Gebilde - : Fühl! Und glaub! 

Wir leidens oft: zu Asche werden Flammen, 

doch, in der Kunst: zur Flamme wird der Staub. 

Hier ist Magie. In das Bereich des Zaubers 

scheint das gemeine Wort hinaufgestuft (…) 

und ist doch wirklich wie der Ruf des Taubers, 
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der nach der unsichtbaren Taube ruft
61

. 

 

    O conteúdo metafórico guardado sob esses versos são eles próprios uma 

“transformação indescritível”.  

Tais figuras se originam de uma transformação  

indescritível: Sinta! E creia! 

Normalmente nós lamentamos: a chama vira cinza; 

mas na arte: a poeira vira chamas. 

Aqui está a magia. No campo do encantamento 

a palavra ordinária aparece elevada 

e é de fato como o grito dos pombos, 

que chama um pombo invisível
62

. 

 

A reificação empreendida na arte, que transfigura o pensamento em coisa 

tangível só ocorre ao preço da vida: é sempre na “letra morta” que o “espírito vivo” 

deve sobreviver
63

, morte sempre presente em toda arte como indicação mesma da 

distância existente entre sua fonte originária, o pensamento, e sua concretude, o seu 

modo próprio de estar no mundo, sempre variante de uma arte para outra. Música e 

poesia são reconhecidas por Arendt como as menos materialistas de todas as artes que, 

justamente por pertencerem ao campo dos sons e da linguagem, exigem uma reificação e 

manufatura sempre menor que a pintura, a escultura ou a arquitetura, muito embora, 

não importa quanto tempo passe, sempre terão que ser transformadas também em 

“poeira”, isto é, em objetos suficientemente tangíveis como partituras e livros caso elas 

próprias queiram sobreviver à corrosão do tempo, ou mesmo à finitude do pensamento 

do músico ou do poeta que as criou. 

 Se pensarmos a questão com Rilke, veremos que a morte exigida como 

pagamento à durabilidade na obra de arte é, pois, uma morte reversível ou antes uma 

“não-morte”, posto que de toda poeira sempre poderá irromper a chama da vida, ou 

seja, sempre que contemplamos arte pictórica, ou executamos uma partitura, lemos ou 
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 RILKE apud ARENDT 2010a, p.209. 
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 Tradução nossa.  

63
 Cf. ARENDT, 2010a, p.211. 
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recitamos um poema, os resgatamos “magicamente” de sua “morte”, como se elevando a 

linguagem ordinária das coisas do mundo pudéssemos assegurar sua permanência 

através dos séculos, podendo mesmo lográ-los ao “pombo invisível”, isto é, a todas as 

gerações futuras. A expressão da arte é sempre a da permanência, mas sempre 

assegurada pelo mundo que ela própria ajuda a sustentar. 

 

4.3 As mutações da forma – política e arte contemporânea 

 

A interpretação da obra artística tomou até aqui, enfaticamente, o critério de 

durabilidade, inerente à arte, como via de assegurar seu papel fundamental na 

permanência do mundo, contudo, tal posição assumiu como prerrogativa que a arte 

pertence ao campo da manufatura, que a concebe como objeto concreto e de certo modo 

imutável em um mundo de coisas tangíveis. Tal posição parece embebida por uma visão 

demasiadamente romantizada e tradicional que já não se adequa às inegáveis 

transformações ocorridas no século XX, que se desdobram também ao fazer humano. 

Não só a ação, atividade política, viu suas estruturas modificadas pelo transe do início do 

século e o eco da ruptura se fez ouvir também na arte moderna e contemporânea, como 

na quebra de esquemas harmônicos fixos na música, nas mutações da estrutura 

figurativa na pintura, ou na rítmica descontínua do verso. Uma tempestade de 

revoluções passa a impor a força de expressão como resposta ao vislumbre do absurdo. 

Para pensarmos com Peixoto (1982, p. 12): “sob o impacto da guerra, da inflação, do 

gigantismo e da miséria da metrópole, toda uma geração vai desenvolver um sentimento 

de horror ante a decadência e a morte, de desespero ante a decomposição da sociedade”, 

transposta na arte como numa nova disposição das cores e linhas e na reinterpretação 

do fluxo imagético como nova organização para a obra literária.  

