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RESUMO 

 

O referido trabalho tem como objetivo geral buscar compreender a relação das atividades do 
espírito: pensar, querer e julgar na elaboração do pensamento ético de Hannah Arendt. Para 
tal, utilizamos como objetivos específicos da pesquisa uma compreensão conceitual acerca 
das atividades do espírito, uma aproximação da elaboração arendtiana sobre a vida ativa e 
como cume da pesquisa, a interação das atividades da vida espiritual com as atividades da 
vida ativa, para assim, podermos com mais clareza galgar os fundamentos que integram de 
fato a perspectiva de Arendt acerca da moralidade. A metodologia utilizada foi a de 
fichamento das principais obras da filósofa, leituras e releituras de comentadores e pensadores 
que buscaram compreender o pensamento filosófico da autora, em especial o campo da 
moralidade e da ação. Com a elaboração dessa pesquisa, pode-se notar que a filósofa não se 
preocupou em elaborar uma ética normativa tal como a tradição filosófica a entende, mas 
antes, buscou traçar uma ética que pudesse servir para o campo da política, em especial em 
tempos sombrios e momentos limítrofes, onde a moralidade vigente não serve mais como 
fundamento ou base para a ação.  

 

Palavras-chave: Pensar, querer, julgar, ação, ética da responsabilidade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

This work has the general objective of seeking to understand the relationship of the activities 

of the spirit: think, want and judge in the development of ethical thinking of Hannah Arendt. 

For this purpose, we use as specific research aims a conceptual understanding of the activities 

of the spirit, an approximation of Arendt's elaboration of the active life and which high the 

search point, the interaction of the activities of the mind life with the activities of the active 

life, so, we can more clearly climb the basics that make fact Arendt's perspective on morality.  

The methodology used was the book report of the major works of the philosopher, reading 

and rereading of commentators and thinkers who sought to understand the philosophical 

thought of the author, in particular, the field of morality and action. With the development of 

this research, it can be noted that the philosopher did not bother to develop a normative ethics 

as the philosophical tradition to understand, but rather sought to trace an ethic that could serve 

as the field of politics, especially in dark times and neighboring moments where the prevailing 

morality no longer serves as a foundation or basis for action. 

 

Keywords: Thinking, willing, judging, action, ethics of responsibility. 
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INTRODUÇÃO 

 

 No modo mais comum, cada século é apresentado como possuindo suas 

especificidades, seus acontecimentos incomuns e inesperados, suas mudanças, seus avanços e 

retrocessos. As mudanças econômicas, políticas, as guerras, por exemplo, tornam cada século 

único, distinto dos outros, singular. O século XX não poderia ser diferente. Porém, os 

acontecimentos desse século apresentaram dinâmicas e características que extrapolam, em 

muito, as perspectivas que a humanidade vinha seguindo. Probabilidades que se esboçavam 

no final do século XIX e esperava-se que se concretizassem no seguinte, por exemplo, 

projetos de progresso contínuo, tanto na economia quanto nas ciências, para citar apenas dois 

setores. Esperava-se uma expansão técnica que beneficiasse a humanidade de forma ainda não 

experienciada na história humana. 

 Porém, os acontecimentos, tanto em nível factual, o progresso da produção industrial, 

robustecido pelas descobertas científicas, quanto na esfera do pensamento, as novas 

concepções psicológicas e sociológicas, por exemplo, tiveram que ser analisados sem o uso da 

tradição, sem o sustentáculo da autoridade por ela fornecido, e como se fizera até então. O 

cume do esfacelamento da tradição ocorreu com os movimentos totalitários, que engendraram 

formas de organização social e estatal novas, com desdobramentos em todos os setores da 

vida humana, assim como ações incompreensíveis racionalmente.  

 O totalitarismo implica o desaparecimento da noção de indivíduo. O ser humano passa 

crer em um conjunto de ideias-valores que o faz aceitar ser diluído em uma massa constitutiva 

de um novo tipo de Estado. O Estado não mais apresenta o sentido político vigente na época 

Moderna. Ele não é mais fundado sob o alicerce de vontades individuais, que submetem sua 

liberdade a um poder superior, tendo em vista a vida, a preservação do trabalho e dos bens, ou 

o Estado concebido como um contrato entre seus integrantes. O Estado, na situação em 

questão, é absoluto, tentacular, domina todas as esferas da vida humana, extrai a 

individualidade em nome da nação, do povo, mas é gerido pela vontade de um ser humano 

apenas. Esse governante não obedece a quaisquer limites, sejam das leis ou regras, sejam de 

uma instituição ou órgão, que controle ou regule seus poderes ou suas ações. Nesse sentido, a 

perda do sentido individual na política, implicando a perda da própria capacidade de pensar e 

de julgar os acontecimentos singulares, gerou a diluição de qualquer significado 

transcendental possível para a liberdade.  
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 A abordagem ética de Hannah Arendt se dá em dois acontecimentos: o primeiro é a 

imersão e a experiência que a autora tem do governo totalitário nazista, em que ela, 

juntamente com outras milhares de pessoas, sofre com os ultrajes de tal regime. O segundo 

momento se dá com a sua participação no julgamento de Adolf Eichmann. A partir da 

reflexão sobre regimes totalitários, em 1951, Arendt expõe o que chama de colapso da 

tradição moral ocidental, cujo locus fora marcado por ethos e mores tradicionais, e descreve o 

vácuo moral causado pelo totalitarismo, de modo a requerer uma nova simbologia ético-

política.  

 Sua discussão acerca do mal radical revela o significado das experiências totalitárias 

na obliteração da capacidade de compreender o desmantelamento moral de tais eventos, por 

carência de categorias conceituais compatíveis a esse novo fenômeno político. Contudo, a 

preocupação tardia de Arendt para com o que denominou de “as atividades do espírito”, 

relativas à ação, à ética e à política, toma forma consistente após o julgamento de Eichmann. 

 A ida ao tribunal durante o julgamento, em Jerusalém, levou a filósofa a um novo 

insigth sobre ética e sua conexão direta com as atividades do espírito. Após confrontar-se com 

a banalidade do mal na incapacidade de pensar de Eichmann, Arendt daria início a um tipo de 

investigação sobre a moralidade que não havia se dado de forma direta em nenhum momento 

de sua obra anterior a Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal.  

 Ainda que Hannah Arendt nunca tenha proposto de forma direta um sistema de 

moralidade ou elaborar um esquema ético, este trabalho tem como objetivo geral compreender 

a relação existente entre as atividades espirituais: pensar, querer e julgar no campo da ação na 

formulação de uma ética da responsabilidade no pensamento da autora.  

 Num primeiro momento, passaremos a analisar conceitualmente cada atividade do 

espírito trabalhada por Arendt em seu livro A vida do espírito. Passaremos pelo pensar onde 

são detectados os motivos que subjazem à atitude dos indivíduos. O não-pensar permite que 

sejam adotados clichês, frases feitas, padrões impostos com origem desconhecidas. Nesse 

sentido, como veremos, o pensar é distinto do conhecer. A cognição busca leis fixas, 

imutáveis. O pensar, em contra partida, é concebido como uma tarefa de repensar, um retornar 

ao que ocorre para compreender, captando o significado, e lançando perspectivas para o futur. 

O pensar fornece subsídios ao julgamento.  

 Ainda no primeiro capítulo, analisaremos a percepção arendtiana acerca da atividade 

do querer. Atividade esta que liga a vida do espírito, interna, à vida ativa, externa, mediante o 
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impulso para o agir. Para tanto, ela é autônoma, não obedecendo aos outros componentes do 

espírito, o pensamento e o juízo, mas sim autocomandando-se, por meio de um processo 

interno de divisão entre a vontade e a contravontade. Para isso, há a intervenção do livre-

arbítrio, originando a emissão de um mandamento, de uma ordem obrigatória. Nessa atuação, 

a vontade faz uso da liberdade. Sem essa liberdade, a vontade não seria uma faculdade 

independente do espírito, mas estaria submetida a outras faculdades. A liberdade interna 

permite-lhe escolher de tal forma de prever seus comandos. A vontade humana possui a 

capacidade de incitar a ação humana ao novo, ao imprevisto.  

 Finalizando o primeiro capítulo, trabalharemos a noção arendtiana do juízo. Um tópico 

delicado, haja vista que a autora não chegou a escrevê-lo propriamente, mas deixou apenas 

fragmentos, aulas e textos diversos que tratam do assunto. No julgar normalmente há a 

subsunção a um universal já conhecido. O totalitarismo, porém, fez necessário ao ser humano 

apreciar situações sem um geral prévio, fornecido por leis, instituições ou costumes, oriundos 

da tradição. Foi preciso julgar acontecimentos particulares, pois não havia mais respostas 

prontas. Arendt, nesse sentido, chama o juízo de a mais política das faculdades espirituais. 

Pois ele capacita os seres humanos para o convívio em comum, na pluralidade humana, sem 

acarretar a perda da singularidade. Segundo ela, o julgamento possui a tarefa de fornecer 

subsídios à vontade, e esta emite ordens, impulsionando ao agir.  

 No segundo capítulo trabalharemos as atividades fundamentais da vida ativa: o 

trabalho, a fabricação e a ação. Atividades essas que Arendt desenvolveu em seu livro A 

condição humana, livro este que nos serviu de base para elucidarmos sobre tais atividades. 

Nas atividades da vida ativa, não existe uma hierarquia estrita entre elas, pois elas são 

interdependentes, interligadas, uma sendo condição para a outra. O trabalho relaciona-se à 

sobrevivência, ao ciclo biológico, e é repetitivo. A fabricação, tendo o trabalho como 

responsável pela manutenção da vida, constrói o mundo humano. Os seres humanos 

produzem coisas para facilitar sua existência, para consumir, para gerar lucros, para conhecer. 

Contudo, é pela ação, que supõe as duas atividades anteriores, que o ser humano se 

individualiza. Isto é, no convívio com os outros indivíduos ele pratica a liberdade, fala, ouve, 

discute, delibera, busca minimizar conflitos, resolver questões, atenuar ou conciliar interesses 

divergentes. E isso ocorre na política. A ação é efêmera, pois não tem por objetivo construir 

ou deixar algo de concreto no mundo humano. Ela ocorre juntamente a outras ações humanas 

em um espaço aberto ao convívio e a discussão.  
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 Dotados, então, dos conceitos arendtianos acerca das atividades do espírito e cientes 

da elucidação da autora envolta das atividades fundamentais da vida ativa, em especial a ação, 

passamos a abordar no terceiro capítulo o engendramento de tais atividades na formulação de 

uma ética da responsabilidade em Arendt. Busca-se aqui saber, se realmente as atividades do 

espírito são os fundamentos de uma ética em Arendt e como ela se dá no campo da ação 

política. E o mais importante para nós, como essa percepção ética em Hannah Arendt se 

concretiza em uma ética da responsabilidade, e o que seria essa ética da responsabilidade no 

pensamento da autora. É sabido que ela jamais utilizou essa expressão “ética da 

responsabilidade” em seus escritos. Adotamo-la aqui, tal como Bethânia Assy o fez após 

desenvolver uma leitura ética das obras arendtianas, e nós, corroborando essa interpretação 

feita por Assy, buscaremos também chegar a uma compreensão mais clara do que seria a ética 

da responsabilidade em Hannah Arendt.  
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CAPÍTULO I 

 
 

A VIDA CONTEMPLATIVA: as atividades do espírito 

 
 

 Em 1961, Hannah Arendt presenciou como correspondente da revista The New 

Yorker, o julgamento do carrasco nazista Adolf Eichmann, na cidade de Jerusalém. Com o 

decorrer do processo de Eichmann, Arendt defronta-se com uma questão que mudaria a sua 

forma de perceber o mal e, por sua vez, a própria moral política.  

 Diante do tribunal, Hannah Arendt não conseguia ver uma pessoa sádica, dotada de 

uma postura ideológica e com o impulso atroz de cometer crimes em larga escala, capaz de 

conduzir milhares de pessoas à morte. Arendt percebia como única personalidade de 

Eichmann a irreflexão, a incapacidade de pensar e de submeter os acontecimentos a juízo.  

 Por estes fatos, Arendt que antes se opusera ao enobrecimento das atividades do 

espírito em seus escritos, debruça-se sobre tais atividades para investigar a relação existente 

entre a banalidade do mal e as atividades do pensar, do querer e do julgar, empenhando-se 

assim em repensar uma moral-política. E foi desta forma que ela relatou em uma carta escrita 

para Meyer-Cronemeyer, “O escrito [Eichman em Jerusalém] foi de certo modo uma cura 

posterior para mim. E é verdade que foi [como você diz] uma maneira de chegar às bases da 

criação de uma nova moral política – ainda que eu jamais, tolhida pela modéstia, usasse tal 

formulação.”1  

 Seguindo os passos e a empreitada assumida por Arendt em seu livro A vida do 

espírito, empreenderemos no capítulo que se segue apresentar e aprofundar os conceitos 

expostos e discutidos por Arendt com toda a história da filosofia ocidental, tentando alicerçar 

com clareza e com rigor filosófico as imbricações entre as atividades do espírito pensar, 

querer e julgar.  

 
1.1 O pensar 

 
 A atividade do pensar na concepção aredtiana tornou-se imprescindível após as 
experiências vividas no século passado. Para ser autenticamente humano, é preciso pensar. É 

                                                           
1 ARENDT, Responsabilidade e Julgamento, p.34. 



17 

 

fundamental manter o diálogo interno e íntimo, que atualiza os dados do cotidiano e permite a 
ocorrência do deslocamento de si próprio com a realidade. 
 
 1.1.1 O pensar e o seu lugar na historia da filosofia 

 
 A reflexão desenvolvida por Hannah Arendt acerca da atividade do pensar no capítulo 

inicial de seu livro A vida do espírito pode ser dividida sob duas perguntas: a primeira parte 

do seu questionamento: 

 

Seria possível que a atividade do pensamento como tal – o hábito de 
examinar o que quer que aconteça ou chame atenção, independentemente 
dos resultados e conteúdo específico – estivesse entre as condições que 
levam os homens a abster-se de fazer o mal, ou mesmo que ela realmente os 
“condicione” contra ele?2  

 

 A segunda questão levantada por Arendt é de cunho mais conceitual, “o que é o 

pensar?”3 Com isso, sem a pretensão de responder aos questionamentos inicias em suas 

primeiras reflexões, ela abre um diálogo com a história da filosofia tentando sanar uma 

preocupação que segundo ela a afligia desde a parte final do livro “A condição humana” 

quando ela se depara com a possível divergência terminológica utilizada por ela mesma para 

desenvolver o problema da ação – “o problema mais antigo da teoria política” 4, o que a 

apoleava era que o termo utilizado por ela vita activa para designar o campo da ação, tinha 

sido cunhado por homens que se dedicaram ao campo da  vita contemplativa e que se 

propunham a perceber todo o modo de vida a partir desta esfera.  

 Visto isso, ela inicia o seu percurso na história da filosofia por Platão, onde afirma que 

na filosofia platônica a atividade do pensamento configura-se por ser um diálogo silêncio que 

cada um mantém consigo mesmo.  O nous aristotélico, por sua vez, nas palavras de Arendt, “é 

o órgão para ver e contemplar a verdade.” A contemplação é o objetivo visado pelo 

pensamento e nela se encerra, ela é pura passividade e não se configura como uma atividade, 

mas, sim, um ponto no qual as atividades espirituais encontram o repouso.  

 No período medieval, o pensar foi visto como meditação pela tradição cristã, em que a 

filosofia se tornou serva da teologia, por sua vez, então, o pensamento passou a ser meditação, 

e a meditação, terminaria, portanto, também na contemplação, a qual seria uma variável de 
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um estado de graça da alma em que o espírito não gastaria esforços para buscar a verdade, 

mas por antecipar um estado futuro, recebendo-o temporariamente na intuição.  

 Com o amanhecer da Era Moderna, o pensamento tornou-se famigeradamente servo da 

ciência, do conhecimento ordenado, o qual pode ter ganhado muito em atividade, pois como 

postula o primado do conhecimento moderno, eu só posso conhecer o que eu mesmo produzo. 

E foi a matemática, conhecimento não empírico por excelência, em que o espírito parece 

relacionar-se consigo mesmo, a qual passou a ser a ciência das ciências, viabilizando assim as 

chaves para as leis da natureza e do universo, que se encontram ocultas pelas aparências.  

 Hannah Arendt nos diz que, se era um axioma para Platão que o olho invisível da alma 

era o órgão adequado para contemplar a verdade invisível, com a certeza do conhecimento, 

tornou-se axiomático para Descartes durante a famosa noite de sua “revelação”, que havia um 

acordo fundamental entre as leis da natureza e as leis da matemática, ou seja, entre as leis do 

pensamento discursivo em seu nível mais elevado e abstrato e as leis do que quer que se 

encontre na natureza por trás da mera “semblância”.  

 O filósofo Immanuel Kant, trabalha o processo do pensamento de forma peculiar, o 

que chama a atenção de Arendt. Kant elabora a diferenciação entre a Vernunft e Verstandt 

(razão e intelecto). Pensamentos derivados da Vernunft kantiana buscam o sentido das coisas 

e daquelas provenientes do interesse da cognição, por sua vez, os derivados da Verstandt 

almejam o conhecimento da verdade.  

 

Assim, a distinção entre as duas faculdades, razão e intelecto, coincide 
com a distinção entre duas atividades espirituais completamente 
diferentes: pensar e conhecer; e dois interesses distintos: o significado, 
no primeiro caso, e a cognição, no segundo5.  

 

 Para Souki6, Arendt, seguindo a trilha aberta pela distinção de Kant, o pensamento é a 

expressão de uma necessidade do espírito humano de pensar para além da possibilidade de 

todo conhecimento, pois os homens têm uma inclinação, talvez uma necessidade de pensar 

para além desse limite e de fazer dessa habilidade algo mais do que um instrumento para 

conhecer e agir.  

 Hannah Arendt acredita que todas as questões que vieram a tomar conta das 

investigações filosóficas, surgiram do próprio cotidiano humano, das coisas ordinárias do 
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senso comum, isto é, da necessidade da razão em buscar o significado das coisas e levar o 

homem a perguntar. Essa necessidade humana dá lugar ao pensamento.  