Diante do avanço da técnica e do novo papel desempenhado pelos meios de 

comunicação, o domínio do homo faber passa por inegáveis transformações, que 

redefinirão a própria dimensão do fazer como construção de um mundo humano, 

incidindo diretamente na estrutura de seus “feitos supremos”: a obra de arte. O caráter 

de “obra”, como fruto da intervenção da mão humana sobre a matéria, se torna 

problemático como conceito definidor para a arte contemporânea, como bem se 
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pergunta Jardim (2007): “qual sentido haveria em recorrer à habilidade manual como 

critério de arte no mundo da cibernética avançada e dos novíssimos meios de 

comunicação? Uma reconsideração do significado do fazer precisaria ser feita”. O 

alcance de tal indagação possui dimensões proporcionais às modificações para as quais 

se volta, pois sua profundidade perfura a interpretação tradicional que compreendeu o 

enfrentamento físico da mão sobre a matéria, a fim de lhe extrair uma forma, como 

meio próprio do fazer artístico. É preciso que salientemos que com isso a arte 

contemporânea ou as novas tecnologias não interdita a manufatura como forma de 

criação artística; sua modificação mais fundamental se dá, certamente, na possibilidade 

de se rediscutir as relações existentes entre mão e matéria, forma e percepção, 

entendimento e sentimento, duração e permanência.  

Se retomarmos as considerações de Hannah Arendt, que ora expúnhamos, 

poderíamos confrontar sua concepção acerca da fabricação de objetos de uso e da 

criação artística com as modificações presentes na “nova arte” e poderíamos pensar nela 

certa “condenação antecipada” da arte contemporânea, posto que ao absorver 

características como fluidez, ou “obra inacabada”, tais expressões artísticas já não 

poderiam corresponder à exigência de durabilidade, objetividade e permanência, 

apregoada pela teoria arendtiana. Porém, a afirmação de que a arte contemporânea se 

coloca como incompatível à teoria de Arendt é equivocada, pois não se trata para a 

autora de defender um modelo de arte em detrimento do outro, seguindo padrões 

estéticos tradicionais. Do mesmo modo, a interpretação a partir da figura analógica das 

“artes de desempenho” [performing arts], como via de conjugar a arte contemporânea 

com as considerações de Arendt se mostra insuficiente, pois a toma dentro de um 

quadro mais geral de análise, embebida por considerações que impõe uma divisão entre 

as artes, a partir do seu modo de expressão. Como afirma Cambier (2007) sob  

[...] um olhar mais próximo, esta tentativa de recrutar Arendt para o 

acampamento dos estetas conservadores – que, conservando a nostalgia 

de uma concepção aurática da arte, não querem ver em suas formas 

contemporâneas mais que um fenômeno de decadência – é uma 

manobra ilegítima que obscurece a sutileza das análises a que eles 

recorrem
64

. (Nossa tradução). 
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 ... à y regarder de plus près, il semble bien que cette tentative pour enrôler Arendt dans le camp des 

conservateurs en esthétique — qui, entretenant la nostalgie d’une conception auratique de l’art, ne 

veulent voir dans ses formes contemporaines qu’un phénomène de décadence — ne soit qu’une 
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A sutileza reivindicada por Alain Cambier, certamente só pode sobrevir 

quando se amplia o horizonte da análise acerca da questão ao percorrer o itinerário 

sinuoso tanto da arte contemporânea como da reflexão arendtiana. Em última instância 

é preciso percorrer os traços mais gerais de ambas, para a partir daí podermos colocar 

em termos mais precisos a relação entre as duas, capaz de nos mostrar a relação interna 

à obra de Arendt que se dá entre o homo faber e o homem de ação, em seus feitos mais 

elevados, isto é, entre a arte e a política.  