 No tempo em que Kant buscava a diferenciação entre razão e entendimento era uma 

forma de fundamentar a possibilidade do conhecimento verdadeiro e, dessa forma, delimitar 

metodologicamente as funções e as tarefas de cada um deles, assim como seus limites, 

Hannah Arendt busca fazer uma utilização política desta diferenciação. Ou seja, ela busca 

demonstrar que o pensamento pode estar ausente da vida humana, e nessa ausência não há a 

devida avaliação, tarefa que está destinada à atividade do juízo e, portanto, ética. Existe, 

todavia, a possibilidade de viver sem pensar, dentro da concepção arendtiana. Nesse sentido, 

pode-se permanecer apenas no nível do intelecto, da busca do conhecimento, da verdade e não 

do significado. Para a filósofa é possível manter a atividade mental apenas na esfera da 

cognição, buscando alicerçar dados e informações sem, por sua vez, tirar deles nenhum tipo 

de ensinamento, ou mesmo se questionar o ‘porquê’ eles ocorreram. Nessa perspectiva, 

justifica-se a demarcação da atuação do intelecto e da razão, pois, dessa forma, segundo 

Arendt, a continuidade no campo do intelecto permite que ações más sejam arquitetadas, 

desde que logicamente encadeadas, ou que sigam as regras vigentes. Por sua vez, o 

pensamento pode romper com tudo isso, pois ele não tem um compromisso com a verdade, 

mas com a busca do sentido. O pensamento é uma atividade desinteressada, que independe 

dos objetos do mundo físico. Ele, como cita Arendt, “é uma atividade que acompanha a 

vida.”7 

 

1.1.2 Ser e aparecer: a falácia metafísica e o lugar do pensar no mundo 

 

 Neste mundo em que chegamos e aparecemos vindos de lugar nenhum, e do qual 

desaparecemos em lugar nenhum, Ser e Aparecer coincidem.8Dando continuidade a sua 

reflexão sobre a atividade de pensar, Arendt se depara com a natureza fenomênica do mundo, 

onde a dicotomia Ser e Aparecer ainda se perdura ao longo da história da filosofia. Mas por 

que Arendt vai se importar com tal discussão ao desenvolver a sua reflexão acerca das 

atividades espirituais? 
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 A tese de que o pensamento ocupa uma posição recuada relativamente ao mundo das 

aparências é antecipada pela a afirmação da autora que nos diz “o mundo é o que aparece”9, e 

o empenho na atividade de pensar envolve a suspensão de todas as demais atividades por 

meio das quais os homens, por um lado, lidam com o mundo e, por outro interagem entre si. 

Nos termos utilizados pela filósofa, “pensar é retirar-se do mundo”. Mas, qual a explicação 

dada ao longo da história da filosofia, por esses homens e mulheres que utilizavam o 

pensamento como ofício? E qual a argumentação que Hannah Arendt utiliza para definir a 

natureza das atividades espirituais que não aparecem, num mundo em que para ela Ser e 

Aparecer  coincidem? 

 A arrebatadora força do pensamento de retirar dos cuidados cotidianos, do senso 

comum e de promover um estado de quietude e de aparente inação instigou a compreensão da 

realidade dos primeiros filósofos gregos. Essa motivação ganhou corpo nas teorias dualistas, 

que defendiam a existência de duas esferas de realidade, o mundo sensível, aparente, que é 

apreendido pelos sentidos, e o mundo ideal, invisível, a que apenas o pensamento pode ter 

acesso.  

 A primeira compreensão da teoria dualista de mundo encontra-se em Platão, que como 

já é conhecido, seguiu um princípio de verticalização da teoria. O mundo inferior destinado 

aos sentidos é uma cópia do mundo superior destinado ao pensamento. Como nos diz Eduardo 

Jardim10, o pensamento precisa deslocar-se da visão das coisas sensíveis até a pura e 

silenciosa contemplação das coisas sensíveis, até a pura e silenciosa contemplação das ideias. 

O filósofo, ainda nos diz Eduardo Jardim, deve habitar a morada espiritual e, para isso, 

precisa suspender o contato com o mundo sensível e seus múltiplos apelos.  

 A compreensão da filosofia moderna manteve o dualismo da realidade, mas lhe 

atribuiu uma horizontalidade, pois é certo, que os filósofos modernos não acreditavam mais 

na capacidade do pensamento de contemplar a verdade situada em um plano superior. Os 

filósofos modernos valorizavam, por sua vez, mais a atividade, especialmente a produtiva, por 

duvidarem da atitude contemplativa. Dessa forma, a relação dos fenômenos, das coisas que 

aparecem e têm existência exterior, com a realidade invisível é análoga à que existe entre a 

coisa produzida e o produtor. Um dos fundadores dessa forma de compreensão é o filósofo 

Descartes. Em suas Meditações Metafísicas, nos diz Eduardo Jardim, Descartes afirma a 
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primazia do sujeito pensante, do ego cogito, a substância espiritual que possibilita o acesso à 

realidade exterior, res extensa.  

 A pensadora Hannah Arendt considerou falaciosas as teorias metafísicas 

desenvolvidas ao longo da tradição filosófica. Ela observa que uma das falácias metafísicas é 

a de priorizar a verdade sobre o significado, e a outra é a de não dar o devido valor ao 

fenômeno, mas sim, ao que ele oculta, o que, segundo a tradição metafísica, é onde o ser se 

encontra. Como nos explicita Nádia Souki11, o pressuposto de que a causa deve ocupar um 

lugar mais elevado do que o efeito encontra-se entre as mais antigas falácias metafísicas; ela 

se fundamenta na falácia lógica elementar que se apoia em uma dicotomia entre ser e a 

aparência. Nas palavras de Arendt:  

 

A falácia lógica elementar de todas essas teorias que se apoiam em uma 
dicotomia entre Ser e a Aparência é óbvia e foi logo descoberta e resumida 
pelo sofista Gógias, em um fragmento que se conservou de seu desaparecido 
tratado Sobre o Não-Ser ou Sobre a Natureza- provavelmente uma refutação 
da filosofia eleática: “O Ser não é manifesto, já que não aparece [para nós: 
dokein]; o aparecer (para nós) é fraco, já que não consegue ser”12 

 

 Ao elucidar sobre a morte da metafísica, enunciada pelos que Arendt chama de 

“filósofos profissionais”, ela demonstra que o que chegou ao fim não foi a metafísica, mas a 

distinção básica entre sensorial e suprassensorial, juntamente com a noção de que tudo o que 

não é dado pelos sentidos é mais real, mais verdadeiro, mais significativo do que aquilo que 

se apresenta aos nossos sentidos. Para desenvolver a sua concepção Hannah Arendt apoia-se, 

assim como Merleau-Ponty, nas teses do biólogo antifuncionalista Adolf Portmann, que 

propalou o preconceito metafísico no qual “o essencial se encontra por baixo da superfície e a 

superfície é superficial”13.  

 A partir daí, Arendt diz que não há ser para além da aparência, nada o dissimula “por 

trás” das manifestações do mundo, mesmo a vida do espírito é derivada daí. Para ela, o ponto 

de partida para o pensar é o senso comum, esse “sentido interno” que atua como uma raiz 

comum e o princípio dos sentidos exteriores. Como nos apresenta Souki:  

 

Esse sexto sentido – através do qual o homem reúne em uma coisa, em um 
mesmo objeto, as diversas sensações heterogêneas que vêm dos diferentes 
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órgãos sensoriais – é que torna possível o compartilhamento de um mundo 
comum; é um sexto sentido necessário à coesão dos outros cinco.14   

 

 Dessa forma, para Hannah Arendt, o pensar é uma atividade invisível, que ocorre no 

mundo interno, no espírito. Mas, por sua vez, necessita do mundo das aparências para dele 

retirar todo o seu conteúdo de análise, por isso, a vida cotidiana, as experiências concretas são 

fundamentais ao seu andamento, ao seu funcionamento enquanto tal. Assim sendo, para 

Arendt o pensamento caracteriza-se por estar fora de ordem. Ele cessa as atividades do 

cotidiano, as costumeiras, no mundo das aparências durante a sua ação. O indivíduo ao iniciar 

a atividade de pensar, esquece-se, mesmo que de forma momentânea as questões da vida 

externa. Em correspondência, a atividade do pensar também é interrompida pela vida externa, 

pelas aparências, pois este mundo distrai o indivíduo por meio de suas atividades. Nessa 

perspectiva, o pensamento não possui um lugar determinado onde se situar no mundo das 

aparências, e aparecer, ser conhecido, por isso ele causa a impressão de estar fora de 

disposição.  

 Como já citado, uma característica clara do pensamento é este estar fora de ordem. 

Outra característica que se pode citar do pensamento é a dele lidar com a ausência e 

abandonar o que está presente ao alcance das mãos, para assim, operar com o 

desmaterializado no mundo interno. Depositário desse material, a razão fornece as diretrizes, 

o caminho para que o intelecto possa atuar. Assim nos demonstra Sônia Maria Schio:  

 

O pensar mostra o “caminho” ao entendimento, mas caberá a este avançar ou 
não em sua tarefa de conhecer. Por isso, após a experiência ocorre um 
revivê-la internamente, um pensar que é um “repensar”. Pertence, pois à 
reflexão a tarefa de trazer os ausentes à presença do espírito.15 

 

 Para Arendt, é somente desta forma imaterial que a faculdade do pensar pode começar 

a se ocupar com esses dados.  

 Percorrendo essa ideia, o pensamento autêntico tem um respeito pela realidade das 

coisas concretas, tendo-o como fonte inesgotável e não tem como presunção causar prejuízos 

a sua integridade. O pensar não busca dominar a realidade. Por sua vez, a abertura que a 

realidade proporciona ao pensar, dá a ele um espaço de criatividade enriquecendo-o e dando-

lhe mais perfeição no aprimoramento do seu senso crítico. E a simples falta de qualquer 
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informação das verdades objetivas, pode despertar à pura eficácia de seu próprio exercício. 

Dessa forma, a atividade do pensar caracteriza-se por sua ação, silenciosa e interna, em sua 

própria companhia, aprimorando-se pela reiteração constante.  Arendt, em seu escrito A vida 

do espírito, salienta-nos que:  

 

Além do mais, é precisamente a atividade do pensamento – as experiências 
do ego pensante – que gera dúvida sobre a realidade do mundo e de mim 
mesmo. O pensamento pode apoderar-se de tudo que é real – evento, objeto, 
seus próprios pensamentos, a realidade disso tudo é a única propriedade que 
permanece persistentemente além de seu alcance. (...) A realidade não pode 
ser derivada. O pensamento ou a reflexão  podem aceitá-la ou rejeitá-la.16 

 

  Segundo Nádia Souki17, o pensar significa, antes de mais nada, abandonar 

momentaneamente o terreno do senso comum, praticando, espontaneamente, o senso crítico, 

ao pôr-se diante do que aparece.  

 Por sua vez, o processo iniciado pelo pensamento elimina o que conhecemos acerca do 

conceito de tempo e espaço.  

 

Já que o tempo e o espaço da experiência comum não podem nem mesmo 
ser pensados sem um contínuo que se estende do próximo ao distante, do 
agora ao passado ou ao futuro, do aqui a qualquer ponto do espaço, esquerda 
e direita, à frente e atrás, acima e abaixo, eu poderia dizer, com alguma 
razão, que não apenas as distâncias, mas também o tempo e o espaço são 
abolidos no processo do pensamento.18 

 
 No campo do pensamento, a atividade se dá a partir da dessensorialidade e 

desespacialidade. A noção de tempo é eliminada quando se está no campo do pensamento. 

Neste momento, o passado e futuro tornam-se presentes nesse mundo interno. Como nos diz 

Schio: “o pensamento manifesta, para si mesmo, aquilo que já passou e também aquilo que 

não ocorreu, tornando significativos apenas alguns extratos produzidos pela 

dessensorialização.”19.   Citando a própria Arendt “todo ato espiritual repousa na faculdade do 

espírito de ter presente para si o que se encontra ausente dos sentidos” 20 
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 Para retratar a incansável atividade do ego pensante e tentar descobrir o seu lugar 

temporal, Hannah Arendt recorre à parábola utilizada por Kafka em sua coleção de aforismos 

intitulada “ELE”. Para ela, esta parábola retrata bem a sua concepção sobre o tema.  

 

Ele tem dois antagonistas: o primeiro empurra-o de trás, a partir 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 apenas teoricamente. Pois 
não são somente os dois antagonistas que estão lá, 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, exigirá uma noite tão 
escura como nenhuma já foi – ele pulasse para fora da linha de batalha e, 
graças à sua experiência em lutar, fosse promovido à posição de arbitro da 
luta de seus adversários entre si.21  

  

 Essa parábola kafkaniana, demonstra bem a sensação temporal do ego pensante. Ela 

descreve de forma poética o “estado interno” em relação ao tempo, no qual nos damos conta 

quando nos retiramos do mundo das aparências e encontramos nossas atividades espirituais 

voltando-se, caracteristicamente, sobre si mesmas. Esta sensação interna que temos com 

relação ao tempo não se dá quando estamos absorvidos inteiramente pela atividade espiritual, 

em que lidamos com os invisíveis ausentes sobre os quais pensamos, mas “quando 

começamos a dirigir nossa atenção para a própria atividade”22. Dessa forma metafórica, 

percebemos o passado como algo atrás de nós e o futuro como algo à nossa frente.  

 Relativo ao espaço, as representações auxiliam a atividade do pensar tornando 

presente o que está ausente, pois a ação do pensamento não depende das condições espaciais 

que o circunda. Ao iniciar sua atividade, o pensamento torna o indivíduo alheio ao mundo 

exterior e esse estar alheio é o que aparece para o mundo concreto quando o eu pensante está 

em ação. Hannah Arendt nos diz que o pensamento “interrompe qualquer fazer, qualquer 

atividade comum, seja ela qual for. Todo pensar exige um pare- e pense.”23  

 Com isso, pode-se observar que a reflexão da autora acerca de sua indagação “onde 

estamos quando pensamos?”, não são conclusivas e muito menos dogmáticas, mas, antes, 

demonstra que o pensar não tem um mundo definido ou um espaço concreto para habitar 

como pensavam, ou pensam, os metafísicos. O lugar do pensamento espacialmente falando é 
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o lugar nenhum, “o ego pensante, movendo-se entre universais e essências invisíveis, não se 

encontra, em sentido estrito, em lugar nenhum”24. Por esta razão talvez, o filósofo tenha esse 

espírito cosmopolita. Temporalmente falando, ele está nessa lacuna entre o passado e o futuro 

e essa lacuna só se abre na reflexão, cujo tema é aquilo que está ausente, ou porque já se foi 

ou porque ainda não aconteceu.  

 

1.1.3 Solidão ou estar-só? o dois-em-um no pensamento arendtiano 

 

 Ao trabalhar a dimensão do tempo e do espaço na atividade do pensamento, pode-se 

perceber que o indivíduo torna-se alheio ao mundo externo quando se encontra envolvido na 

atividade do pensar. Esse alheamento ao mundo externo, como já citado no tópico anterior, 

faz parte da própria atividade do pensar. E é a partir desse estar alheio ao mundo concreto que 

podemos levantar a seguinte questão: quando estamos alheios ao mundo externo, absortos 

nessa atividade intensa que é o pensar, nós nos encontramos sozinhos, imersos dentro de nós 

mesmos ou estamos solitários onde nem mesmo eu me faço companhia? 

 Segundo Hannah Arendt, “a vida do espírito na qual faço companhia a mim mesmo 

pode ser sem som, mas nunca é silencioso”25. Pode-se apreender dessa sentença enunciada por 

Arendt uma dupla lição. A primeira é que o pensamento não é uma experiência solitária, mas 

implica uma dualidade, que seria esse diálogo que inicio comigo mesmo, que constitui a 

definição da própria essência do pensar. E a segunda lição que se pode retirar da sentença 

arendtiana é a de que o pensar, por ser um diálogo, apresenta uma natureza linguística. 

 A distinção que Arendt faz entre solidão e estar-só é fruto de mais um de seus 

refinamentos filosóficos. A solidão, na qual o indivíduo se sente isolado, fica absolutamente 

só, sem a companhia do outro ‘eu’ com quem precisa dialogar na atividade do pensamento. E 

o estar-só, que se inicia com a desvinculação do mundo externo, se ausenta 

momentaneamente da presença das outras pessoas e permanece somente em sua companhia, 

com seu próprio pensar, iniciando um diálogo consigo mesmo.  

 

Existencialmente falando, o pensamento é um estar-só, mas não é solidão; o 
estar-só é a situação em que me faço companhia. A solidão ocorre quando 
estou sozinho, mas incapaz de dividir-me no dois-em-um, incapaz de fazer-
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me companhia, quando como Jasper dizia, “eu falto a mim mesmo”, ou em 
outras palavras, quando sou um e sem companhia26. 

 

 A atividade do pensar supõe uma amizade consigo mesmo. Em uma passagem de 

Hípias maior, atribuída a Platão, pode-se notar a declaração que Sócrates faz ao seu 

interlocutor de que ele precisava voltar para casa, onde o aguardava um amigo que vivia a 

interrogá-lo. Sócrates diz: “Ele é meu parente próximo e vive na mesma casa”. Ao retornar 

para casa Sócrates não se encontrava solitário, mas na companhia de seu amigo, seu ‘eu’, que 

com ele inicia a atividade do pensar. Arendt ainda retoma uma passagem de Nietzsche no 

poema de Zaratustra sobre a passagem do estado de solidão para o estar-só: “ao meio dia, Um 

tornou-se dois... certos de que venceremos unidos, celebramos a festa das festas, chegou o 

amigo Zaratustra, o convidado dos convidados.”27.  

 Como nos esclarece Souki28, o pensar não é um diálogo silencioso, mas sim um 

diálogo antecipado com os outros, e esta é a razão de ser essencialmente polêmico. Essa 

forma de pensamento dialógico não necessita, como nos afirma Arendt, “de pilares ou 

arrimos, padrões ou tradições, para mover-se livre e sem muletas por terrenos 

desconhecidos”29.  

 Para a professora Sônia Schio30, o pensar em Hannah Arendt é uma atividade, um 

fluxo e ao mesmo tempo um encadeamento constante de dados, de informações, de 

rememorações. Por isso, ele não deixa algo de concreto após sua realização. Ao pensamento, 

em sua dualidade, cabe despertar o indivíduo de uma sobrevivência mecânica, levando-o a 

questionar seu contexto em busca de compreensão e de sentido, e isso ele só vai conseguir 

fazer nesse diálogo consigo mesmo. Se o pensamento é que proporciona ao indivíduo essa 

retirada do mundo concreto e o início do diálogo consigo mesmo no dois-em-um, por sua vez, 

não é a atividade do pensar que faz o dois-em-um voltar a ser Um, mas o próprio mundo das 

aparências, no qual eu sou sempre Um entre os homens.  

 

Mas, novamente, não é a atividade do pensar que constitui a unidade, que 
unifica o dois-em-um; ao contrário, o dois-em-um torna-se novamente Um 
quando o mundo exterior impõe-se ao pensador e interrompe bruscamente o 
processo do pensamento. Quando o pensador é chamado de volta ao mundo 
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das aparências, onde ele é sempre Um, é como se a dualidade em que tinha 
sido dividido pelo pensamento se unisse, violentamente, voltando de novo à 
unidade.31 

 

 Dessa forma, Arendt acredita que o pensamento pode tornar-se dialético e crítico 

precisamente por consistir nesse diálogo rápido de perguntas e respostas entre “amigos”, que 

têm como única regra a da coerência e a condição de que o pensador não seja contraditório. 

Para que se possa pensar é preciso cuidar “para que os parceiros do diálogo estejam em bons 

termos”32. 

 Para que o diálogo consigo mesmo, iniciado pela atividade do pensamento, ocorra, é 

necessária a utilização do único meio pelo qual é possível tornar manifesto esse diálogo, a 

linguagem. A linguagem para Arendt é o único meio pelo qual a atividade espiritual torna-se 

manifesta tanto para o mundo externo quanto para o eu espiritual. A atividade do pensar pode 

ser sem som, mas jamais será sem palavras. A sua natureza linguística, torna impossível um 

pensamento sem discurso e, por isso, não nos é possível estabelecer se pensamos porque 

temos uma linguagem ou se temos uma linguagem porque pensamos. O “pensamento e 

discurso antecipam um ao outro. Continuamente um toma o lugar do outro”33. 

 O aparecer do pensamento no mundo das aparências se dá pela forma do discurso, 

cujo dom maior é a arte de produzir metáforas. A atividade espiritual do pensar vale-se de 

imagens extraídas da realidade concreta, do mundo sensível para se referir a entidades 

abstratas.  

 

A metáfora fornece ao pensamento “abstrato” e sem imagem uma intuição 
colhida do mundo das aparências, cuja função é a de “estabelecer a realidade 
de nossos conceitos, como desfazendo a retirada do mundo, precondição 
para as atividades do espírito.”34 

 

 Mas por sua vez, todas as metáforas extraídas dos sentidos irão terminar em uma 

dificuldade, pelo simples fato de que todos os sentidos são essencialmente cognitivos, 

portanto, concebidas como atividades, essas metáforas possuem uma finalidade externa, elas 

não são como diz a própria Arendt, energeia, um fim em si mesmas, mas um instrumento que 

nos possibilita lidar e conhecer o mundo.  
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 Arendt, então, nos diz que a metáfora, servindo de ponte no abismo entre as atividades 

espirituais interiores e invisíveis e o mundo das aparências “foi certamente o maior dom que a 

linguagem poderia conceder ao pensamento e, consequentemente, à filosofia; mas a metáfora 

em si é, na sua origem, poética, e não filosófica.”35 

 

1.1.4 Imaginação e consciência: as faculdades possibilitadoras do pensamento  

 

 A atividade do pensamento é um diálogo do indivíduo pensante com ele mesmo. Esta 

atividade é um contínuo retorno à dimensão de compreender o que se passa. E esse retorno 

contínuo em busca da compreensão, se faz presente mesmo que o objeto, concreto ou não, 

esteja presente aos sentidos externos. Isto é, na procura pelo significado de algo, o ego 

pensante necessitará retirar-se do mundo concreto das aparências e voltar-se ao objeto. Este 

objeto, porém, não poderá ter a mesma configuração que apresenta na realidade. A própria 

Arendt esclarece: 

 

O que fica na memória (...) é uma coisa e (...) algo diferente surge quando 
lembramos”, pois “o que é ocultado e mantido na memória é uma coisa, e o 
que é impresso por ela no pensamento daquele que relembra é outra”. 
Portanto, o objeto do pensamento é diferente da imagem, assim como a 
imagem é diferente do objeto sensível e visível, do qual é uma simples 
representação. É por conta dessa dupla transformação é que o pensamento 
“de fato vai mais longe ainda.36 

 

  O pensar, por sua vez, examina o significado, e nessa procura pelo significado dissolve 

e reexamina as doutrinas, as crenças e as regras aceitas. A atividade do pensamento, como já 

citado, exige um “parar para pensar”, que ocasiona a interrupção das atividades externas, 

assim como toda caracterização física do objeto. Por isso, pode-se perceber que o pensamento 

lida com o que não está mais presente aos sentidos, mas guardado na memória, para uma 

futura reflexão. Dessa forma, pensar implica lembrar e essa é a “mais frequente e a mais 

básica experiência do pensamento, pois está relacionada às coisas ausentes, que desaparecem 

dos meus sentidos”37. É a memória que proporciona ao espírito a repetição de sua experiência, 

quando a experiência finda, e o faz com o auxílio da imaginação.  
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 Para que a imaginação manipule os elementos, é necessário que os objetos percebidos 

pelos sentidos passem por um processo de dessensorialização. O primeiro momento da 

imaginação, a dessensorialização, permite, juntamente com a memória, tornar presente ao 

espírito àquilo que “já não é mais” e ao que “ainda está pra ser”. Para Hannah Arendt, a 

imaginação é a condição sine qua non que fornece ao espírito objetos-de-pensamento 

adequados, que só passam a existir quando o espírito ativa e deliberadamente relembra, aquilo 

desperta o seu interesse. E nessa operação, o espírito aprende a lidar com o que está ausente e 

se prepara a ir mais além, na busca do entendimento das coisas ausentes. 

 Pode-se compreender então, que a imaginação é a faculdade de tornar presente o que 

está ausente, a faculdade da re-presentação.  

 É importante ressaltar que a imaginação é imprescindível à outra atividade do espírito, 

o julgar, por preparar e dispor os objetos, agora sem presença empírica, para serem avaliados 

pelo juízo.  

 O pensar quando está em exercício, só tem a necessidade de si mesmo, de voltar-se 

para seu interior. E, nesse aspecto, o pensar não se confunde com a consciência, apesar do 

pensamento necessitar da consciência para desenvolver plenamente suas atividades. A 

consciência no pensamento de Hannah Arendt é concebida de forma ampla e bem geral, sem 

seguir uma única linha teórica, mas tendo como horizonte a Fenomenologia. Cita Arendt: 

 

Chamamos de consciência (literalmente, “conhecer comigo mesmo”, como 
vimos) o fato curioso de que em certo sentido, eu também sou para mim 
mesmo, embora quase não apareça para mim – o que indica que o “sendo 
um” socrático não é tão pouco problemático como parece; eu não sou apenas 
para os outros, mas também para mim mesmo e, nesse último caso, 
claramente eu não sou apenas um.38 

  

 A consciência liga o “eu” ao mundo externo, fazendo-o possuir uma identidade 

própria, o “eu sou eu”. Esse contínuo retorno a si mesmo proporcionado pela consciência, 

pode gerar uma autociência, o que é crucial para o pensamento, salienta a professora Sônia 

Schio39. Ressaltando a importância da consciência no pensamento, a pensadora Nádia Souki 

afirma-nos que “sem a consciência, no sentido da consciência de si mesmo, o pensamento 

seria impossível.”40 
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 A consciência, então, não é sinônimo de pensamento. A consciência possibilita as 

atividades mentais voltarem sobre si mesmas. Enquanto o pensamento volta-se a algo, no 

diálogo interior consigo mesmo, questionando e atualizando o objeto de seu pensamento.  

 

A consciência não é o mesmo que o pensamento, os atos de consciência têm 
em comum com a experiência dos sentidos o fato de serem atos 
“intencionais” e, portanto, cognitivos, ao passo que o ego pensante não pensa 
alguma coisa, mas sobre alguma coisa, e este ato é dialético: ele se desenrola 
sob a forma de um diálogo silencioso.41 

 

 Dessa forma, cabe à consciência atualizar os conhecimentos nos processos do 

pensamento, pois ela trabalha com atos intencionais. Ela volta-se para algo que não é ela 

mesma, e o faz de forma deliberada, o que se torna fundamental para a atividade do 

pensamento. Por essa via, ao voltar-se para si mesma, ela analisa o que deve ser feito ou 

evitado, o que necessita causar arrependimento ou alegria, gerando assim, algumas vezes, a 

denominação de consciência moral. Consciência moral esta que exerce um autojulgamento, 

ligando o “eu” teórico, originado do pensamento, ao prático, o querer que comanda a ação. 

Querer este, que será objeto de investigação no próximo tópico.  

 

1.2 O querer 

 

 A atividade da vontade, para Arendt, é uma atividade autônoma do espírito humano 

que é encarregada de tornar o mundo interno, público. Ela então articula a interioridade do 

espírito humano ao mundo exterior. Isto é, internamente são elaborados projetos, os quais 

serão externados, tornados existentes no mundo público, o mundo das aparências e da ação. 

 

 

1.2.1 A história da Vontade no pensamento filosófico 

 

 Dando continuidade à investigação acerca das atividades espirituais no pensamento de 

Hannah Arendt, parte-se agora para uma elucidação da atividade do querer. Atividade esta 

que trabalha com os ausentes, seja porque ainda não existem, seja porque já não existem mais, 

diferentemente da atividade do pensamento, que lida com os invisíveis em toda a sua 
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experiência e tende a sempre generalizar, o querer sempre lida com particulares e, sob este 

aspecto, está bem mais próximo do mundo das aparências.  

 O problema da vontade, nunca foi algo pacífico na história do pensamento filosófico. 

Tal dificuldade se deu porque a atividade do querer foi ignorada na Antiguidade grega, e sua 

descoberta resultou de experiências sobre as quais quase não se ouviu falar antes do primeiro 

século da Era Cristã.  

 É de grande relevância levar em consideração a curiosa lacuna deixada pela filosofia 

grega no que tange a atividade do querer. O fato de Platão e Aristóteles nunca terem 

mencionado volições, em suas elaboradas e apuradas discussões acerca da alma e da natureza 

humana, está perfeitamente harmonioso com o conceito de tempo que se tinha na Antiguidade 

grega. Os gregos identificavam a temporalidade como movimentos cíclicos, iguais aos dos 

corpos celestiais e a da natureza da vida na Terra, dia e noite, inverno, primavera, verão, 

outono e a renovação constante dos animais na natureza através do nascimento e da morte.  

 Por sua vez, quando Aristóteles defende que o vir-a-ser, necessariamente resulta da 

preexistência de algo em potência, mas não em ato, ele está aplicando nas coisas humanas a 

mesma ordem cíclica que rege toda a existência na Terra. Arendt ressalta ainda que “isso a 

ponto de poder dizer que não só em eventos, mas até mesmo em opiniões (doxa), ocorrendo 

entre os homens, repetem-se não só uma ou poucas vezes, mas com infinita frequência”42. 

Mas mesmo sendo um homem de seu tempo e colocando em sua filosofia a compreensão 

cíclica do tempo, Aristóteles se aproxima com o seu conceito de pro-airesis ao nosso conceito 

de vontade. Para Hannah Arendt o conceito de pro-airesis aristotélico é a “escolha entre duas 

possibilidades, ou melhor, a preferência que me faz escolher uma ação em vez da outra.”43. 

Entretanto, Aristóteles nega o futuro como tempo verbal autêntico, pois para ele todo real 

procede de uma potencialidade. Nesta via, para o filosofo, o futuro é uma consequência do 

que já existia. A distinção entre as coisas naturais e as feitas pelos homens está simplesmente 

na diferença entre aquelas cujas potencialidades transformam-se em atualidades e aquelas que 

podem ou não ser atualizadas. Nessas condições, qualquer ideia de vontade como órgão para 

o futuro soaria supérfluo.  

 Com o advento da Era Cristã, a relutância em reconhecer a Vontade como uma 

atividade distinta e autônoma do espírito se esmoreceu ao longo dos anos da filosofia cristã. 
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Por mais que a filosofia cristã deva à filosofia grega, em especial a Platão e Aristóteles, ela 

romperia com a ideia de cíclica do tempo e sua noção de eterna recorrência. Para o 

cristianismo, a história que se inicia com Adão e Eva no paraíso e termina com a morte e 

ressurreição de Cristo é uma história que não se repete, ela tem acontecimentos únicos.  A 

dinâmica da história presume um conceito de tempo retilíneo, com um início e um fim 

definido.  

 Hannah Arendt afirma que a descoberta da Vontade como faculdade independente 

que, em São Paulo, adquire consciência de si mesma ao superar a carne, inicia os estudos 

acerca de tal faculdade. A descoberta do apóstolo Paulo, tão bem descrita na Epístola aos 

Romanos, envolve novamente um dois-em-um, mas esse dois-em-um, não são amigos e não 

vivem de forma harmoniosa como na atividade do pensamento, eles estão em permanente 

luta. O efeito disso é que “não entendo minhas próprias ações. Pois não faço o que quero, mas 

o que odeio, isso sim faço”44. 

 Paulo faz essa descoberta não por tratar diretamente com a faculdade da vontade, mas 

por discutir o agir humano frente a duas leis; “a lei do espírito, que o deixa desfrutar a lei de 

Deus “em seu mais íntimo”, e a lei de seus “membros”, que lhe diz para fazer o que no seu 

íntimo, ele odeia.”45.  Segundo Arendt, o que acarretou a descoberta da Vontade foi a 

experiência de um imperativo que exigia submissão voluntária.  

 

E era inerente a essa experiência o fato admirável de uma liberdade que 
nenhum dos povos antigos – grego, romano ou hebreu – conhecera, ou seja, 
o fato de que há uma faculdade no homem em virtude da qual ele pode, 
independentemente de necessidade e coação, dizer “sim” ou “não”, 
concordar ou discordar daquilo que é dado factualmente, inclusive seu 
próprio eu e a sua existência; e também que uma tal faculdade pode vir a 
determinar o que ele irá fazer.46  

 

 Por sua vez, essa faculdade tem em si uma natureza paradoxal. O imperativo judaico 

“tu deves” é substituído pelo imperativo cristão “tu deves querer”, o que implica que, seja o 

que for que eu acabe fazendo de fato, eu posso responder: quero ou não quero. O próprio 

imperativo “tu deves” coloca o ser humano diante de uma escolha, o “eu quero” ou “eu não 

quero”, ou seja, em termos teológicos entre a obediência e a desobediência. Desobediência 

esta que depois viraria o pecado mortal por excelência e a obediência que seria a base da ética 
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cristã. Se por essa via, a Vontade não tivesse a opção de dizer “não”, ela deixaria de ser uma 

vontade; e se não existisse em mim uma contravontade, eu não precisaria absolutamente de 

uma vontade.  

 Em suma, para Paulo o conflito existente se dá entre a carne e o espírito. Para ele o 

espírito não deve apenas governar os desejos da carne e fazer com que ela obedeça, mas 

também causar sua mortificação crucificá-la “com suas paixões e desejos”47, coisa que para 

Arendt, está além do poder humano.  

 Já para Epiteto, filósofo estoico, quase contemporâneo de Paulo, o órgão capaz de 

comando não é a razão, mas a Vontade, que é por sua vez a faculdade capaz de realizar. 

Arendt citando Epiteto nos diz: “Onde está o bem? Na vontade. Onde está o mal? Na vontade. 

Onde não estão nem um nem outro? No que não está sob o controle da vontade”.48 Enquanto 

Paulo acreditava que as incitações da Vontade eram impotentes frente ao poder espírito, 

Epiteto a declarava toda poderosa. Dessa forma, o eu volitivo governa o ser, e esta é, aliás, 

uma nota importante do estoicismo na sua relação com o mundo das aparências.  

 Mas para Hannah Arendt, foi Agostinho o primeiro filósofo da Vontade. Para ela, o 

livre-arbítrio da Vontade é um tema recorrente no pensamento de Agostinho, que surge a 

partir de seu interesse sobre a causa do mal. “A questão principal aí é uma investigação sobre 

a causa do mal: “pois sem alguma causa ele não poderia existir”, e Deus não pode ser a causa 

do mal porque “Deus é bom”.”49. Mas a questão, que na leitura de Arendt, deu início à 

filosofia da Vontade de Agostinho é a seguinte: “Pergunto se o livre-arbítrio nos deveria ter 

sido dado por Aquele que nos fez. Pois parece que não poderíamos pecar se não tivéssemos 

um livre-arbítrio. E é de temer que dessa maneira Deus também possa ser considerado a causa 

de nossos atos”50. Apesar de ter sido este o ponto de partida da filosofia da Vontade em 

Agostinho, foi com uma leitura apurada da Epístola de Paulo aos Romanos, que ele concebe 

de forma original os seus argumentos acerca da Vontade.  

 Na filosofia de Agostinho, a Lei não é dada à mente, pois neste caso ela só revelaria, 

mas é dada à Vontade, pois ela é comando. Dessa forma, a faculdade da escolha em 

Agostinho não parte de uma seleção de meios para se chegar a um fim, como é na proairesis 

aristotélica, mas antes, uma escolha entre velle e nolle, querer e não querer. Para ele, o 
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conflito entre o querer e o não querer, não está no embate entre a mente e a vontade, 

tampouco entre o espírito e o corpo, como em Paulo, mas sim na luta interna da própria 

Vontade. Segundo Arendt, interpretando Agostinho, em todo ato de vontade há um ‘eu - 

quero’ e um ‘eu-não-quero’ envolvido.  O ‘eu-não-quero’, não pode ser entendido aqui como 

um ‘eu-deixo-de-querer’, porque isso significaria uma ausência de vontade. E o ‘eu-não-

quero’ não é menos ativo do que o ‘eu-quero’. Para ela, são essas duas vontades cuja 

discórdia dilacerava a alma de Agostinho.  

 Agostinho então descobriu que o conflito não é entre o espírito e o corpo, como 

acreditava Paulo, mas sim na própria Vontade. “A vontade ela sempre fala de modo 

imperativo: “Tu Deves Querer”, diz a Vontade a si mesma”51. E somente a própria Vontade 

pode emitir tal ordem. É intrínseca à própria Vontade a duplicidade, pois onde há uma 

vontade, há duas vontades, e nenhuma dessas duas vontades são plenas, o que falta a uma está 

presente na outra. Dessa forma, “são sempre necessárias duas vontades antagônicas para se 

chegar a ter vontade”52, o que não torna o ser humano um monstro, é totalmente plausível 

querer e ao mesmo tempo não-querer algo. A questão é que é o mesmo ego volitivo que quer 

e não-quer, criando assim o conflito. É importante salientar aqui, que a cisão existente na 

Vontade é um conflito e não um diálogo, como ocorre na atividade do pensar, independente 

daquilo que se quer sempre haverá o conflito e a duplicidade da Vontade.  

 Porém, Agostinho não nos diz como esse conflito se resolve, quando a vontade se 

torna única. Para ele, em um dado momento, escolhe-se um objetivo para onde se dirige uma 

vontade única e plena.  Arendt esclarece que é somente em seu escrito Sobre a Trindade que 

Agostinho retoma o problema da unificação da Vontade e nos dá seu diagnóstico dizendo que 

a vontade final unificadora que por fim decide a conduta de um homem é o Amor. 

 Contudo, de acordo com Hannah Arendt, Agostinho não concebia a Vontade como 

uma atividade isolada, mas em conexão com as outras atividades mentais. O mistério da 

Trindade Cristã, das três substâncias que formam um só, deve existir também no homem, 

segundo Agostinho, por ter sido criado imagem e semelhança de Deus. E como é a mente que 

diferencia o homem dos animais, é nessa estrutura que deve ser encontrado o três em um. Dai 

então que memória, intelecto e vontade são atividades mentais para Agostinho. Como salienta 

Celso Lafer53, a memória e intelecto em Agostinho são faculdades contemplativas. É a 
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vontade que as unifica ao dizer à memória o que ela deve reter, e ao intelecto o que ele deve 

escolher para alcançar a compreensão. Nas palavras de Arendt:  

 

A Vontade de Agostinho, que não é concebida como uma faculdade isolada, 
mas em sua função dentro do espírito como um todo, em que todas as 
faculdades individuais – memória, intelecto e vontade – “referem-se 
mutuamente”, encontra redenção ao transformar-se em Amor.54 

 

 Em suma, para Agostinho a Vontade é a força unificadora do aparato sensorial do 

homem na sua relação com o mundo das aparências e a faculdade integradora das outras 

faculdades mentais. Ela se redime pelo início da ação. Ação esta que para Agostinho é 

perdurável quando se transforma em Amor, que confere à Vontade o peso que arresta as 

flutuações da alma. O peso da vontade arresta as flutuações da alma quando se converte em 

mola para a ação. A ação liberta o eu volitivo da sua inquietação, pois à vontade quando se 

abre para o futuro e quer prospectivamente, percebe a sua força.  