A modificação operada na visão tradicional da arte encontra suas raízes na 

modificação dos próprios modos de fazer normatizados, como determinadores também 

das possibilidades de recepção. Como já identificara Jacques Rancière: passa-se de um 

regime poético para um regime estético
65

 definido como “aquele que propriamente 

identifica a arte no singular e desobriga essa arte de toda e qualquer regra específica, de 

toda hierarquia de temas, gêneros e artes” (RANCIÈRE, 2005, p. 33-4), uma forma de 

sentir heterogênea que já não se orienta em padrões pré-estabelecidos. Dessa 

consideração, nos importa perceber que as transformações ocorridas no estatuto e na 

compreensão se dão a partir de sistemas historicamente construídos. Neste sentido, 

podemos recobrar, en passant, a quebra moderna empreendida pelo Romantismo nos 

padrões rígidos das normas das “belas artes”, intimamente “ligada à ideia de 

liberdade”, como observou Antônio Candido (1988)
66

. 

O romantismo rompe com a hierarquia e com o determinismo, ampliando a 

experiência estética, amparado na possibilidade comum do sentimento do gosto e do 

sublime, mas que, não obstante a ampliação do público, como grande legitimador 

histórico das obras, luta contra a banalização da linguagem poética, enveredando na 

construção de uma linguagem mais densa e depurada. O legado do romantismo seria, 

assim, a certeza de que a arte deve se impor como necessidade inventiva, resistindo à 

absorção institucional, o que se fará visível na expressão de suas herdeiras: as 

                                                                                                                                                         
manœuvre illégitime qui occulte toute la finesse des analyses dont ils se réclament (...). Cf. CAMBIER, 

2007. 
65

 É preciso que esclareçamos que a palavra “estética” em Jacques Rancière “não remete a uma teoria da 

sensibilidade, do gosto ou do prazer dos amadores de arte. Remete, propriamente, ao modo de ser 

específico daquilo que pertence à arte, ao modo de ser de seus objetos”. Cf. RANCIÈRE, 2005, p. 32. 
66

 Cf. CANDIDO, Antônio. “O romantismo, nosso contemporâneo”, aula inaugural, PUC-RJ, 1988, in 

Jornal do Brasil, Caderno Ideias, 19/03/1988. 
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vanguardas artísticas do século XX. As vanguardas atuam nas zonas limítrofes, isto é, 

movimentam-se nas fronteiras, sejam elas entre autonomia e heteronomia, entre arte e 

vida. Buscou-se novas formas de construção e atuação da arte no mundo, de sua 

intervenção na sociedade, de seu papel na produção de novas formas de vida. O processo 

criativo, o estatuto da obra, as formas de recepção; as vanguardas redesenhariam à 

traços assimétricos a própria forma do fazer artístico, numa transmutação das 

estruturas passaram por fim a lhes serem vizinhas, isto é, paradoxalmente também as 

obras vanguardistas foram absorvidas institucionalmente, o museu as canoniza no fim 

do século.  

Ao paradoxo incutido nessa absorção dedica-se Peter Büger em seu Teoria da 

vanguarda (1974) assumindo-a como esterilização e alienação. Mesmo diante da largura 

de sua análise sobre as razões do fracasso do “projeto de recondução da arte à práxis da 

vida” como tarefa levada a cabo pelas vanguardas. Gostaria de pinçar sua consideração 

sobre aquele que reconhece como sendo o momento determinante da ruptura 

vanguardista: o Dadaísmo. Para Bürger: “o dadaísmo, o mais radical dentre os 

movimentos da vanguarda europeia, não exerce mais uma crítica às tendências artísticas 

precedentes, mas à instituição arte e aos rumos tomados pelo seu desenvolvimento na 

sociedade burguesa” (BÜRGER, 2008, p. 57). Ao voltar sua crítica à própria arte, o 

dadaísmo não propunha só uma mudança estilística, mas “destruição” da própria arte 

que deveria, desta feita, ser encaminhada de volta para a vida. 

Como sabemos, longe de por um fim à arte, as vanguardas, mesmo em sua 

face mais radical, acabaram por acrescentar elementos ao fazer artísticos e se 

determinariam como a própria expressão da arte contemporânea, as montagens, 

colagens, intervenções e instalações, ressignificam a forma da arte tornando tênue a 

linha que divide a arte da não arte. Podemos aqui, retomar os ready-mades, que colocam 

em xeque o critério de obra, como fruto da mão humana. Dilui-se juntamente com a 

noção de obra, a de materialidade e de forma, o que há é sua reinvenção como 

“alegoria”.  