 Dando continuidade nas considerações preliminares acerca da Vontade ao longo da 

história do pensamento filosófico, o próximo passo é considerar como foi o pensamento 

desenvolvido sobre tal faculdade na Era Moderna. Era esta, que tem como postulado primaz a 

noção de progresso como força que governa a história humana, uma ênfase notória e sem 

precedentes no futuro. Hannah Arendt nos ressalta em seu livro A vida do Espírito que, 

mesmo a Era Moderna sendo voltada para o futuro, nos séculos iniciais, pelo menos nos 

séculos XVI e XVII, a força do pensamento medieval ainda exercia uma grande influência em 

suas especulações referente à faculdade da Vontade. A suspeita sobre a faculdade da Vontade 

e a relutância em conceder ao ser humano, um poder absoluto sobre os seus destinos, 

embaraçava a razão especulativa ao lidar com a liberdade da Vontade. A saber, “um poder de  

começar espontaneamente uma série de coisas sucessivas ou estados”55, diferente da 

faculdade de escolha entre duas ou mais coisas dadas. Segundo Arendt, foi somente na última 

fase da Era Moderna é que a Vontade substituiu a Razão como a mais alta faculdade do 

espírito.  

 Com tal característica, Arendt apresenta a declaração de Schiller que diz que “não há 

outro poder no homem a não ser a sua Vontade” e que a Vontade, como “o fundamento da 
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realidade, tem poder sobre a Razão e a sensualidade”56, cuja oposição entre duas 

necessidades, Verdade e Paixão, produzem a liberdade.  Arendt citando Schelling nos diz: “na 

instância final e mais alta, não há outro Ser além da Vontade”57  

 Por sua vez, a filosofia de Nietzsche centrada na Vontade de Potência, para alguns, 

pareceu chegar ao ponto máximo de uma defesa teórica sobre a Vontade, já para Arendt, esta 

afirmação não passa de um grande equívoco interpretativo das obras do filósofo. Para ela, 

Nietzsche contribuiu com grandes insights a respeito da natureza da Vontade e do ego 

volitivo, mas que, em sua interpretação, ele na maior parte das passagens sobre a Vontade 

demonstrava uma hostilidade em relação à teoria da liberdade da Vontade. Na interpretação 

da filósofa, tem o seu ponto final de refutação em sua obra Zarastustra, onde contém o seu 

pensamento do “Eterno Retorno”, que segundo Arendt, faz uma negação incondicional do 

conceito retilíneo de tempo moderno e volta de forma explícita ao conceito cíclico do tempo 

defendido pela Antiguidade. Por este caminho, Nietzsche tentou restabelecer o conceito 

antigo de Ser e refutar todo o credo da filosofia Moderna.  

 O ápice de uma teoria da Vontade para Hannah Arendt encontra-se na filosofia de 

Hegel. A seu ver, foi o único filósofo que conseguiu descrever com clareza e com grande 

significação, o confronto entre o ego volitivo e o ego pensante. A centralidade da tese de 

Hegel , segundo Arendt, se dá “em sua insistência no futuro, na primazia atribuída ao futuro 

em relação ao passado”58. Arendt citando o próprio Hegel nos diz: “O Tempo encontra sua 

verdade no futuro, já que é o futuro que terminará e realizará o Ser”59.  

 Hegel compreende que o espírito produz o tempo meramente em virtude da Vontade, 

seu órgão para o futuro, e o futuro dentro deste viés é também a origem do passado, já que o 

futuro é engendrado espiritualmente pela antecipação feita pelo espírito de um segundo 

futuro, em que o “eu-serei” imediato terá se transformado em “eu-terei-sido”. Dessa forma, 

Arendt conclui que o passado é produzido pelo futuro e o pensamento, que contempla o 

passado, é o resultado da Vontade. Porque a Vontade, em última instância, antecipa a 

frustração final dos projetos da Vontade, que é a morte, tais projetos, por sua vez, também um 

dia terão sido.  
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 Enquanto a Antiguidade (e Nietzsche) acreditava no conceito cíclico do tempo e em 

contra partida os medievais e os modernos no postulado retilíneo do tempo, Hegel tenta 

conciliar os dois conceitos, tanto o cíclico, com sua primazia na faculdade do pensar, quanto o 

retilíneo, que no final da Era Moderna colocou a Vontade como a primaz das faculdades 

espirituais. Para tal, Hegel lança mão de seu conceito de um movimento que pode ser intuído 

em um movimento que gira em um círculo que forma “um ciclo que retorna sobre si mesmo, 

que pressupõe o seu começo e chega ao seu começo somente no fim.”60. Este movimento 

forma como uma espiral, que está em perfeita harmonia com o conceito cíclico de tempo da 

Antiguidade e a noção de progresso contínuo atribuído a Vontade que é o espírito principal 

para a ação e para o novo, conceitos estes, próprio da ideia retilínea de tempo.  

  

Tal movimento no qual as noções retilínea e cíclica de tempo são conciliadas 
ou unidas, formando uma espiral, não se baseia nem nas experiências do ego 
pensante nem nas do ego volitivo; é o movimento não experienciado do 
“Espírito do Mundo” que constitui o Geisterreich, “o domínio dos espíritos 
(...), assumindo forma definida na existência [por meio de] uma sequência 
em que um se desprende do outro, soltando-o, e em cada um toma de seu 
predecessor o império do mundo espiritual.”61  

 

 Essa é para Arendt, sem dúvida uma solução muito engenhosa para o problema da 

Vontade e é sua reconciliação com o pensamento puro.  

 Para ela, os pensadores da Era Moderna são como se escapassem para uma terra de 

puro pensamento, onde as suas preocupações próprias dos modernos, como o futuro, a 

Vontade, como órgão espiritual para o futuro, e como a liberdade, não existissem, “em outras 

palavras, não houvesse qualquer noção de uma faculdade do espírito que pudesse 

corresponder à liberdade do mesmo modo que a faculdade do pensa correspondeu à 

verdade”62 

 

1.2.2 O conflito entre o ego pensante e o ego volitivo 

 

 Num primeiro momento, pouco se imagina que possa existir um conflito entre as 

atividades espirituais. Ao se trabalhar de perto a atividade do Pensar, depara-se com uma 

atividade que sempre busca a harmonia e a quietude para desenvolver com potencialidade sua 
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atividade, por outro lado, quando se depara com a faculdade da Vontade pode-se notar logo de 

início, uma atividade que por si só em sua origem é conflituosa, como pôde se percebido no 

tópico anterior.  Ao longo da história da filosofia vários pensadores tal como Epiteto, 

Agostinho, Hegel, entre outros, que se debruçaram a analisar tal faculdade tentaram 

compreender e alguns até mesmo solucionar ou dizer o que seria esse conflito tão inato à 

faculdade da vontade.  

  A Vontade, para Hannah Arendt, é uma faculdade autônoma do espírito humano, pois 

ela não depende do Pensar e nem do Juízo, ela determina suas próprias leis e não é 

determinada por nenhum objeto que lhe apresente, ela é a voz imperativa “nada além da 

vontade é a causa total da volição.”63  

 As atividades espirituais do Pensamento e da Vontade parecem incapazes de coexistir 

por terem suas atividades formas diferentes de ação. Mas, Pensamento e Vontade só se 

antagonizam no que afetam nossos estados psíquicos, ambos, é verdade, tornam presente para 

o nosso espírito o que na realidade está ausente, o Pensamento, como já falado, traz para o seu 

presente duradouro aquilo que ou é ou pelo menos já foi, enquanto a Vontade, por sua vez, 

estende-se para o futuro, movimentando-se numa região em que tais certezas não existem.  

Celso Lafer ao desenvolver sobre este assunto em Arendt nos diz:  

 

Ambas as atividades que, pelo provisório desligamento do mundo das 
aparências, tornam presente o que está ausente. Entretanto, o pensar torna 
atual um presente durável – o nunc stans do pensamento – que nos leva a 
questionar o significado das coisas. Já o querer nos leva para um futuro com 
todas as suas incertezas, geradoras das expectativas do medo e esperança.64   

 

 Dizendo em termos de tonalidade, isto é, a forma como o espírito afeta a alma e gera 

seus humores, indiferente dos acontecimentos externos a ele, o tonus do Pensar é a 

serenidade, a tranquillitas animi de que falava Leibniz, “o simples prazer de uma atividade 

que nunca tem que superar a resistência da matéria”65 (VE, 300). Por sua vez, o tonus da 

Vontade é a tensão, que destrói a calmaria do espírito, ela provoca impaciência, inquietação e 

a preocupação, em suma, a tensão do tonus da Vontade só pode ser superada pela ação.  

 A Vontade sempre quer fazer alguma coisa, desprezando de forma categórica o 

Pensamento que por sua atividade descende do não fazer nada. O Pensamento ao trabalhar 
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com a lembrança afeta a alma com uma pretensão pelo passado, uma nostalgia, característica 

esta própria dos filósofos, segundo Kant e Aristóteles, nos lembra Hannah  Arendt. Nostalgia 

esta que não perturba a serenidade do espírito, pois trabalha com coisas que estão além de 

nosso poder de mudança. O ego volitivo, por sua vez, olha para frente e não para o passado e 

trabalha com coisas que estão no nosso poder de mudança, mas que por outro lado, a sua 

realização não está completamente assegurada, gerando assim a esperança e o medo. “Toda 

esperança traz consigo um medo, e todo medo cura-se ao tornar-se a esperança 

correspondente”.66 O resultante dessa tensão se dá ao percebermos que querer e ser capaz de 

realizar são coisas diferentes.  

 A tensão gerada pela Vontade só pode ser superada pelo fazer, como já citado, dessa 

forma, há um abandono da atividade espiritual como num todo. “A inquietação preocupada da 

Vontade só pode ser apaziguada por um “eu-quero-e-faço”, isto é, por uma interrupção de sua 

atividade e liberação do espírito de sua dominação”.67 

Para Hannah Arendt, uma alteração do Querer para o Pensar gera apenas uma 

paralisação temporária da Vontade, da mesma forma que  uma transformação do pensar para o 

querer é sentida pelo ego pensante como uma paralisação temporária do pensamento, isto é, 

uma atividade espiritual não supera a outra, apenas suspende sua atividade.  

 O ego pensante, como já mencionado, não consegue escapar da não-contradição, da 

harmonia interna inerente a sua atividade e, por isso, choca-se com a inquietação, e por sua 

vez também, a liberdade do ego volitivo. É precisamente, por isso, segundo Arendt, que os 

pensadores profissionais não se sentem bem com a liberdade da vontade, pois eles sempre 

buscam enquadrar a faculdade da Vontade em leis da causalidade ou da história, buscando um 

significado que dependeria do desenvolvimento necessário do Espírito Universal, como nos 

esclarece Celso Lafer68. Por isso para Arendt, os homens de ação e não os homens do 

pensamento estariam em melhores condições para chegar a um bom termo com os problemas 

da Vontade.  

 

1.2.3 A liberdade da Vontade 
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 Decerto, há uma “história das ideias”. O aparecimento do ser humano na Terra com as 

condições e as circunstâncias da vida humana se deu de forma contemporânea ao surgimento 

das faculdades humanas. Porém, a consciência do homem de que possuía tais faculdades não 

se deu no mesmo instante de seu aparecimento na Terra, mas sim, ao longo de sua própria 

história e de suas experiências.  

 A analise da história de uma faculdade pode ser facilmente confundida com o 

empenho de acompanhar a história de uma ideia. A faculdade da Vontade não é uma mera 

“ideia”, que poderia ser tomada como um conceito elaborado pelo ser humano, mas, é, uma 

faculdade autônoma que independe de conceituação ou de outra faculdade para existir. Por 

sua vez, a Liberdade é uma “ideia”, ou seja, um conceito artificial criado para resolver 

problemas também artificiais69. Dessa forma, traçar uma história da Liberdade não seria uma 

empreitada tão complicada, afirma Hannah Arendt na introdução do segundo capítulo de A 

vida do Espírito.  

 Para a filósofa, a palavra Liberdade deixou de ser uma palavra indicativa de um status 

político, aquele do cidadão livre e não escravo, ou o de uma circunstância física atual, o de 

um corpo saudável que seja capaz de responder ao espírito, para ser uma palavra indicativa de 

uma disposição interna, através da qual um homem que se encontrava na escravidão poderia 

se sentir livre. Para Arendt, “as ideias são artefatos do espírito, e sua história pressupõe a 

identidade imutável do homem, o artífice.”70. Nesta via, para ela não existiu antes da criação 

do cristianismo, qualquer noção de uma faculdade do espírito que se correspondesse com a 

“ideia” de Liberdade, tal como a faculdade do Intelecto tem como correspondência à verdade 

e a faculdade da Razão, o significado. À vista disso, se o reconhecimento da Vontade como 

uma faculdade humana se deu pós-cristianismo, a compreensão desta ligada à Liberdade se 

deu mais tardiamente na história da filosofia, pois a compreensão que os filósofos tinham da 

Vontade não se relacionava com a “ideia” de Liberdade dada por eles até então. Daí se nota, a 

grande dificuldade dos filósofos em lidar com a liberdade da Vontade.  

 Para Hannah Arendt, o curso da ação humana pode ser alterado por um ato da 

Vontade. E tal ato está intimamente ligado à liberdade humana, pois, para Arendt, existe 

sempre a possibilidade de se fazer algo ou não, instante no qual a liberdade, intrínseca à 

Vontade, se fez presente.  
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 Diante disso, faz-se necessário explanar de forma breve a diferença existente entre 

livre-arbítrio e ato livre. O livre-arbítrio contribui com a Vontade ao abrir a possibilidade de 

escolha entre duas alternativas possíveis. Neste viés, o livre-arbítrio existe e atua internamente 

na Vontade, compondo a esfera teórica desta. A Vontade recebe os dados do intelecto, do 

desejo e da razão. Após, o livre-arbítrio entrar em cena, escolhendo uma das alternativas 

apresentadas a Vontade. A Vontade, por sua vez, separa as alternativas em quero (positiva) e 

não quero (negativa). Ao deixar a divisão ‘quero’, “não quero” e tornar-se uma novamente, a 

Vontade gera o impulso para a ação, atuando, nesse aspecto, em nível prático, externo, de 

ligação entre a vida contemplativa e a vida ativa.  

 Dentro dessa noção, o livre-arbítrio é portador da liberdade de escolha, da 

possibilidade de optar entre as alternativas diversas, desde que possíveis de serem realizadas. 

E, portanto, ele só permite a continuidade dos acontecimentos. Por consequência, ele não é 

nem autônomo nem espontâneo, pois advém da Vontade, sendo um de seus momentos 

competentes.  

 Por sua vez, o ato livre é o poder de comandar a execução ou não dos atos, abarcando 

o livre-arbítrio em seu interior. O ato livre é o resultado da Vontade. Ele ocorre após o 

exercício da Vontade enquanto teórica. Nessa acepção, a ação é o resultado do nível prático 

da Vontade, ou seja, do comando para a ação. O ato livre como “poder de começar algo 

realmente novo não poderia propriamente ser precedido por qualquer potencialidade, que 

figuraria, nesse caso, como uma das causas do ato realizado”71, nos esclarece Hannah Arendt. 

Com relação à Vontade, a causalidade só se faz presente no livre-arbítrio, e não enquanto fio 

condutor da atividade do querer em seu conjunto. A causalidade explica a ocorrência de tal 

fato, visando a estabelecer conexões que consigam subsumir o acontecido em um contexto 

compreensível. A causa, contudo, só pode ser identificada no livre-arbítrio, na escolha, e não 

na Vontade, como integrante da vida do espírito.  

 Em seu turno, o ato livre gera a contingência. Segundo Arendt, “pouca coisa é mais 

contingente do que os atos voluntários, os quais – pressupondo-se uma vontade livre – 

poderiam todos ser definidos como atos que sei muito bem que poderia ter deixado de 

fazer”72. Isto é, contingente é algo cujo oposto poderia ocorrer no momento em que o fato 

realmente ocorreu. Isso é possível ocorrer, pois os acontecimentos são particulares, e a ação 
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humana singular. O resultado das ações humanas são acidentais ou não necessários; as 

consequências da ação escapam ao conhecimento humano e sua previsão só é possível 

enquanto aproximada, provável, mas não certa. Por essa via, não conceber a Vontade como 

sendo livre seria algo contraditório, tendo em vista que ela tem o poder de dizer não. E pode 

fazê-lo mesmo que ele pareça irracional ou inconcebível à razão ou ao intelecto, pois estes 

utilizam os princípios lógicos, como a não-contradição e a causalidade. E essa característica 

da Vontade permite-lhe imprimir um impulso para uma ação que seja diferente do curso 

normal; a Vontade permite o início de algo novo.  

 Porventura, seja possível não conceber a Vontade como livre se lhe for atribuída 

apenas à tarefa executiva, de obediência às ordens do desejo ou da razão, buscando-se uma 

causa imediata, ou ainda submetê-la a um principio lógico, o da causalidade, o qual lhe é 

estranho, pois a Vontade livre não o obedece. Caso a Vontade obedecesse à causalidade, ela 

pertenceria ao intelecto, pois este está submetido a ela, e desta forma, a Vontade também 

perderia o seu caráter de faculdade autônoma. O intelecto, por sua vez, como já visto, tem 

como atividade a cognição. A Vontade, por outro lado, gera volições e imperativos que 

comandam o agir, seja para a ação, a inação ou a apatia, devido ao poder advindo da liberdade 

de que ela usufrui enquanto autônoma.  

 Portanto, Arendt acredita que caso a Vontade obedecesse à causalidade, ela não seria 

Vontade, mas sim, livre-arbítrio e, dessa forma, o livre-arbítrio estaria submetido à outra 

faculdade do espírito. Mas tal colocação, não pressupõe uma onipotência da Vontade, que ela 

possa criar qualquer tipo de acontecimento, “a vontade não é, de modo algum, onipotente em 

sua efetividade real: sua força consiste apenas em que ela não pode ser coagida a querer”73. O 

poder da Vontade está em impulsionar o indivíduo para a ação ou não, pela função prática. 

Em contrapartida, a Vontade é incapaz de desfazer o que começara voluntariamente, pois seu 

poder não é ilimitado. Depois que se deu início à ação, ela segue seu desdobramento próprio, 

sendo a Vontade, no contexto da ação, apenas a “mola propulsora” da ação.  

 

1.2.4 A faculdade da Vontade e o problema do novo 

 

 Partindo da tarefa principal da Vontade que é elaborar projetos, pode-se dizer que a 

vontade evoca no presente o “ainda não” que está ausente. Para que esse projeto que visa ao 
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futuro não seja uma mera repetição do passado, os projetos devem ser comandados pela 

vontade, pois somente a vontade livre em sua espontaneidade pode tirar o ser humano dos 

hábitos que tomam conta da maioria de seus atos. Como cita a professor Schio, “a vontade, 

sendo a capacidade para lidar com o futuro, com aquilo que ainda não é, liga-se com os 

projetos únicos, pela impossibilidade de prever e de projetar algo geral, válido sempre.”74.  

Tendo em vista que o objeto da vontade é algo único e contingente, ela trabalha com 

possibilidades, com coisas, segundo Hannah Arendt, que podem acontecer ou nunca vir a ser. 