A arte contemporânea se apresenta como expressão autônoma que se dá não 

em relação a sua possível função ou intervenção na sociedade, mas em seu traço de 

indeterminação, que a faz resistir à determinação imediata, o que nela se expressa não 

pode ser imediatamente categorizado ou consumido, assegura-se assim, uma autonomia 
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que segundo Osório (2011, p. 226) “é da experiência e não do objeto, e é isso que faz com 

que a forma significante dada à percepção seja algo singular, que mobiliza a imaginação 

e o pensamento a produzirem sentidos novos”. A arte contemporânea não possui, assim, 

função determinada, doando ao espectador a liberdade de construir seu modo próprio 

de percebê-la e senti-la, o que, contudo, não implica a ausência de convenções ou 

determinações, mas, tão somente, indica que estas já não dão conta de determinar a 

experiência vivenciada. Diante do ainda não nomeado, ao espectador cabe a função de 

criar novos sentidos para arte e para o mundo. Ruptura similar se dá no campo da ação, 

isto é, também diante do “inominável” da guerra e da morte, as questões políticas já 

puderam ser compreendidas de imediato, exigindo, tanto quanto na arte, a produção de 

novos modos de compreensão e sentido. 

A partir dessas considerações gostaria de retomar a relação entre alguns 

elementos da teoria da ação em Arendt e a categoria da fabricação. Pois, tanto quanto 

na arte contemporânea o “espectador” também é “atuante”, cujo julgamento
67

, como 

modo de atuação em um mundo de ações e beleza, que tem como pressuposto a não 

determinação prévia da ação, ou seja, parte da concepção da imprevisibilidade e 
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 Neste ponto gostaríamos de salientar que, para Hannah Arendt, tantos os assuntos políticos como os 

objetos de arte estão sujeitos ao discernimento daqueles que os partilham, isto é, não só os produtos da 

atividade da ação: palavra e atos, mas também os produtos da fabricação: obras de arte estão sujeitos ao 

ajuizamento do senso comunitário. O pressuposto é que tanto as deliberações políticas como o amor à 

beleza requerem um juízo que, no caso da relação com o que é belo é entendido do ponto de vista do 

gosto. Tal inserção do “gosto” no quadro das “faculdades políticas” deve ser pensada à luz da 

interpretação arendtiana da Crítica da faculdade de julgar (1890) de Kant, sobretudo de sua primeira 

parte que “contém, enquanto ‘crítica do juízo estético’ talvez o maior e mais original aspecto da filosofia 

política de Kant” (ARENDT, 2007 p.273). Assim, para Arendt, a faculdade do juízo configura-se como 

atividade política e não apenas teórica; visualizando na “mentalidade alargada” da qual fala Kant em 

sua Crítica da faculdade de julgar (§40), um modo de pensar a ligação entre o juízo estético e o político, 

que não se desvincula de sua visão da política como atividade a desdobrar-se em um espaço público. A 

coexistência de homens diferentes que, não obstante, precisam deliberar sobre assuntos comuns, desenha 

o processo no qual surge o ajuizamento, visto por ela como uma faculdade fundamental para a política, à 

medida que constitui o modo próprio de orientação em um mundo público, no qual o ponto de vista de 

um sujeito particular só ganha certa positividade no compartilhamento com seus semelhantes. Hannah 

Arendt entendia, por conseguinte, que “o julgamento é uma, se não a mais importante atividade em que 

ocorre esse compartilhar-o-mundo” (ARENDT, 2007 p.275); encontrando na análise kantiana do 

fenômeno do gosto – compreendido como uma conexão ativa com o que é belo – um modo de 

ajuizamento que não se restringe ao âmbito da estética, mas adentra no campo da política. O 

pressuposto básico desta relação entre juízo de gosto e juízo político, assenta-se no fato de que tanto os 

juízos políticos como os juízos estéticos representam uma “decisão”, que é assumida subjetivamente por 

cada indivíduo que observa e julga um mundo comum.  A escolha pelo juízo do gosto se dá pelo seu 