Arendt citando Bergson nos diz:  

 

A maioria dos filósofos (...) é incapaz (...) de conceber a novidade radical e a 
imprevisibilidade (...). Mesmo os poucos que acreditam no liberum 
arbitrium, reduziram-no a uma simples ‘escolha’ ente duas ou mais opções, 
como se estas opções fossem ‘possibilidades’, (...) e a Vontade ficou restrita 
a realizar uma delas. Logo, eles ainda aceitavam (...) que tudo é dado. 
Parecem nunca ter tido a menor noção de uma atividade inteiramente nova 
(...)  E esse tipo de atividade é, afinal, a ação livre.75 

 

 Essa contingencia na qual a vontade trabalha gera uma incerteza, e esta, por sua vez, 

produz sentimentos contraditórios tal como a esperança e o medo. Dentro do pensamento 

Arendtiano, pode-se amenizar essa incerteza e acalmar os sentimentos tão contraditórios de 

duas formas: uma negativa, onde é adotada a concepção fatalista das coisas, e a segunda 

positiva, onde se leva em consideração o impulso para a ação.  

 Arendt diz em seu livro A vida do Espírito, que a teoria do fatalista foi adotada por 

pensadores tais como Cícero, Santo Agostinho e Leibnz. Para a filósofa, o fatalismo é 

assombrosamente bem sucedido por não existir outra teoria que possa acalmar com tanta 

eficácia qualquer ímpeto para a ação, qualquer impulso para fazer um projeto, em suma, 

qualquer forma de querer. Ele, o fatalismo, realiza esses intentos ao liberar o espírito humano 

da necessidade de movimento, extirpando o futuro ao fazê-lo parte de um passado inevitável 

que previamente contém tudo descrito e decido. Arendt exemplifica essa teoria com uma 

passagem de Leibnz que diz: “o que será ou poderá ser “era para ser”, pois “tudo o que será, 

se vai mesmo ser, não pode ser concebido como se fosse para não ser”76. Desta forma, a 

sensação que o fatalismo gera no psicológico humano é o de tranquilidade, pois o ato 
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realizado já estava determinado, não deixando nada de diferente a ser feito, nenhuma 

possibilidade de modificação.  

 Com o desenvolver continuo do tempo, a teoria fatalista cria a crença de que alguma 

forma de progresso é inevitável, sendo uma consequência natural. Nessa perspectiva, ele 

libera os indivíduos da necessidade de iniciar algo novo através da ação, assim como de 

refletir sobre atos realizados e mesmo sobre os pretendidos. Dessa forma, os indivíduos não 

precisam se preocupar com o futuro, pois não existe a possibilidade de algo inesperado.  

 A segunda perspectiva poderia ser a utilização, segundo Arendt, das tranquilizadoras 

“brincadeiras fraudulentas dos adivinhos, profetas, astrólogos e similares”77, as quais não são 

tão críveis quanto o que é pregado pelo fatalismo. As adivinhações baseiam-se em previsões 

fundamentadas em dados excessivamente vagos, que não fornecem quaisquer garantias do 

que pregam. Em suma, elas se sustentam na crença pessoal do indivíduo. Essa alternativa, 

contra a insegurança frente ao futuro, é explicada por Hannah Arendt, como sendo uma 

tendência dos “homens sempre tentados a levantar o véu do futuro, com o auxílio de 

computadores ou de horóscopos ou dos intestinos de animais sacrificados, [os quais]  têm tido 

piores resultados nessas ciências do que em quase qualquer outra empreitada científica” 78. 

Apesar disso, eles eliminam a importância da vontade para a vida do indivíduo.   

 Portanto, dentro do pensamento de Hannah Arendt, a faculdade da vontade é um 

instrumento espiritual para o futuro e, dessa forma, um princípio indeterminado, sendo, 

portanto um possível anunciador de novidades. A vontade, para Arendt, é a portadora da 

capacidade de iniciar porque, por meio da ação humana, há a possibilidade de romper com 

uma série causal, com um curso de uma ação ou de qualquer atitude, por meio de um impulso 

que ela gera. Nesse sentido, a vontade é o poder “espontâneo de começar algo inusitado” 79, 

independe do conteúdo, pois a análise deste deve-se ao pensamento e ao juízo.  

 

1.3 O juízo 

 

 Nos poucos fragmentos deixados por Arendt sobre sua concepção acerca do julgar, 

está a sua noção de que o julgar é a mais política de todas as atividades espirituais. Para ela, o 

julgar sempre implica um compromisso com a comunidade do meu juízo. Isto é, o juízo é 
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expresso com vistas a persuadir outras pessoas de sua validade. Esse esforço em persuadir não 

é externo ao juízo, ele satisfaz antes a sua própria razão de ser. O juízo será o processo 

espiritual pelo qual uma pessoa projeta-se a si mesma a fim de convencer ela própria e uma 

comunidade de interlocutores potenciais de que uma dada situação particular foi avaliada 

adequadamente. 

 

1.3.1 A estruturação do juízo no pensamento de Hannah Arendt 

 

 Para os leitores de Hannah Arendt, que se acostumaram com uma explicação mais 

profunda dos temas sobre os quais ela se propunha a escrever, ao se depararem com a 

faculdade do juízo, não podem ter essa mesma percepção. Não por uma questão teórica ou 

técnica da autora, mas pela contingência da vida que deu fim a trajetória da filosofa no 

momento em que ela iria debruçar-se sobre tal atividade. O que temos acerca da percepção de 

Arendt sobre a atividade, são excertos de sua Conferência sobre a filosofia política de Kant e 

de citações que ela fez ao longo do livro A vida do Espírito e outros escritos publicados ao 

longo de sua vida, que nos servirão, como base para tentarmos esboçar um esquema que se 

aproximaria da compreensão de Hannah Arendt diante da atividade do Julgar.  

 Segundo Celso Lafer em seu livro Pensamento, persuasão e poder, foi Kant em suas 

três Críticas, quem forneceu a Arendt os elementos necessários para uma compreensão mais 

alargada da política e do juízo.  

 Para Hannah Arendt, foi Kant quem descobriu o juízo como faculdade independente, 

que não origina do ser humano enquanto ser cognitivo, “por trás do gosto, um tópico popular 

durante todo o século XVIII, ele descobrira uma faculdade humana inteiramente nova, a 

saber, o juízo.”80 Na atividade do julgar, ao contrário do que se pode perceber no fazer, é 

pequena a diferença entre os ignorantes e os técnicos. Posto isso, tanto para Kant, quanto para 

Hannah Arendt, o julgar, como diz Celso Lafer81, é uma atividade democrática, ao alcance de 

todos os cidadãos.  

 Arendt, ao separar o Juízo como uma atividade distinta do espírito, quis demonstrar 

que em sua hipótese os juízos não são alcançados por dedução ou indução, afastando-o das 

operações lógicas. Arendt diz que está à “procura do “sentido silencioso”82, que ao seu ver, 
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quando chegou a ser tratado, foi sempre pensado, mesmo por Kant, como “gosto” e, dessa 

forma, como integrante da esfera da estética.  Segundo a autora, nos temas que tratavam sobre 

prática e morais, o juízo foi nomeado como “consciência” e a consciência, por sua vez, não 

julgava, ela apenas ditava como uma voz divina de Deus ou da Razão, o que fazer, o que não 

fazer e do que se arrepender. Por este viés, o que quer que seja a voz da consciência, diz 

Arendt: “não se pode dizer que ela seja “silenciosa”, e sua validez depende totalmente de uma 

autoridade que está acima e além de todas as leis e regras meramente humanas”83. 

 Dentro do pensamento arendtiano, o juízo em Kant surge como um talento peculiar 

que pode ser somente praticado e não ensinado. A atividade do Juízo trabalha com os 

particulares, enquanto o ego pensante, que se move entre as generalidades, emerge da sua 

retirada e volta ao mundo das aparências particulares, o espírito necessita de um novo “dom” 

para lidar com elas, como nos refere à própria filósofa.  

 Kant demonstrava que uma pessoa tacanha ou obtusa pode ser inserida no mundo dos 

estudos e se tornar uma pessoa erudita. Mas, mesmo tendo recebido o treinamento pelos 

estudos, isso não implica que ela tenha a capacidade para o exercício do Juízo, dessa maneira, 

é possível encontrar homens cultos que, na aplicação do seu conhecimento científico, traem-

se e revelam aquela falta original que jamais pode ser compensada. E foi o que exatamente 

ocorreu e ocorre nos governos totalitários e ditatoriais. Pessoas com um alto teor de 

conhecimento humano, acadêmico e científico utilizando todo o seu saber e suas habilidades 

na articulação, construção e manutenção dos atos empregados nos governos supracitados.  

 Essa percepção kantiana tem uma grande influência dentro do pensamento de Hannah 

Arendt, pois, para ela, esse insitgt kantiano tem uma notável relevância para todo um conjunto 

de problemas que assombra o pensamento moderno, e em especial para o problema da teoria e 

da prática, bem como para qualquer tentativa de chegar a uma teoria razoavelmente plausível 

da ética.  

 

1.3.2 O juízo do particular e a comunicabilidade do pensamento 

 

 A atividade do espírito do Julgar, diferente das outras atividades espirituais lida com 

os particulares, com as coisas e os fatos contingentes e singulares, todavia, próximos 

subjetivamente. Para se realizar a atividade do pensar, faz-se necessário a retirada do mundo 
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externo realizando uma espécie desligamento deste, permitindo ao pensamento a realização de 

sua atividade. Por sua vez, o Julgar faz uma ponte entre o externo e o interno, pois sua 

atividade o exige. Essa exigência faz parte de sua própria estrutura como juízo reflexionante, 

ele examina os particulares em suas próprias situações, sem qualquer forma de embasamento 

prévio que lhe permita a dedução, seja por regras, por lei por costumes ou por algo que sirva 

de premissa a subsumir o particular. Sem essa comunicação constante entre o mundo interno e 

o externo, iria se abrir uma possibilidade de desvinculação com o mundo concreto. Dessa 

forma, a comunicação entre o interno e o externo se torna fundamental para o exercício da 

atividade do Julgar. O Julgar, sem essa característica que o fundamenta, não poderia ser 

considerado como julgar, mas sim, como pensamento ou mero comportamento, pois seria o 

que sobraria caso se retirasse tal característica do julgar. Segundo Hannah Arendt, o particular 

no caso do Julgar torna-se sua “matéria-prima”, isto é, seu fundamento.  

 Arendt distingue duas formas de particulares: o primeiro seria aqueles chamados 

“belos”, que não possuem regras para classificá-los, pois não existem princípios prontos para 

tal. O segundo são aqueles em que há a impossibilidade de derivar produto particular da 

natureza de causas gerais, ou seja, compreender que existem particulares sem os gerais para 

estes serem subsumidos. Citando a própria Arendt:  

 

Esses particulares... são de dois tipos; a primeira parte da Crítica do Juízo 
lida com objetos do juízo propriamente ditos, como, por exemplo um objeto 
que dizemos ser “belo” sem que sejamos capazes de subsumi-lo em uma 
categoria geral. (...) O outro tipo, contemplado na segunda parte, é a 
impossibilidade de derivar qualquer produto particular da natureza das 
causas gerais84   

 

 Como já visto, o juízo trabalha com particulares, entretanto, se dedutivamente o geral 

for conhecido, a tarefa torna-se fácil; será necessário apenas subsumir o particular dado, 

momentâneo, no geral, já conhecido (juízo determinante). Esse geral poderá ser uma regra, 

norma ou lei. A grande dificuldade é encontrada no instante em que não houver a premissa 

maior de dedução, quando o geral não for conhecido, e, mesmo assim, algo deverá ser 

avaliado. O geral também poderá existir, mas o pensamento pode tê-lo destituído, invalidado, 

como, por exemplo, as regras e os hábitos que vigoram no sistema Totalitário. No pensamento 

arendtiano não é possível julgar um particular a partir de outro particular, é necessário algo 
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que não seja um particular para ser possível julgar. É necessário algo que permita 

comparações, que funcione como base, como fundamento para o Julgar.  

 Nesta perspectiva, Kant, segundo Hannah Arendt, apontou duas possibilidades de 

princípios para o julgamento reflexionante. A primeira possibilidade consiste na ideia de 

humanidade, que segundo ela em Lições sobre a filosofia de Kant (97) “é a ideia de um pacto 

original do gênero humano como um todo, e derivada dessa ideia, a noção de humanidade”, 

de seres que vivem num mesmo planeta e precisam compartilhá-lo, por isso tentam encontrar 

e entrar em um acordo, mediante consenso de opiniões, mesmo que provisório. A segunda 

possibilidade apontada por Kant, segundo Arendt é a ideia de finalidade, pois qualquer objeto, 

como singular, contém sua efetividade em si mesmo. Isto é, a busca pela relação entre as 

coisas, ou entre estas e um objetivo ou intento, já contém sua realidade possível, funcionando 

como segunda possibilidade de fundamentar um juízo carente de um universal ao qual 

subsumi-lo.  

 Portanto, para Hannah Arendt: 

 

A faculdade do juízo, como faculdade do espírito humano para lidar com o 
particular; a sociabilidade dos homens como condição de funcionamento 
daquela faculdade, ou seja, o vislumbre de que os homens são dependentes 
de seus companheiros não apenas porque têm um corpo e necessidades 
físicas, mas precisamente por suas faculdades do espírito85. 

 

 Dessa forma, precisamos dos nossos semelhantes para poder julgar. Daí então surge 

outra característica do julgar, a comunicabilidade. É necessário demonstrar nossos 

pensamentos, opiniões, para esmiuçá-los e verificá-los livremente, no convívio comum. 

 Para manter-se na realidade, o pensamento necessita da presença de outros seres 

humanos, pois, a sua atividade é de uma operacionalidade completamente solitária. Como as 

percepções se dão de formas particulares aos indivíduos, elas precisam ser pensadas pelos 

mesmos como se acontecessem no espaço público e, por esta forma, fazer com que o 

indivíduo revise e atualize seu próprio pensamento. Na mesma ideia, a comunicabilidade 

permite ao indivíduo que seu pensamento passe por padrões críticos que o possibilite o 

aperfeiçoamento do próprio pensamento. E isso somente pode ocorrer através do contato tanto 

interno quanto externo como os nossos semelhantes.  
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 Segundo a professora Sônia Schio86, tal fato ocorre porque, ao pensar, pode-se 

“alargar” o próprio pensamento a ponto de considerar o pensamento dos outros. Assim sendo, 

cita a professora, a comunicabilidade em Arendt depende da mentalidade alargada, pois “só 

podemos comunicar se somos capazes de pensar a partir da perspectiva da outra pessoa, de 

outra forma, nunca a encontraremos nunca falaremos de um modo que nos entenda.”87 

 Portanto, o conteúdo desenvolvido pela atividade do pensamento é necessário para a 

atividade do Julgar, tido como seu material de apreciação para o julgamento. Por outra via, o 

Julgar também necessita da presença de outros indivíduos, de seus semelhantes, precisa de 

suas opiniões, seus pensamentos, de sua concordância real ou não. Dito isso, pode-se perceber 

que a atividade do juízo pressupõe e tem como base a pluralidade. Para Arendt, “a condição 

sine qua non para a existência do objeto belo é a sua comunicabilidade, o juízo do espectador 

(o outro) cria o espaço sem o qual não seria absolutamente possível a aparição de tais 

objetos”88. 

  

1.3.3 O Sensus Communis  

 

 Dentro do pensamento filosófico de Hannah Arendt, o sensus communis também é um 

dos elementos básicos da atividade do Julgar. Arendt em seu livro A condição Humana nos 

diz que o senso comum é o “sentido através do qual todos os outros (sentidos), com suas 

sensações estritamente privadas, se ajustam ao mundo comum”89. Ainda aqui, percebe-se a 

influência do pensamento kantiano na filosofia de Arendt, e ela, tal como seu mestre, faz a 

distinção entre “senso comum”, que significa “um sentido como nossos outros sentidos, os 

mesmos para cada um em sua própria privacidade”90, expressão utilizada como entendimento 

portado pelos seres humanos, o comum, e o “sensus communis”, citando o próprio Kant em 

sua terceira Crítica, 

 

Sob o sensus communis devemos incluir a ideia de um sentido comum a 
todos, isto é, de uma faculdade de julgar que, em sua reflexão, considera (a 
priori) o modo de representação de todos os outros homens em pensamento, 
para, de certo modo, comparar seu juízo com a razão coletiva da 
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humanidade. Isso é feito pela comparação de nosso juízo com os juízos 
possíveis, e não com os juízos reais dos outros, colocando-nos no lugar de 
qualquer outro e abstraindo-nos das limitações que, contingentemente, 
prendem-se aos nossos próprios juízos... Agora, essa operação de reflexão 
talvez apareça artificial demais para ser atribuída à faculdade chamada senso 
comum, mas ela assim o parece apenas quando expressa em fórmulas 
abstratas. Não há nada mais natural em si mesmo do que abstrair-se do 
encanto ou da emoção se estamos em busca de um juízo que venha a servir 
como regra universal.91. 
 

 
 Dessa forma, pode-se perceber que a pluralidade é o locus onde repousa a ideia do 

sensus communis, tanto no pensamento kantiano quanto no pensando arendtiano. O sensu 

communis tem que ser entendido como essa ideia de uma pertença comunitária, pois ele afasta 

o ser humano do isolamento. Segundo Schio92, “no isolamento ocorre uma espécie de 

“fechamento” aos próprios dados sensíveis, tornando impossível qualquer forma de 

mensuração ou de comparação de um discurso.” Assim sendo, o confronto de ideias torna -se 

algo impossível de se acontecer, tendo em vista que não existe mais a ideia de pertencimento 

a um mundo habitado conjuntamente por semelhantes. A própria Arendt nos diz que, 

 

o senso comum (sensus communis) pressupõe um mundo comum no qual 
todos cabemos e onde podemos viver juntos, por possuirmos um sentido que 
controla e ajusta todos os dados sensoriais estritamente particulares àqueles 
de todos os outros.93  

 

 Para Hannah Arendt, é esse sensus communis que a atividade do juízo recorre a cada 

um, e é nesse apelo que o juízo faz ao sensus communis que confere a ele sua validade 

especial. Para Arendt, então, o ser humano, por pertencer a uma comunidade, por poder guiar-

se pelo senso comum, oriundo dessa comunidade, e por ser capaz de avaliar a partir de uma 

perspectiva mais abrangente, está habilitado a Julgar. Em outras palavras, o indivíduo, tendo 

em seu poder o julgamento realizado por algum membro da comunidade, pode se colocar em 

reflexão e considerar o pensamento dos outros componentes do grupo, fazendo possível assim 

a realização do julgamento.  

 A integração do ser humano ao mundo comum cabe ao senso comum, capacitando o 

humano a buscar uma realidade se não completamente objetiva, ao menos consensual. O 
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julgamento por sua vez então, facilita a reflexão conjunta dos seres humanos, pois somos 

habitantes da mesma comunidade.  

  Odílio Alves Aguir94 esclarece que o sensus communis, afim ao pensar sob a 

perspectiva de outras pessoas, permite a formação de opinião. As opiniões formadas a partir 

de então não têm um caráter universal, muito menos preceito de ação, pois isso escaparia aos 

objetivos do juízo. Elas por sua vez, têm o caráter de manter o indivíduo vivo e ativo dentro 

de sua comunidade, preservando-o em comunicação com os outros membros da comunidade, 

compartilhando a mesma realidade.  

 Como já mencionado anteriormente, a comunicabilidade depende de uma mentalidade 

alargada, na qual eu consigo pensar a partir da perspectiva do outro. E a mentalidade alargada 

torna-se possível devido à atuação da imaginação, que é capaz de tornar presente uma 

possível opinião ou juízo diferente. A imaginação, por sua vez, torna presente aquilo que pode 

estar distante, como já se viu na atividade do Pensar, como também pode distanciar o 

indivíduo para fora do pensamento e do juízo, distraindo-o. A imaginação prepara mais um 

quinhão para o juízo, tornando presente o mundo interno, a situação particular a ser julgada, 

pois o mundo comum é o lugar do particular.   

 Dentro do pensamento arendtiano o sensus communis se estabelece a partir das 

seguintes máximas: “Pense por si mesmo (a máxima do Iluminismo); ponha-se, em 

pensamento, no lugar de qualquer outro (a máxima da mentalidade alargada); e a máxima da 

consistência: esteja de acordo consigo mesmo.”95. Para que o pensar permaneça sempre 

saudável, não contaminado por preconceitos ou cego diante das normas, essas máximas se 

tornam imprescindíveis ao pensamento e em consequência, ao juízo. É importante frisar que 

para Arendt as “máximas são necessárias e aplicam-se apenas em questões de opinião e em 

juízos”96 

 Portanto, o sensus communis, mais do que qualquer outra realidade, aponta o caráter 

mundano do juízo em Hannah Arendt. E essa abertura para o mundo e essa saída de si mesmo 

indica que o diferente, faz sentido no juízo político.  

 

1.3.4 A validade da exemplaridade  
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 Buscando se aprofundar mais na compreensão sobre a atividade do Juízo, Arendt 

depara-se com algumas dificuldades que se relacionam com a faculdade de julgar. Para ela, a 

principal dificuldade seria o “juízo ser “a faculdade de julgar particulares”, mas pensar 

significa generalizar, portanto, trata-se de uma faculdade que misteriosamente combina o 

particular e o geral”97. Para ela, este fato seria de fácil solução se o geral for dado, como uma 

regra, um princípio, uma lei, de forma que julgar seja simplesmente subsumir-lhe em 

particular. A dificuldade é verificada se somente o particular é dado e é preciso descobrir o 

geral relativo a ele.  

 Arendt mais uma vez vai buscar o seu auxílio em Kant, que desenvolve a questão 

dando duas soluções para o problema exposto. A primeira solução proposta por Kant em sua 

Crítica do Juízo é uma ideia de finalidade, e a finalidade é uma ideia pela qual regulamos 

nossas reflexões em nossos juízos reflexionantes. A segunda solução, que para Arendt é a 

mais valiosa, é a ideia da validade exemplar.  

 A palavra exemplo, a própria Arendt esclarece-nos, vem do latim eximere, que quer 

dizer “selecionar um particular”. E segundo a filósofa “esse exemplar é e permanece sendo 

um particular que em sua própria particularidade revela a generalidade que, de outro modo, 

não poderia ser definida.”98 Por isso, os exemplos desempenham um papel que nos auxiliam a 

confirmar a realidade deste (particular) que se relaciona à conduta prática, ética e política. O 

exemplo é, então, este particular que revela nele e por ele a generalidade. O modelo que está 

ausente se faz presente através da imaginação. Isso só é possível porque a imaginação faz a 

mediação entre o pensamento e a sensibilidade. Para Arendt, a imaginação é aquela “mesma 

faculdade que provê esquemas para a cognição, que provê exemplos para o juízo”99. 

 Dessa forma, para que o exemplo possa inspirar a conduta humana presente, ele deve 

ser expressivo, aos quais, pelo seu valor e suas ações merecem ser lembrados e imitados. Os 

exemplos, segundo Schio, nos servem como “faróis”, que iluminam os caminhos, ou seja, 

servem de guia quando não há um geral previamente dado. Mas vale ressaltar que eles não 

exercem nenhuma forma de coerção, podendo ser seguidos ou não, pois apenas demonstram 

possibilidade, entre outras, para auxiliar no julgamento. Isso, pois podemos pensar em 

exemplos negativos, como sinalizadores de perigo, de algo que deve ser evitado. Mas Arendt 
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acredita nos exemplos positivos que nos servem como paradigmas, indicam caminhos, mas 

não nos obriga a uma obediência a eles.   

 

1.4 Considerações parciais 

 

 Ao se buscar, neste primeiro capítulo, uma explanação acerca dos conceitos de Pensar, 

Querer e Julgar no pensamento filosófico/político de Hannah Arendt foi tomada uma cautela 

especial para demonstrar os conceitos sem adentrar nas polêmicas que eles se inseriram ao 

decurso do tempo. A proposta era esclarecer dentro do pensamento da própria autora, e de 

seus comentadores, os conceitos trabalhados por ela para demonstrar as Atividades do Espírito 

e a importância deles dentro do contexto político/filosófico.     

 A filósofa Hannah Arendt, dotada de uma capacidade singular de percepção dos atos 

políticos e de suas consequências dentro da sociedade e da história nos demonstrou que na 

atividade do Pensar são detectados os motivos que subjazem à atitude dos indivíduos, os quais 

se apresentam em forma de estagnação do pensamento. O fato de o indivíduo não realizar a 

atividade do Pensar permite que seja adotada uma postura de clichês, frases-prontas, o 

seguimento de padrões e normas, sem uma previa avaliação crítica por parte do indivíduo que 

as segue. O Pensar busca retomar e dar significado ao que foi captado pelo conhecimento, 

lançando perspectivas para o futuro. Como analisado também, o Pensar fornece subsídios ao 

julgamento.  

 Em seu turno, viu-se que a atividade do Querer liga a Vida do Espírito, interna, à Vida 

ativa, externa, mediante o impulso para o agir. Para que isso ocorra, ela é uma atividade 

autônoma, não obedece às outras Atividades: o Pensar e o Julgar, mas sim, se autocomanda, 

através de um processo interno de divisão entre vontade e a contravontade. Para tanto, há a 

intervenção do livre-arbítrio, originando a emissão de uma ordem obrigatória. Nessa situação, 

a Vontade faz uso da liberdade. Sem essa liberdade, a Vontade não seria uma faculdade do 

espírito independente, mas estaria submetida a outras faculdades.  

 E por fim, foi trabalhado o conceito de Julgar em Hannah Arendt, a qual mesmo não 

tendo terminado, por motivo de sua morte, de escrever sua concepção acerca de tal atividade, 

as suas conferências sobre a filosofia política de Kant e as passagens que encontramos em 

seus escritos que se referem a tal atividade, nos permitiram vislumbrar com mais clareza o 

que Arendt pretendia elaborar em seu escrito sobre o Julgar.  
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 Para ela, no Julgar normalmente há a subsunção a um universal já conhecido. Com 

ascensão dos governos Totalitários, instaurando uma ordem nova na qual não havia padrões 

prévios fornecidos pelos costumes, pelas leis ou mesmo pela tradição, foi preciso julgar 

acontecimentos particulares, pois não existiam mais respostas prontas. Arendt, nesse sentido, 

chama o Juízo de a mais política das atividades do espírito, pois ele é capaz de capacitar os 

seres humanos para conviver na pluralidade, sem deixar com que se perca a singularidade. 

Para ela, o Julgar fornece subsídios para a Vontade, e esta emite ordens para o agir. O juízo é 

capaz de emitir diretrizes para o agir frente a acontecimentos nos quais não parâmetros 

preestabelecidos a serem seguidos, dando maiores dados para a Vontade. Ao Juízo cabe 

reiterar a dignidade humana e a tarefa de humanizar o mundo.  

 Percebe-se que as Atividades do Espírito em Hannah Arendt estão estreitamente 

relacionadas com a Vida Ativa. Ao Pensar, cabe a busca pelo significado; ao Julgar, a 

avaliação dos acontecimentos e uma espécie de deliberação e sugestão para a escolha da 

melhor opção; e ao Querer, a escolha, propriamente dita, e o impulso para a ação.  

 Para continuarmos na busca de uma compreensão mais abrangente e de fundamentos 

que corroborem a ideia de que as Atividades do Espírito são os fundamentos de uma ética 

arendtiana, faz-se necessário uma explanação da compreensão que autora desenvolveu em sua 

reflexão filosófica/política sobre a Vida Ativa, em especial a Ação, fruto de nossa 

investigação no próximo capítulo.  
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CAPÍTULO 2 

 

A VIDA ATIVA: as atividades humanas fundamentais 

 

 Se as obras de Hannah Arendt permitem-nos vários ângulos de abordagem, este 

capítulo buscará demonstrar mais um ângulo, dos diversos já existentes, de como a autora 

apresenta e desenvolve a dimensão da vida ativa em suas obras. O seu escrito “A condição 

Humana” será o nosso norte e o balizador de nossa reflexão, sem deixar de lado as outras 

obras que compõem o corpo de sua reflexão sobre a vida ativa.  

 Ao se trabalhar as atividades do espírito no capítulo anterior, percebe-se que com 

grande frequência a filósofa relaciona tal atividade com a vida externa (vida ativa) do ser 

humano, o que nos leva a perceber a importância da abordagem de tal conceito em nossa 

reflexão. Pois, para podermos chegar, se possível, a uma fundamentação ética no pensamento 

de Hannah Arendt, caminhar sobre as suas pegadas é o percurso mais seguro para fazer tal 

empreitada. Desta forma, buscar a compreensão e a fundamentação que Arendt faz acerca da 

vida ativa, em especial ao campo da ação, pode tornar o nosso objetivo mais próximo e mais 

claro dentro do pensamento da autora.  

Segundo Arendt
1, com a expressão vida ativa ela pretende designar três atividades fundamentais da vida 

humana2: trabalho, fabricação e ação. “Tratam-se de atividades fundamentais porque a cada 
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Universitária, 1977) optou por Labor, trabalho e ação. Uma vez que etimologicamente, labor remete à 
ideia de tarefas penosas, a palavra mais imediata no português seria labuta, provável variação de labor. 
A opção de traduzir labor por “labor”, porém, obscurece a distinção entre labor e work, criando 
dificuldades, por exemplo, para traduzir clássica expressões tais como labor-process e labor productive 
(processo de trabalho e trabalho produtivo, respectivamente, na tradução brasileira, que, assim, acaba 
por confundir o leitor). A tradução de labor por trabalho obedece às próprias indicações de Hannah 
Arendt, quando a autora afirma que os termos labor do inglês, Arbeit do alemão ou travail do francês, 
como substantivos, não designam o produto final ou o resultado da ação do trabalho, permanecendo 
um substantivo verbal que aponta para a natureza dessa atividade, que é o esforço dispensado para a 
subsistência do indivíduo e para a sobrevivência da espécie. Ainda que Arendt não mencione o 
português, o que se aplica ao francês, etimologicamente, também vale para o nosso idioma. 
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uma delas corresponde uma das condições básicas mediante as quais a vida foi dada ao 

homem na Terra.”3 

 Ao desenvolver o seu conceito acerca da vida ativa e distinguir seus componentes, o 

objetivo de Arendt é demonstrar que a vida ativa não é inferior à contemplativa, como 

acreditava Platão, Descartes e vários outros pensadores ao longo da história da filosofia. Mas 

pelo contrário, ambas possuem uma importância similar na vida humana. Por outro lado, ela 

também visa a demonstrar que existe uma hierarquia dentro da vida ativa, na qual a ação, por 

sua importância para a vida dos indivíduos, deve ser recolocada em seu lugar, apesar de ter as 

outras atividades como básicas.  

 Para Hannah Arendt4, mesmo a vida ativa sendo essencial à vida humana, ela foi 

desvalorizada no decorrer da tradição do pensamento filosófico, desde os gregos até chegando 

a Modernidade. Nesse sentido, então, foi a vida contemplativa que, em diversos momentos, 

obteve um reconhecimento maior do que a vida ativa. Mas para ela há uma estreita ligação 

entre as duas atividades, apesar de serem modos distintos de vida.  

  Portanto, para compreendermos essa estreita ligação apontada por Arendt entre as 

atividades da vida contemplativa e as da vida ativa, faz-se necessário passarmos pelos 

conceitos elaborados por ela acerca da vida ativa, uma vez que as atividades do espírito foram 

trabalhadas no capítulo anterior. Tendo então conhecimento dos conceitos elaborados por 

Arendt referentes às duas atividades, poderemos passar com mais segurança para a relação 

existente entre as duas e como elas se coaduanam para a formulação de uma ética da 

responsabilidade.  

  

2.1 O trabalho 

 

 Ao trabalhar a vida ativa em seu pensamento político, Arendt demonstra sua reflexão 

designando as três atividades que compõem a vida ativa, como já citado: o trabalho, a 

fabricação e a ação. Trabalhar-se-á num primeiro momento a atividade do trabalho, atividade 

esta que é a mais natural, menos mundana e a mais privada das atividades.  

 

 
                                                           
3
 ARENDT, A condição humana, p.15 

4
 Ibid. p.16 
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2.1.1 A distinção entre trabalho e fabricação 

 

 Para Hannah Arendt é de suma importância a distinção e a conceituação do campo de 

atuação da atividade do trabalho na condição humana, pois, para ela, ao longo do processo 

histórico do pensamento filosófico, uma distinção clara entre trabalho e fabricação foi em 

alguns casos negligenciada, tal como ocorreu nos tempos antigos com os gregos, ou mesmo 

não foi feita uma distinção tão minuciosa como exige tal atividade. Segundo Arendt5, nem 

mesmo Marx consegue fazer com exímio capricho tal distinção. 

 Para o pensamento de Arendt, tal distinção permaneceu ignorada pelos gregos por 

motivos que nos são óbvios. O desprezo pelo trabalho, consequente de uma luta do homem 

contra a necessidade e de uma impaciência a todo esforço que não deixasse qualquer vestígio, 

qualquer marca, qualquer grande obra digna de ser lembrada, generalizou-se à medida que as 

exigências da vida na polis consumiam mais tempo do cidadão e com a ênfase em sua 

abstenção de qualquer atividade que não fosse política, até estender-se a tudo quanto exigisse 

esforço.  

 Segundo nos aponta Arendt6, a escravidão na antiguidade clássica era uma tentativa de 

excluir o trabalho das condições humanas, diferente da escravidão no período moderno, que 

era para a geração de lucro com exploração de mão de obra barata. Para os antigos gregos, 

tudo que os homens tinham em comum com as outras formas de vida animal era considerado 

inumano. “O animal laborans é, realmente, apenas uma das espécies animais que vivem na 

terra, na melhor das hipóteses a mais desenvolvida”7.  

 Outro aspecto que corroborava para que os antigos ignorassem a distinção entre 

trabalho e fabricação é a diferenciação entre casa privada e a esfera pública, entre o 

doméstico, que era um escravo, e o chefe da casa, que era um cidadão. Entre as atividades que 

deveriam ser escondidas na privacidade do lar e aquelas que eram dignas de serem vidas pelo 

público. Segundo Arendt, a grande questão para os antigos era “a ocupação é motiva por cura 

privati negotii ou cura rei publicae, para cuidar de negócios privados ou para atender às 

coisas públicas?”8. Mas mesmo essa distinção, segundo Arendt, foi abolida pelos filósofos 

                                                           
5
 ARENDT, A condição humana, 100 

6
 Ibid. p.95 

7
 Ibid. 

8
 Ibid. p.96 
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com o advento da teoria política, pois eles rebaixaram até mesmo a ocupação política a 

posição de necessidade, colocando agora em uma posição de destaque a contemplação.  

 Nenhuma forma de auxílio pode ser esperada do pensamento político cristão no que 

tange à distinção entre fabricação e trabalho, pois eles, de bom grado, aceitaram o 

posicionamento dos filósofos antigos e refinou-o segundo a doutrina cristã.  

 Para Hannah Arendt9 a Idade Moderna, por sua vez, mesmo tendo invertido a posição 

tradicional entre ação e contemplação e alterado a hierarquia até mesmo dentro da própria 

vida ativa, tendo colocado em destaque o Labor como origem de todos os valores e elevado o 

animal laborans à posição tradicionalmente ocupada pelo animal rationale, “não tenha 

produzido uma única teoria que distinguisse claramente entre o animal laborans e o homo 

faber, entre o “labor do nosso corpo e o trabalho de nossas mãos”.”10  

 Para ela, os modernos preocuparam-se, em primeiro plano, em distinguir entre 

trabalho produtivo e improdutivo, um pouco mais tarde entre trabalho qualificado e não 

qualificado e finalmente entre trabalho manual e intelectual. Das três, porém, somente a 

distinção entre trabalho produtivo e improdutivo é que vai a fundo na questão, e não é por 

menos que Adam Smith e Karl Marx basearam a estrutura dos seus argumentos nessa 

distinção. Na era moderna, a promoção do Labor como trabalho foi a sua ‘produtividade’ e 

tanto Marx como Smith menosprezavam o trabalho improdutivo; achavam indigna toda 

atividade que não enriquecesse o mundo.  

 Essa produtividade que Marx acreditava existir na atividade do trabalho não residia em 

qualquer um dos objetos produzido por ele, mas na força humana, cuja “intensidade não se 

esgota depois que ela produz os meios de sua subsistência e sobrevivência, mas é capaz de 

produzir um excedente, isto é, mais que o necessário para a sua reprodução”11. Karl Marx, 

então, juntamente com a era moderna, fascinado por essa produtividade real e sem 

precedentes da humanidade, tendia a encarar o trabalho como fabricação e a falar do animal 

laborans em termos muito mais adequados ao homo faber.  

 Arendt12 afirma-nos então que numa sociedade completamente socializada, cuja única 

finalidade fosse a sustentação do processo vital, e é este o ideal que orienta as teorias de 

Marx, a distinção entre trabalho e fabricação desapareceria completamente e toda fabricação 

                                                           
9
 ARENDT, A condição humana, p. 96 

10
 Ibid. 

11
 Ibid. p.99 

12
 Ibid. p. 100 
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tornar-se-ia trabalho, uma vez que todas as coisas seriam concebidas, não em sua qualidade 

mundana e objetiva, mas como resultados da força viva do trabalho, como funções do 

processo vital.  

 A distinção proposta por Arendt em seu livro “A condição Humana” é, como ela 

mesma nomeia, “inusitada”13, mas extremamente coerente, teórica e historicamente falando. 

Para ela o trabalho é:  

 

A atividade que corresponde ao processo biológico do corpo humano, cujos 
crescimentos espontâneos, metabolismo e eventual declínio têm a ver com as 
necessidades vitais produzidas e introduzidas pelo trabalho no processo da 
vida. A condição humana do trabalho é a própria vida.14 

 

 Em Hannah Arendt, então, o motivador do trabalho é a própria vida biológica, que 

dele depende. O esforço do trabalho é premente e é consumido tão depressa quanto é 

desprendido. Ou seja, depois de findo o consumo, reinicia-se o ciclo. Em outras palavras, os 

produtos do trabalho, produtos do metabolismo do homem com a natureza, não duram no 

mundo o tempo suficiente para tornarem-se parte dele, e a própria atividade do trabalho, 

concentrada exclusivamente na manutenção da vida, é tão indiferente ao mundo que é como 

se ele nem existisse. 