caráter “desinteressado”, à medida que não se vincula aos interesses vitais nem morais do sujeito, posto 

que é o próprio mundo seu objeto primário, característica também cara à ação política. O tema do juízo 

em Arendt – bem como as notas de sua leitura, apropriação e interpretação da obra de Kant – constitui 

um terreno amplo elencando temas como: beleza, pensamento e mundo. Tendo em vista a complexidade 

de tal tema a presente pesquisa se restringe em pontuá-la dentro de seu escopo mais geral, qual seja a 

exposição da relação entre arte e política no pensamento de Hannah Arendt. 
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irreversibilidade da ação. Antes de passarmos ao paralelismo entre as características da 

ação, reconhecidas por Arendt, e a forma de expressão e recepção da arte 

contemporânea, gostaríamos de retomar algumas considerações sobre a relação entre o 

homo faber e as outras dimensões da condição humana, presente em “a permanência do 

mundo e a obra de arte”. 

Para Arendt, o mundo de coisas feito pelo homem, a obra do artifício 

humano, pode se tornar para os homens um lar suficientemente durável e estável, isto é, 

que suporte e resista ao movimento de constantes mudanças inerentes a suas vidas e 

ações, apenas quando este transcende tanto a funcionalidade das coisas produzidas para 

o consumo e a simples utilidade daqueles que são produzidos para o uso. É interessante 

notar, que ação e trabalho possuem um traço de distinção comum em relação à dimensão 

do homo faber que, à distinção desse não podem produzir durabilidade aos seus feitos. 

Nas palavras de Arendt: “a vida em seu sentido não biológico, o tempo que transcorre 

entre o nascimento e a morte, manifesta-se na ação e no discurso, que têm em comum 

com a vida sua essencial futilidade” (ARENDT, 2010a, p. 217). Neste sentido, os feitos e 

o discurso como produtos da vida política, assim como o trabalho laborante da 

manutenção do corpo, não podem deixar vestígios de sua atuação no mundo que possam 

perdurar, passado o momento da ação e da palavra falada.  

Segundo Arendt, tanto o animal laborans como o homem de ação, cada um a 

seu modo, recorrem aos feitos do homo faber, assim:  

[...] se o animal laborans necessita da ajuda do homo faber para facilitar 

seu trabalho e remover sua dor, e se os mortais necessitam de sua ajuda 

[do homo faber] para edificar um lar sobre a Terra, os homens que 

agem e falam necessitam da ajuda do homo faber em sua capacidade 

suprema, isto é, da ajuda do artista, dos poetas e historiadores, dos 

construtores de monumentos ou escritores, porque sem eles o único 

produto da atividade dos homens, a estória que encenam e contam, de 

modo algum sobreviveria. Para se o que o mundo é sempre destinado a 

ser, um lar para os homens durante sua vida na Terra, o artifício 

humano tem de ser um lugar adequado para a ação e o discurso, para 

atividades não apenas inteiramente inúteis para as necessidades da vida, 

mas de uma natureza inteiramente diferente das múltiplas atividades de 

fabricação por meio das quais o próprio mundo e todas as coisas nele 

são produzidos. (AREDNT, 2010a, p. 217, grifo nosso) 

Nesse sentido, a “ajuda do homo faber” é, pois, a da recondução da 

efemeridade da ação e do discurso à permanência no mundo, o que acontece à medida 
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que seus “feitos grandiosos” são narrados, preservados tornando-se de tal sorte 

suficientemente objetivos, capazes de compor o desdobrar da história humana. Não se 

deve deduzir, contudo, que haja uma prevalência ou hierarquização do fazer artístico 

sobre o domínio da ação, posto que o mundo produzido pelo homem só pode ser 

preservado e, portanto, ser aquilo que se destina a ser – um lar sobre a terra para a 

humanidade – à medida que as ações daqueles que o partilham atuam de modo a 

também preservar o espaço público de aparência no qual os próprios objetos artístico 

podem aparecer, há por fim um verdadeiro nivelamento entre as dimensões da condição 

humana, cuja a harmonia é o pressuposto básico de toda efetivação da condição humana 

no mundo. 

Porém, como sustentamos em nossa argumentação, o século XX é o cenário 

de profundas modificações tanto no estatuto da arte, quanto da cena política, 

retomemos, pois alguns de seus pontos. Na expressão artística de Duchamp temos o 

exemplo preciso das transformações ocorridas na arte, sua radicalidade se desenha na 

transferência de objetos cotidianos para a galeria, definindo-os como objetos de arte, no 

ready-made o que há é a aparência a exigir do espectador que este se desfaça das 

expectativas habituas, pois o formalismo convencional já poderia se aplicar a essas 

obras. Não se trata, contudo, de valorizar uma “arte conceitual” em detrimento da pura 

experiência sensível, o que há é o desvelamento de um novo campo como teia de 

significações, problematizadas e constituídas historicamente; a galeria, o mercado como 

espaço ocupado pela nova arte produzem não só um novo objeto artístico, mas também 

um novo espectador e, sendo assim, não se trata de negar ou destruir a estética, como 

experiência sensível da arte, mas antes de redefini-la. 

À arte contemporânea cabe o domínio da aparência, nela como observou 

Octavio Paz “o invisível não é obscuro nem misterioso, mas transparente”
68

. Tudo pode 

ser arte, mesmo um mictório, muito embora nem todos o sejam, trata-se antes de um 

processo de confronto direto e não aleatório com os meios tradicionais de se interpretar 

o conceito de obra e de fazer artístico. Para retomarmos Osório (2011, p. 228): “levar 

um mictório para o museu não foi um movimento arbitrário, delirante, realizado a 

partir da mera vontade do artista. Ele nasceu de uma compreensão de que a arte estava 

atrelada a uma rede semântica a ser considerada e descolada pelo gesto poético”. O 
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 Cf. PAZ, 1997, p.9. 
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gesto de Duchamp desloca o sentido próprio da arte como obra, isto é, como fruto da 

mão humana, mas isso não deve ser tomado como seu ponto central, pois de fato o 

caráter de “obra” já não mais poderia ser interpretado como intervenção direta da mão 

sobre a matéria, mesmo assim ainda há nele certa manufatura, pois afinal, mesmo que 

Richard Mutt – pseudônimo com qual Duchamp expôs inicialmente A fonte em 1917 – 

não tivesse talhado aquele mictório, “ele o escolheu”
69

. A criação se dá numa teia de 

relação entre o espaço que a acolhe, que também é transformado por este acolhimento 

mantendo a vitalidade do gesto criador, da ação própria que este coloca no mundo. 

Afirmar que modo de ser obra, como matéria a qual se atribui uma forma, 

foi redefinido, não implica dizer que a arte contemporânea rompe com a estrutura 

sustentada por Arendt, pois em seus feitos os artistas contemporâneos não deixam de 

produzir um mundo de coisas tangíveis que atestam o brilho de um mundo e a expressão 

de um tempo, mesmo que esse tempo inevitavelmente seja impossível de ser 

representado como mera figuração. O invisível da arte, o sentido expressado pela forma 

já não existe, tudo é aparência, não como abstração, mas como simultaneidade entre 

sensível e suprassensível, em consonância com a reabilitação da aparência operada por 

Arendt.  

Nessa perspectiva mais ampla, a arte contemporânea não nega a dimensão do 

homo faber como produtor do mundo, ela amplia-se também ao domínio da ação, 

precisamente em seu caráter agônico. A arte contemporânea é tanto quanto a ação 

humana imprevisível
70

, e insere-se em um contexto de relações cujo sentido é em si 

litigioso. Em ambas o que se expressa é a ruptura de um sentido unificado e 

transcendente, capaz de determinar impositivamente os rumos de sua atividade, em 

outras palavras, tanto a arte como a política contemporânea se põem diante do 

esfacelamento inegável da tradição, como meio capaz de abalizar seus campos de 

construção e atuação no mundo e no transcorrer da história. Porém, a isso não implica 

que arte e política desapareçam, mas que sua permanência precisa ser recobrada e 

                                                 
69

 Em carta publicada à defesa de Richard Mutt, seu pseudônimo, Duchamp escreve: “Se o Sr Mutt fez ou 

não com as próprias mãos A fonte, isso não tem importância. Ele a escolheu. Ele pegou um objeto 

comum do dia a dia, situou-o de modo a que seu significado utilitário desaparecesse sob um título e um 

ponto de vista novos – criou um novo pensamento para o objeto.” Cf. DUCHAMP, M. “Em defesa de 