 Em contrapartida, a fabricação é para Arendt:  

 

 A atividade correspondente ao artificialismo da existência humana, 
existência esta não necessariamente contida no eterno ciclo vital da espécie, 
e cuja mortalidade não é compensada por este último. A fabricação produz 
um mundo “artificial” de coisas, nitidamente diferente de qualquer ambiente 
natural. Dentro de suas fronteiras habita casa vida individual, embora esse 
mundo se destine a sobreviver e a transcender todas as vidas individuais. A 
condição humana da Fabricação é a mundanidade.15  

 

 A fabricação, diferentemente do trabalho, tem seus produtos usados pelo ser humano e 

não consumidos. Esses objetos de uso do homem formam o “mundo” do homem. A obra 

humana cria-os para fornecer ao mundo a estabilidade necessária para que os humanos 

habitem o planeta. Cabe à fabricação a tarefa de tornar o ambiente habitado um lugar familiar 

e seguro.  
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 ARENDT, A condição humana, p.90 
14

 Ibid. p.15 
15

 Ibid.  
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 Vimos até aqui então que Arendt faz uma crítica à história da filosofia por não ter 

desenvolvido de forma clara e minuciosa a distinção existente entre a atividade do trabalho e 

da fabricação. Seja pela própria organização histórico-social vivenciada pelos gregos, seja 

pelo desinteresse dos filósofos cristãos pela distinção das atividades no período medieval ou 

mesmo pela troca de papéis que os modernos fizeram ao tratar o trabalho e a fabricação, sua 

conceituação e sua distinção sempre estiveram aquém da importância que tais atividades 

desempenham na condição humana. Hannah Arendt ao desenvolver a distinção entre as 

atividades quer muito mais que demarcar as fronteiras de suas atuações, ela quer compreender 

a própria condição humana, o lugar do homem no espaço chamado Terra.  

 

2.1.2 O trabalho, a vida e a sociedade de consumidores 

 

 Nas analises precedentes, vimos que o trabalho é essa atividade que não deixa nada 

atrás de si, tudo que é produzido por ele é consumido ou perece com o tempo. Segundo 

Schio16, nessa atividade, os bens de consumo servem apenas para a conservação da vida. 

Sendo assim, o trabalho é também uma atividade que volta para si mesma, direcionando-se ao 

viver e à sequência de seu funcionamento, sendo circular como o ciclo da vida.  

 Arendt, por sua vez, denomina ‘vida’ a condição mundana a qual se corresponde ao 

trabalho e que faz do homem um animal laborans. Nas palavras da própria Arendt, a vida é o 

“gigantesco círculo universal da própria natureza, onde não existe começo nem fim e onde 

todas as coisas giram em imutável, eterna repetição”17. Para Rodrigo Ribeiro Neto18, a vida 

constantemente consome os ‘produtos’ do trabalho, por isso ele está encerrado na repetição do 

ciclo biológico. No processo biológico da vida, trabalho e consumo são, na verdade, um só 

processo que mal termina, deve sempre recomeçar, isto é, ser repetido. A sentença de Marx, 

citada por Arendt em A condição Humana, ao dizer que o trabalho é a “eterna necessidade 

imposta pela natureza”, reflete o esforço do trabalho que jamais poupa aquele que trabalha de, 

uma vez mais, repeti-lo. Nas palavras da própria autora, 

 

Tudo que o trabalho produz destina-se a alimentar quase imediatamente o 
processo de vida humana, e este consumo, regenerando o processo vital, 
produz – ou antes, reproduz – nova força de trabalho de que o corpo 

                                                           
16

 SCHIO, Hannah Arendt-História e liberdade: da ação à reflexão, p.161 
17

 ARENDT, A condição humana, p.108 
18

 NETO, Alienação do mundo: uma interpretação da obra de Hannah Arendt, p.64 
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necessita para seu posterior sustento. Do ponto de vista das exigências do 
próprio processo vital, o labor e o consumo seguem-se tão perto que chegam 
a constituir um único movimento – movimento que mal termina e deve 
começar novamente.19 

 

 Em suma, o trabalho e o consumo são dois estágios partes de um mesmo processo 

imposto ao animal humano pelas necessidades da vida biológica. Trabalhar, nesse sentido, 

significa engajar-se em esforços para manter-se vivo e, assim, encontrar-se escravizado pela 

necessidade.  

 Percebe-se que amiúde se escuta dizer que vivemos numa sociedade de consumidores 

e, como acabamos de ver, o trabalho e o consumo são estágios do mesmo processo, 

determinados ao ser humano pelas necessidades da vida, dessa forma, isso acaba sendo o 

mesmo que dizer que vivemos numa sociedade de operários, afirma Hannah Arendt20. Torna-

se importante salientar nessa concepção que o fato em destaque não é que pela primeira vez 

na história os operários tenham sido admitidos com iguais direitos na esfera pública, mas sim 

que quase conseguimos nivelar todas as atividades humanas, reduzindo-as ao denominador 

comum de assegurar as coisas necessárias à vida e de produzi-las em abundância.  

 Para Arendt, o risco da emancipação do trabalho na era moderna já havia sido 

percebido claramente por Marx, quando ele insistiu em que o objetivo da revolução não podia 

ser a emancipação das classes trabalhadoras, mas sim a emancipação do homem em relação 

ao trabalho. E a emancipação do trabalho, na concepção de Marx, equivale à emancipação da 

necessidade, o que significaria, em última análise, a emancipação em relação ao próprio 

consumo, ou seja, ao metabolismo com a natureza, que é a própria condição da vida humana.  

 O animal laborans jamais pensa em gastar o seu tempo vago em fazer outra coisa se 

não consumir, e quanto mais tempo ele dispõe, mais ávido é a sua sede por consumo. O fato 

de essa sede pelo consumo ter se tornado mais refinada e não se restringir mais às 

necessidades da vida, mas, ao contrário, visar agora à superfluidade da vida, não muda o 

caráter desta sociedade, mas agrava o perigo de que chegará o momento em que nenhum 

objeto no mundo estará a salvo do consumo e da extinção através do consumo.  

 A grande ameaça de tudo isso é que enquanto o animal laborans continuar a ocupar a 

esfera pública, não poderá existir uma esfera verdadeiramente pública, mas apenas atividades 

privadas exibidas em público. E se não existir mais esfera pública, como veremos mais 
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 ARENDT, A condição humana, p.111 
20

 Ibid. p.139 
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detalhadamente à frente, o ser humano perde o seu espaço de discurso e de ação, isto é, perde 

o espaço onde a singularidade se faz presente em meio à pluralidade humana. Temos então 

uma sociedade entregue à mercê de governos ditatoriais e totalitários.  Citando a própria 

Arendt,  

 

A sociedade competitiva de consumo criada pela burguesia gerou apatia, e 
até mesmo hostilidade, em relação à vida pública, não apenas entre as 
camadas sociais exploradas e excluídas da participação ativa no governo do 
país, mas acima de tudo entre a sua própria classe. Essas atitudes burguesas 
são muito úteis àquelas formas da ditadura nas quais um “homem forte” 
assume a incômoda responsabilidade de conduzir os negócios públicos21 

 

 Um dos sintomas mais persuasivos de que já estejamos no limiar de realizar o ideal do 

animal laborans é a sinal de que toda a nossa economia já se tornou uma economia do 

desperdício, em que todas as coisas devem ser devoradas e abandonadas quase tão 

rapidamente quanto surgem no mundo. Mas se nossa sociedade já estivesse vivenciando 

plenamente o ideal do animal laborans e não passássemos de membros de uma sociedade de 

consumidores, não estaríamos mais vivendo num mundo, mas simplesmente lançados num 

processo cíclico perenemente repetido no qual as coisas surgem e desaparecem, “sem jamais 

durar o tempo suficiente para conterem em seu meio o processo vital”22  

 A gravidade de uma sociedade de consumidores reside também no fato de ela 

deslumbrar-se diante da abundância de sua crescente fertilidade e presa ao leve 

funcionamento de um processo interminável. Isso faz com que ela não reconheça sua própria 

futilidade, “futilidade de uma vida que não se fixa nem se realiza em coisa alguma que seja 

permanente, que continue a existir após terminado o trabalho”23 

 Ao longo da discussão acerca do trabalho tentou-se demonstrar o esforço que Hannah 

Arendt faz para demonstrar a distinção entre trabalho e fabricação. Atividades essas que 

sempre foram deturpadas ou em grande parte foram ignoradas pela tradição filosófica 

ocidental. A autora, ao esforçar-se em buscar as diferenciações fundamentais existentes entre 

tais atividades, tem como finalidade descrever o que faz o ser humano quando está ativo, 

consiste no esclarecimento da linha que distingue a liberdade da necessidade.  
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 ARENDT, Origens do Totalitarismo, p.441 
22

 Id. A condição humana, p.147 
23

 ARENDT,A condição humana. p.148 
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 Arendt buscou esclarecer a fronteira que limita o mundo humano, como morada e 

assunto do Homem, não só pelo seu aspecto contemplativo e quieto próprios das atividades do 

espírito, considerados capacidades superiores, pela tradição filosófica, mas explicitando o 

processo vital, que liga o metabolismo do corpo humano à natureza e à necessidade de prover 

os meios de subsistência do organismo vivo. A problemática existente está na destruição 

desse limite entre o mundo humano e o processo vital do indivíduo. Mesmo que em qualquer 

atividade humana haja elementos de Labor, essenciais e insubstituíveis, a vida dos humanos 

exige que eles sejam envolvidos por algo feito por eles mesmo. Cabe então à fabricação a 

tarefa de tornar o mundo um local habitado, um lugar familiar e seguro.  

 

2.2 A fabricação 

 

 Após ter sido desenvolvida uma breve reflexão acerca do conceito da distinção e da 

relação que o ser humano teve e tem com o trabalho (labor), à luz do pensamento político de 

Hannah Arendt, faz-se mister uma apresentação mais detalhada da concepção arendtiana com 

relação à fabricação. Atividade essa que difere do trabalho pela sua localização, função e 

permanência no mundo. 

 

2.2.1 A fabricação e o homo faber 

 

 Arendt em seu afinco em deixar claro sobre qual base conceitual está trabalhando e a 

construção histórica que o conceito obteve ao longo do pensamento humano, ou até mesmo 

em criticar a ausência de tal construção por parte dos pensadores, permite-nos uma expansão 

mais segura em nossa reflexão. Tendo em vista tal observação, uma retomada na concepção 

arendtiana de fabricação, desenvolvida num primeiro momento no tópico anterior, faz-se 

necessário para um entendimento mais lúcido das abordagens que se desenvolverá neste 

tópico.  

 Para ela, então, a fabricação é esta atividade que 

 

Correspondente ao artificialismo da existência humana, existência esta não 
necessariamente contida no eterno ciclo vital da espécie, e cuja mortalidade 
não é compensada por este último. A obra produz um mundo “artificial” de 
coisas, nitidamente diferente de qualquer ambiente natural. Dentro de suas 
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fronteiras habita cada vida individual, embora esse mundo se destine a 
sobreviver e a transcender todas as vidas individuais. A condição humana da 
obra é mundanidade.24 

 

 Uma das características da fabricação é a sua durabilidade no mundo, os seus produtos 

são usados e não consumidos, como no trabalho. A obra25 humana os produz para fornecerem 

ao mundo a estabilidade e a solidez de que os seres humanos necessitam para habitar o 

planeta. Arendt entende que “em sua maioria, mas não exclusivamente, essas coisas são 

objetos destinados ao uso, dotados de durabilidade”26. A soma desses produtos, 

diferentemente daqueles produzidos pela natureza, é denominada “artifícios humanos”. Como 

estes são criações dos seres humanos, logo correspondem à artificialidade da existência 

humana. O uso adequado das coisas produzidas pela obra humana não causa seu 

desaparecimento, dá, ao contrário, ao artifício humano a estabilidade e a solidez sem as quais 

não se poderia contar com ele para abrigar a criatura mortal e instável que é o ser humano.  

 A durabilidade fornece às coisas produzidas uma relativa independência em relação 

aos seres humanos que as produziram e as utilizam, pois os resultados da fabricação são 

independentes dos seres humanos quando terminado o processo de produção. Na produção, o 

trabalhador é autônomo, o ser humano fica a sós com o material e com a representação mental 

que tem daquilo que irá produzir. Ao ter ao redor os produtos de suas mãos, ele sente-se em 

casa. Em seu lar, o ser humano encontra um lugar conhecido, não apenas fruto da natureza, 

independente dele, mas criação sua, fornecendo-lhe um entorno que o aconchega. A produção 

de um mundo artificial, das coisas, torna a vida humana diferente daquela animal.  

 O mundo produzido pelos seres humanos, entretanto, transcende à própria vida 

daqueles que o produziram, sobrevivendo aos seus produtores, trazendo permanência e 

durabilidade à finitude e à efemeridade humana. Dessa forma, a vida adquire estabilidade por 

permitir que os trabalhadores, a partir do contato com os seus produtos (objetividade), se 

sintam com identidade. A identidade gerada entre homem e produto é consequência desse 

contato entre os trabalhadores e o resultado de seu fazer, dos objetos existentes graças às suas 

mãos. A subjetividade, oposta à objetividade do produzir, ocorre quando o indivíduo 

permanece apenas com as experiências válidas somente para si. Isso, porém, não é o 
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 ARENDT, A condição humana, p.15 
25A expressão “obra” é utilizada aqui como sinônimo de “fabricação”. Arendt em diversas passagens 
de seu livro A condição humana, em especial no alemão, utiliza as duas palavras, não se sabe bem o 
porquê, como sinônimas.  
26

 Ibid. p.149 
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suficiente, pois, segundo Arendt, “sem um mundo interposto entre os homens e a natureza 

haveria eterno movimento”27 e não um lar para os seres humanos, mas apenas uma repetição 

infindável e vaga do ciclo natural.  

 Mesmo o uso e consumo, tal como a fabricação e o trabalho, não sejam as mesmas 

coisas, aparentemente se justapõem em áreas importantes, o que por sua vez parece justificar 

a opinião pública e a opinião dos pensadores que identificam numa só estas duas coisas. 

Arendt entende28 que o uso tem mesmo certos elementos do consumo, dado que o processo de 

desgastes ocorre através do contato do objeto com um organismo vivo que tem como objetivo 

consumir; e quão mais próximo é o contato entre o objeto usado e a corpo, mais aceitável 

parece ser o equacionamento dos dois. Para exemplificar, “concebemos a natureza dos objetos 

de uso em termos de roupas que vestimos, somos tentados a concluir que o uso não passa de 

um consumo lento.”29. Mas contra tal argumento, já se é notável que a destruição, embora 

inevitável, é acidental no uso, em contrapartida, no caso do consumo, a destruição é 

inseparável. O que diferencia o mais frágil dos produtos produzidos pela obra humana dos 

bens de consumo é que, se não forem utilizados ou destruídos de forma proposital, 

permanecerão no mundo, pois, por menor que sejam, eles possuem uma independência em 

relação ao ser humano. Já por sua vez, o que é dado pelo trabalho se não for consumido pelo 

ser humano, se deteriora com o próprio tempo.  

 Equivalente raciocínio poderia ser empregado em apologia da identificação da 

fabricação com o trabalho. Para ilustrar tal argumento Arendt se atém ao trabalho humano 

mais necessário e elementar da condição humana, o cultivo da terra. A seu ver, esse exemplo 

torna-se perfeito pelo fato de o trabalho transformar-se em obra no decorrer do processo. Isso 

assim se configura porque o cultivo do solo, apesar de sua íntima relação com o ciclo 

biológico e de sua complexa dependência do ciclo da natureza, deixa atrás de si algum 

produto que sobrevive à própria atividade e constitui uma adição durável ao artifício humano, 

a mesma atividade empregada ao longo do tempo pode transformar um solo infértil num solo 

fértil. Precisamente por esse motivo, tal exemplo figura com destaque em todas as teorias 

antigas e modernas do trabalho. No entanto, a distinção entre as atividades ainda é clara. A 

terra cultivada não se constitui propriamente num objeto de uso que exista com durabilidade 

própria, para ela manter a sua característica de cultivo, precisa ser trabalhada continuamente. 
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Nas palavras da própria Arendt: “não chega a haver uma verdadeira reificação na qual a 

existência da coisa produzida é assegurada de uma vez por todas, precisa ser continuamente 

reproduzida para que permaneça de algum modo como parte do mundo humano.”30 

 A reificação é obra do homo faber. Para fabricar algo, o homo faber subtrai a matéria-

prima da natureza, até mesmo o mais frágil produto da obra, com sua solidez inerente a todas 

as coisas produzidas pelo ser humano, resulta do material sobre o qual se operou. Todavia, 

este material utilizado pelo homo faber não é algo dado e disponível, assim como os frutos 

nas árvores que podemos colher ou deixá-los lá, sem que com isso altere o lar da natureza. A 

matéria com a qual o ser humano vai trabalhar já é um produto das mãos do homo faber, seja 

alterando-a de forma drástica, matando um processo vital, como no caso da árvore para 

retirada da madeira, seja em processos mais lentos como no caso do minério de ferro ou do 

ouro, arrancados de forma violentas do ventre da Terra.  

 Ao arrancar e transformar a natureza em material, com toda a violência inerente da 

fabricação, pode-se dizer que o homo faber sempre foi o destruidor da natureza. Ao aplicar a 

violência para retirar dela o material necessário para a sua fabricação, o ser humano obtém a 

sensação de força, de domínio sobre a natureza. Há então, um assenhoramento da natureza 

pelo ser humano, pois a fabricação visa a um fim predeterminado, e este justifica a 

intervenção realizada. Segundo Arendt, “só o homo faber se porta como amo e senhor de toda 

a Terra”31, pois o homo laborans, que com o próprio corpo e com ajuda de animais 

domésticos mantém o processo da vida, pode ser entendido como amo de todas as criaturas 

vivas, mas permanece servo da natureza e da Terra.  

 O homo faber, ao conceber seus produtos no isolamento, ou na companhia de alguns 

poucos ajudantes ou até mesmo aprendizes, na medida em que também visa a exibir e trocar 

seus produtos, acaba por instaurar como lugar de reunião um mercado de trocas, externo ao 

espaço de produção e à atividade da fabricação, na medida em que todo o processo se encerra 

no produto final, mas ainda assim uma extensão sua. O homo faber, como fabricante de coisas 

e produtor do mundo, relaciona-se com os outros como homo faber apenas no mercado de 

trocas no qual exibe seus produtos. Ele é perfeitamente capaz de ter um domínio público 

próprio, embora não possa ser considerado um domínio político propriamente dito. 
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 Outra característica inerente à fabricação é de ter um começo e um fim definido, o 

objeto pronto. “E essa característica é bastante para distingui-la de todas as outras 

atividades.”32. O processo da fabricação, em contramão à ação, não é irreversível, pois cada 

coisa produzida pelo homo faber pode ser destruída por ele e nenhum objeto é tão 

imprescindível ao processo vital que o ser humano não possa arcar com sua destruição e 

sobreviver sem ele. Em contrapartida, o trabalho é repetitivo por um motivo interno, qual seja, 

o de reproduzir a própria existência. E a ação, como veremos mais adiante, tem um início 

definido, mas jamais tem um fim previsível. 

 

O homo faber é realmente amo e senhor, não apenas porque é o senhor ou se 
estabeleceu como senhor de toda a natureza, mas porque é senhor de si 
mesmo e de seus atos. Isso não se aplica ao animal laborans, sujeito às 
necessidades de sua própria vida, nem ao homem de ação que depende de 
seus semelhantes. A sós, com a sua imagem do futuro produtor, o homo 
faber é livre para produzir, e também a sós. Diante da obra de suas mãos, é 
livre para destruir.33  

 

 Em suma, a fabricação é essa atividade que responde à condição humana da 

mundanidade, à dimensão da existência humana demandante de um mundo artificial de coisas 

duráveis, cuja permanência instaura, em contraposição ao tempo cíclico da vida biológica, 

uma temporalidade linear na qual se podem reconhecer vidas individuais e não apenas a vida 

da espécie. Não se trata, portanto, de apenas aliviar  o fardo da condição de vivente, mas de 

estabelecer um espaço e algum descompasso entre natureza e vida humana por meio da 

edificação de um mundo, a abrigar cada vida individual. O mundo como artifício humano 

mais do que como comunidade dos seres humanos, é a obra do homo faber. 