Richard Mutt”, The Blind Man, NY, maio, 1917, apud Tomkins, Calvin, Duchamp, Cosacnaify, São 

Paulo, 2005, p. 208-209. 
70

 Na ação humana, o caráter imprevisível conjuga-se a sua irreversibilidade. Elementos interpretados por 

Arendt em A condição humana (1958) como traços fundamentais à própria ação, que trazem em seu 

bojo, como as potências do perdão e da promessa. Cf. ARENDT, 2010a, p. 294 – 308. 
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reinterpretada diante dos entraves e modificações a elas inerentes. Portanto, política e 

arte guardam consigo o caráter comum da possibilidade do recomeço, da recriação que 

engendra como na magia do nascimento um novo agente no mundo: aquela certeza, 

afirmada por João Guimarães Rosa, de que “o mundo voltou a começar”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

 

A crise da tradição, como recurso teórico, delimitou o ponto de partida deste 

trabalho, permanecendo como fio orientador de argumentação, que propôs como 

percurso a relação entre arte e política no pensamento de Hannah Arendt. Pensamento 

este que diante da crise e de suas inegáveis rupturas, como acontecimentos históricos do 

século XX, assume a clave do desamparo. O mundo obscurecido, o tesouro perdido e o 

palco vazio são, assim, expressões de um mesmo diagnóstico: o fim da tradição como 

ordem capaz de mediar a transmissão de um legado de compreensão no tempo. 

O obscurecimento do mundo não pode, contudo, ser tomado como simples 

correlato da atordoante novidade do absurdo: da guerra, do desencanto e das fábricas 

de morte. Um mundo obscurecido é sinônimo de perda das esferas de significação que 

emanam da própria mundanidade, esvaziam-se as promessas da técnica, os sentido da 
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herança e o abrigo da cultura. Resta o desafio de pensar sobre escombros e sobre esses 

buscar o sentido capaz de lançar luz no que resiste ao enquadramento fácil nas 

categorias tradicionais. O totalitarismo desenha o traço sinuoso a ser seguido, mas ele é 

antes o estopim, a usurpação, a ruptura e o evento, cujo contorno é um desafio ao 

pensador político. Sem a muleta segura da tradição como regra à compreensão de um 

tempo turvo, resta voltar-se ao próprio tempo, pensar com os homens e mulheres que o 

partilharam, ou mesmo com aqueles que, como Lessing, compreenderam que sob um 

mundo obscurecido se obscurece toda a experiência humana.  

A crise é o nome da força desagregadora, que ao soprar de todos os lados põe 

a baixo as formas fixadas de interação, escavando um fosso entre o passado e o presente, 

a este impondo a incerteza do futuro. A cultura diante da face da crise se transmuta, já 

não pode ser compreendida sobre seu modus operandi tradicional. Diante do surgimento 

das massas, a relação entre sociedade e cultura já não se põe a mesma, mas a densidade 

de sua nova configuração se coloca para além da simples correlação entre sociedade de 

massas e cultura de massas, busca a na raiz de seu denominador comum: a Sociedade e 

os elementos capazes de entremostrar suas estruturas. O filisteísmo, a orientação 

instrumentalizada, que enreda os bens culturais em uma teia de interesses próprios, de 

melhoramento pessoal, de alcance de uma nova posição social, subverte até mesmo a 

arte, o “elemento cultural” por excelência transmuta-se em algo para o qual não foi 

destinado: o processo do consumo. O entretenimento, como via de saciar o apetite de 

uma sociedade consumidora, não é sinônimo de cultura, justamente porque o cultivo 

como cuidar de um legado já não se coaduna com seu processo metabólico. A indústria 

é, pois, de entretenimento e não de cultura, que doravante ter que atender a demanda 

sempre maior ameaça os bens culturais à medida que os utiliza como material aos 

produtos de empresa, remodelando-os, resumindo-os, adaptando-os sempre ao fácil 

consumo.  

A arte, como testemunho de um mundo construído por mãos humanas, afinal 

corria o risco de ser sugada e dissolvida no processo que se empenha na desapropriação 

dos valores, e na supressão da comunidade ressaltando a sensação de derrocada. Ao 

mundo fogem as estruturas invisíveis que, apregoados ao longo da tradição metafísica, 

foram interpretadas como instâncias seguras da verdade por trás do efêmero. É preciso, 

pois, reabilitar a aparência como instância na qual coincidem ser e aparecer, 

abandonando a dicotomia entre as duas instâncias se retoma sua forma aparente, 
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sempre posta àqueles que o habitam. O mundo construído por mãos humanas constitui o 

lar não mortal – uma vez sobreviver ao vir e ir das gerações – para a humanidade, cuja 

expressão de permanência encontra sua melhor forma na arte. Ao artista e ao artesão 

cabe construir e legar às gerações futuras o valor de um mundo de coisas tangíveis e 

duráveis que só encontra sua razão de ser quando se volta para a própria humanidade, 

isto é, o mundo construído pelo homem é sempre destinado a ser o palco no qual os 

homens por meio da ação e do discurso constroem a história dos seus feitos. 

Porém o próprio mundo, com instância de partilha do comum, é um mundo 

fragmentado pela força de desagregação e, não obstante, é ele mesmo o lugar de uma 

nova empresa criadora, que se mostra na força de reinterpretação das vanguardas 

artísticas, que contestam a um só tempo o estatuto, a forma e o conceito da arte.  

Também à política é preciso empreender uma nova ordem de compreensão, que assuma 

a ação como capacidade de produzir também no âmbito das relações humanas uma 

nova significação.  

A arte e a política contemporânea partilham, assim, do mesmo desafio, 

aquele que diz sobre como construir e atuar em um mundo esfacelado que desnuda a 

vida do homem na rítmica do trabalho. O contraponto vem da investida de sua força 

imaginativa, que agora se encontra entregue a si mesma uma vez que a cultura já não 

mais referenda a tradição. Em um mundo obscurecido, é preciso mirar o brilho da 

pérola, como tesouro legado por um passado que já não pode ser tomado como fio linear 

ao presente, a compreensão da realidade e de sua percepção exige, assim, uma nova 

forma coletiva de pensar e agir. 

Se o efêmero das coisas, condenadas ao consumo, se contrapõe à durabilidade 

que se espera do mundo, há, contudo, ainda permanência, a permanência da capacidade 

da produção de um novo, do recomeço assegurado a cada novo nascimento, que põe ao 

mundo um novo agente capaz de produzir e vislumbrar horizontes para a experiência 

humana, “a experiência, entendida como um fato de tradição, como a capacidade de 

encadear os acontecimentos e não apenas fixar fatos isolados na lembrança” 

(PEIXOTO, 1982, p. 143). Não se trata, contudo, de reatar a tradição rompida, mas sim 

de perscrutar as formas próprias à compreensão do presente.  
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É sob esse desenho de um diagnóstico de ruínas, do obscurecimento do 

mundo, da mutação da cultura e da necessidade de nos voltarmos ao mundo tal qual ele 

nos aparece que encontramos o ponto de orientação do presente trabalho, que, todavia, 

não esgota todas as relações internas e textuais de uma articulação conceitual entre arte 

e política no pensamento de Hannah Arendt, pois mais do que esgotá-las, interessou-nos 

assinalar a necessidade de enunciá-las, de modo que questões fundamentais 

permaneçam, tais como: em que medida sob a nova configuração do fazer, o homem de 

ação, o político, tal qual o concebe Arendt se relaciona com o mundo objetivo construído 

pelo homo faber? O confronto com o mundo, que perdura a partir da beleza, e o com 

seus semelhantes, certamente, exige do homem um novo modo de juízo no qual 

coincidam a forma própria do juízo estético e aquela do juízo político, que por ora 

fogem ao escopo do presente escrito, que deve lograr seu mérito no reconhecimento de 

uma nova perspectiva à leitura da obra de Hannah Arendt.  
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