 

2.2.2 Meios e fins: a mentalidade do homo faber 

 

 A sociedade moderna trouxe, ao longo dos anos, diversas transformações na vida 

ativa, seja com relação aos avanços da racionalidade científica ou aos retrocessos causados 

pela alienação moderna do ser humano diante do mundo. Dentro desse panorama, uma das 

frequentes queixas que se pode notar é a perversão que a sociedade moderna implicou ao 

processo de meios e fins.  
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 Para Arendt, o “processo de fabricação é inteiramente determinado pelas categorias 

dos meios e fins”34. Nesse horizonte, pode-se afirmar que a fabricação é um processo de 

meios e fins. Todo processo visa ao produto final. E este produto final organiza o processo de 

produção. Contudo, ao final deste, o objeto passa a possuir um “lugar no mundo”, advindo de 

sua utilidade, tornando-se um meio, por exemplo, para viver confortavelmente ou para 

produzir algo. Então, findo o processo, o produto torna-se uma coisa entre coisas, é um fim 

em si, com durabilidade e independência própria.  

 A mentalidade do homo faber, em todo caso, é presidida pela categoria de meios e 

fins, e a razão de ser de tudo o que há esgota-se na aptidão para ser meio para outra coisa, que 

embora seja um fim opera também como meio em uma cadeia que remete ao infinito. O 

utilitarismo sistemático, que Hannah Arendt expressa ser a filosofia do homo faber, elabora 

como seu inelutável efeito colateral a completa ausência de significado. Nas palavras da 

Arendt,  

 

A perplexidade do utilitarismo é que se perde na cadeia interminável de 
meios e fins sem jamais chegar a algum principio que possa justificar a 
categoria de meios e fins, isto é, a categoria da própria utilidade. O “para 
que” torna-se o conteúdo do “em nome de que”, em outras palavras, a 
utilidade, quando promovida a significância, gera a ausência de significado.35 

 

 A tragédia resultante consiste no fato de que a mentalidade utilitária e instrumental do 

homo faber passa a degradar o mundo das coisas e da natureza a simples meios sem valor 

intrínseco.  

 Ao romper com a contemplação e basear-se na experiência de produtividade do homo 

faber para conhecer, a sociedade moderna vinculou ciência e técnica, promovendo uma ênfase 

exclusiva no processo de produção, fazendo de tudo um meio para atingir um fim. A questão 

está na ênfase exclusiva que a sociedade moderna empreendeu na instrumentalização, fato 

este que acabou estabelecendo uma generalização da experiência da fabricação, tornando-a a 

mais elevada capacidade humana. Essa ascensão da fabricação elevou o homo faber à posição 

de instaurador dos parâmetros da sociedade, na qual a utilidade e a serventia são estabelecidas 

como categorias últimas para o relacionamento dos homens com a natureza e com o mundo. 

Rodrigo Neto, fazendo uma leitura do homo faber na concepção arendtiana nos diz,  
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Quando os critérios do homo faber passam a governar o mundo depois de 
construído e passam a servir de guia para toda atividade, mais cedo ou mais 
tarde, o homem-fabricante considerará tudo o que existe como simples meios 
à sua disposição. Ele julgará tudo como se todas as coisas no mundo 
pertencessem à categoria de objetos de uso, de modo que será 
progressivamente abolido da experiência humana o que Arendt denomina o 
“milagre de ser”.36 

  

 Contudo, a notável revolução da modernidade, engendrada por esse rompimento com 

a contemplação, foi consumada ao longo dos tempos não com a promoção do homo faber à 

posição antes ocupada pelo homem contemplativo, mas com a introdução do conceito de 

processo na atividade fabricação. “Os processos, portanto, e não as ideias, os modelos e as 

formas das coisas a serem criadas, tornaram-se na  era moderna os guias das atividades de 

fazer e fabricar que porém, são as atividades do homo faber”37, é o que afirma Arendt. 

 A persistência da sociedade moderna em considerar todas as coisas do mundo como 

resultado de um processo de fabricação terminou instaurando uma transformação na atividade 

fabricadora, pois se antes o processo de produção era apenas um meio para atingir um fim 

predeterminado, isto é, o objeto acabado, agora ele passou a ser um fim em si mesmo.   

 Para Arendt, o que está em jogo não é a instrumentalidade como tal, isto é, o emprego 

de meios para atingir fins, mas antes a generalização da experiência da fabricação, na qual a 

serventia e a utilidade são estabelecidas como critérios últimos para a vida e para o mundo 

dos seres humanos. A generalização é um processo inerente à atividade do homo faber porque 

a experiência dos meios e do fim, como está presente na fabricação, não some com o produto 

acabado, mas se prolonga até o destino final deste último, que é o de prestar como objeto de 

uso. Essa instrumentalização de todo o mundo, a desvalorização de tudo que é dado, esse 

crescente processo de ausência de significado, no qual todo fim é transformado em meio, não 

provém diretamente do processo de fabricação, pois o produto acabado é um fim em si 

mesmo, uma coisa independente e durável, como já visto anteriormente. Somente na medida 

em que a fabricação produz principalmente objetos de uso o produto acabado novamente se 

torna um meio, e “somente na medida em que o processo vital se apodera das coisas e as 
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utiliza para seus fins é que a instrumentalidade limitada e produtiva da fabricação se 

transforma na instrumentalização ilimitada de tudo o que existe”38. 

 O homem moderno pretendeu que a instrumentalidade governasse o mundo depois de 

construído, mas Hannah Arendt observa que o mundo, como artifício humano, torna-se sem 

valor e sem significado, tal como um mero material empregado na fabricação, quando os 

critérios que presidem a produção da mundanidade do mundo prevalecem, depois que o 

próprio mundo foi fabricado. Segundo Arendt, ao decorrer do tempo, tornou-se evidente que: 

 

Nenhuma outra atividade da vida ativa tinha tanto a perder com eliminação 
da contemplação do âmbito das capacidades humanas importantes quanto a 
fabricação. Além disso, nenhuma outra capacidade tinha tanto a perder com 
a moderna alienação do mundo e a promoção da introspecção a expectativa a 
expediente onipotente para a conquista da natureza quanto aquelas 
faculdades destinadas basicamente a construir um mundo e produzir coisas 
mundanas.39 

 

 Arendt considera que a crescente ausência de significado promovida pela moderna 

instrumentalização do mundo violou a própria estrutura tradicional da vida ativa quando, no 

conceito da fabricação, a ênfase mudou inteiramente, passando do produto e do modelo 

permanente e orientador para o processo de fabricação, afastando a mentalidade do homo 

faber da questão sobre ‘o quê’ uma coisa é e ‘que’ tipo de coisa deve ser produzida, para a 

questão de ‘como’ e ‘através de que’ meios e processos ela veio a existir e pode ser 

reproduzida.  

 A única forma para se escapar à ausência de significado em um mundo estritamente 

utilitário, no qual existem apenas meios e nenhum fim, de modo que o significado de algo 

sempre demanda algo outro, incessantemente, é o retorno à subjetividade do homem como 

usuário, tornando então um paradoxo “fim em si mesmo.”40 Nas palavras da própria Arendt, 

 

A única solução do dilema de ausência de significado em toda filosofia 
estritamente utilitária é afastar-nos do mundo objetivo de coisas de uso e 
voltar a nossa atenção para a subjetividade da própria utilidade. Só em um 
mundo estritamente antropocêntrico, onde o usuário, isto é, o próprio 
homem, é o fim útltimo que põe termo à cadeia infindável de meios e fins, 
pode a utilidade como tal adquirir a dignidade de significação41. 
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  Para o homo faber é como um milagre que a significação tenha lugar nesse mundo. 

Arendt acredita42 que a redenção do homo faber pelo constrangimento da ausência de 

significado, a “desvalorização de todos os valores”, e da impossibilidade de encontrar 

critérios válidos em um mundo determinado pela categoria de meios e fins unicamente se dá 

por meio das faculdades inter-relacionadas da ação e do discurso, que produzem estórias 

significativas com a mesma naturalidade com que a fabricação produz objetos de uso.  

 Em suma, o mundo de coisas feitas pelo homem, o artifício humano construído pelo 

homo faber, torna-se um lar para os seres humanos seres mortais, cuja estabilidade suportará e 

sobreviverá ao movimento de permanente mudança de suas vidas e ações, apenas na medida 

em que transcende a mera funcionalidade das coisas produzidas para o consumo e a mera 

utilidade dos objetos produzidos para o uso. Não se pode ter como medida as necessidades 

coativas da vida biológica e do trabalho, nem o instrumentalismo utilitário da fabricação e do 

uso. Para que o mundo possa continuar a ser destinado a ser, um lar para os seres humanos, 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 mundo e todas as coisas 

nele são produzidos.  

 

2.3 A Ação 

 

 Dando continuidade à elucidação sobre as atividades humanas fundamentais que 

compõem a vida ativa, passar-se-á a discutir neste tópico sobre a ação que, segundo Arendt, é 

o ápice da mundaneidade. Ação essa que se efetua nos atos através dos quais as vidas 

individuais potencialmente adentram o espaço da imortalidade anteriormente designado 

apenas para as coisas eternas por si mesmas. Quando o mundo dos artefatos se transforma em 

palco para a ação e a fala de homens e mulheres, ele realmente se torna um abrigo verdadeiro 

para a humanidade.  A ação não está ligada à vida nem aos artefatos, mas à interação e à 

interlocução direta dos seres humanos uns com os outros, isso porque se o sentindo da vida 

para o animal laborans é a sobrevivência e para o homo faber é a permanência e utilidade dos 

objetos, para o zoon politikon é a lembrança, a permanência na memória, resultante 

exclusivamente do intercurso com os outros, na qual a identidade única da pessoa pode 
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emergir. A ação se situa, assim, nem no campo da necessidade (trabalho) nem da utilidade 

(fabricação), mas da liberdade (pluralidade). 

 

2.3.1 A ação: a pluralidade como condição 

 

 A atividade da ação na descrição feita por Arendt em A condição Humana, em seu 

primeiro capítulo, contém logo no início uma peculiaridade com relação à descrição feita por 

ela para as demais atividades. Ao apresentar a sua concepção acerca das atividades do 

trabalho e da fabricação, ela nos diz que são atividades que correspondem a algum processo 

ou artificialismo da existência humana. Mas, ao introduzir o seu pensamento acerca da 

atividade da ação, Arendt demonstra que a ação é uma atividade que se exerce. Diferente das 

outras atividades que apresentam relação mútua, similitude com algo, na ação o próprio ser 

humano coloca-se em atividade, não há nada que medeie essa interação, sua identidade, sua 

singularidade está posta em meio aos outros seres humanos. Nas palavras da filósofa, 

 

A ação, única atividade que se exerce diretamente entre os homens sem a 
mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da 
pluralidade, ao fato de que homens, e não o Homem, vivem na Terra e 
habitam o mundo.43 

 

 Com esse posicionamento, Arendt quer contrapor-se à posição contemplativa e afirmar 

a necessidade de se considerar os cidadãos, seus interesses e perspectivas, na constituição da 

comunidade política. Para ela, a significação política da ação reside na noção da pluralidade. 

Através dessa noção de pluralidade na atividade da ação, ela quer afirmar que a dignidade 

humana não pode ser subsumida num valor absoluto ou externo, mas no reconhecimento das 

vozes e poder dos cidadãos nos seus destinos. Para a nossa pensadora, a pluralidade não é 

apenas a conditio sine qua non, mas a codition per qua de toda vida política. A pluralidade é a 

condição da ação humana pelo fato de sermos todos os mesmos, isto é, humanos, sem que 

ninguém seja exatamente igual a qualquer pessoa que tenha existido, exista ou venha a existir, 

nos afirma Hannah Arendt44.  
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 Segundo nos relata Odílo Alves Aguiar45, a ideia arendtiana de pluralidade remete 

justamente para uma dimensão em que é possível conjugar a mais ampla diferenciação e um 

igualitarismo radical. A política, nesse sentido, não é metaficisizada, submetida a um critério 

eterno, mas um espaço no qual se imortalizam individualidades.    

 A pluralidade traz consigo um duplo aspecto, seja ele da igualdade ou da diferença 

entre os seres humanos. Se os seres humanos não fossem iguais, não seriam capazes de 

compreender-se entre si e aos seus ancestrais, ou mesmo de projetar planos para o futuro das 

suas gerações vindouras. Por sua vez, se não fossem as diferenças, se o ser humano não 

diferisse de todos os que existem, existiram ou virão a existir, os seres humanos não 

precisariam do discurso e da ação para se fazerem entender, apenas alguns sinais seriam o 

suficiente para se fazerem compreender e para comunicar suas necessidades imediatas.  

 A isonomia articulada no conceito arendtiano de pluralidade considera, assim, a ação 

como a possibilidade de os homens viverem distintos e singulares entre iguais, eles não são 

por natureza iguais, tornam-se assim na esfera pública, na qual é dada a todos a possibilidade 

de iniciar uma ação e de se fazer compreender através do discurso.  

 É através do discurso e da ação que conseguimos mostrar no espaço público a 

distinção singular existente em cada ser humano. Segundo Arendt “a ação e o discurso são os 

modos pelos quais os seres humanos se manifestam uns aos outros, não como meros objetos, 

mas enquanto homens”46. Ainda citando Arendt,  

 

Na ação e no discurso, os homens mostram quem são, revelam ativamente 
suas identidades pessoais e singulares, e assim apresentam-se ao mundo 
humano, enquanto suas identidades físicas são reveladas, sem qualquer 
atividade própria, na conformação singular do corpo e no som singular da 
voz47  

 

 A revelação de uma identidade só é possível porque os homens não são meros 

exemplares da espécie ou de uma norma essencial qualquer. Para Arendt, a revelação da 

individualidade não é algo de que as pessoas possam dispor a bel-prazer. Querer fazer tal 

revelação não é o suficiente. Ninguém dispõe do próprio quem da mesma maneira que possui 

e dispõe das qualidades. O quem é invisível para a própria pessoa. Essa identidade vem à tona 

quando as pessoas estão com, na convivência humana, a ação requer espaço público. Ao agir, 
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o que está em jogo não é a situação financeira, a função ou o sucesso, a busca de recompensa 

imediata, mas o desejo de deixar vestígios, sentimento no qual se sente recompensado pela 

própria ação realizada. Sem a revelação do agente, a ação perde o seu efeito específico, 

transforma-se em meio, isto é típico de uma situação em que não há pluralidade, convivência 

pública. Nas palavras da própria Arendt,  

 

Sem a revelação do agente no ato, a ação perde seu caráter específico e 
torna-se um feito como outro qualquer. Na verdade, passa a ser apenas um 
meio para atingir um fim, tal como a fabricação é um meio para produzir 
objetos. Nestas circunstâncias, que naturalmente sempre existiram, o 
discurso transforma-se em mera conversa, apenas mais um meio para 
alcançar um fim, quer iludindo o inimigo, quer ofuscando a todos com 
propaganda. Neste caso, as palavras nada revelam, a revelação advém 
exclusivamente do próprio feito, e este feito, como todos os outros, não 
desvenda o quem, a identidade única e distinta do agente. Desprovido de um 
nome, de um quem a ela associado, a ação perde todo sentido, ao passo que a 
obra de arte conserva sua relevância quer saibamos o nome do autor ou 
não.48 

  

Portanto, a pluralidade contém assim, segundo Hannah Arendt, a intermediação da fala 

e da ação, substituindo os instrumentos e a força, na disputa pelo reconhecimento. A 

pluralidade na concepção arendtiana apresenta-se como a medida e o limite da ação política, 

tanto no sentido positivo de que sem a presença e a companhia dos outros não existe ação, 

como também significando que uma ação na qual o outro seja aniquilado não é mais política.  

 

2.3.2 A esfera pública: o lugar do discurso, da ação e da liberdade 

 

  Para Hannah Arendt, nenhuma outra atividade humana, necessita tanto do discurso 

como a ação. Diante das outras atividades fundamentais da vida ativa, o discurso desenvolve 

um papel secundário, interagindo meramente como um meio de comunicação, ou como uma 

simples assistência de algo que poderia ser executado em silêncio. A grande relevância do 

discurso e da ação, como já explicitado no tópico anterior, é a revelação do agente na 

conivência com os outros. Convivência essa que se dá no espaço público, lugar de confluência 

do discurso e do agir humano. Como nos diz a própria autora: “a esfera pública era o único 

lugar em que os homens podiam mostrar quem realmente e inconfundivelmente eram”.49 

                                                           
48

 ARENDT, A condição humana, p. 193 
49

 Ibid. p. 51 



75 

 

 Público, então, é, antes de qualquer coisa, a interposição que os homens realizam entre 

si através da linguagem. Através da fala, cria-se um espaço comum, da linguagem, não 

possuído e independente de cada um. A fala, que é a mediação fundamental das ações 

humanas, impede tanto o isolamento quanto a colisão ou a fusão dos seres humanos, o que 

pode ocorrer ao se destruir o espaço público no qual ela se realiza. Com o fim do espaço 

público e comum não há ação, não há a possibilidade de homens e mulheres manifestarem-se 

como seres individuais, há um nivelamento e um conformismo geral no qual ninguém age e 

fala, apenas se comporta, se adapta. Arendt nos esclarece que,  

 

Ao invés da ação, a sociedade espera de cada um dos seus membros um 
certo tipo de comportamento, impondo inúmeras e variadas regras, todas 
tendentes a normalizar os seus membros, a fazê-los “comportarem-se”, a 
abolir a ação espontânea ou a reação inusitada.50 

  

 A vida “sem discurso e sem ação está literalmente morta para o mundo”51, com a 

perda do espaço público, do mundo comum, os seres humanos tenderão a fazer de seus 

sentimentos e interesses privados a medida de todas as coisas.  

 Se a realidade viva da ação e da fala depende da pluralidade humana, da presença 

constante de outros que possam ver e ouvir, então, a revelação do agente através do discurso e 

o início de novos processos pela ação recaem sempre sobre uma teia de relações humanas já 

existentes, imprimindo nela, intencionalmente ou não, certas consequências imediatas tão 

irreversíveis quanto imprevisíveis. A liberdade faz dos seres humanos seres capazes de iniciar 

algo novo no mundo pela iniciativa de agir e falar, mas os torna incapazes de controlar, 

reverter ou prever todas as consequências dos processos depois de iniciados.  

 Vale a pena esclarecer que Hannah Arendt52 adota a distinção que a língua grega e 

latina estabelece para o termo ação. Agir se diz em grego por meio de dois verbos: archein 

(começo, ser o primeiro, governar) e prattein (atravessar, realizar e acabar). Em latim: agere 

(por em movimento, guiar) e gerere (cujo significado original é conduzir). Para ela, então, o 

ser humano, por ser recém-chegado e iniciador, em virtude do fato de ter nascido, toma 

iniciativas, é impelido a agir. A professora Nádia Souki nos esclarece que,  
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 ARENDT, A condição humana, p. 60 
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 Ibid. p. 189 
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No nascimento de cada homem, esse começo é reafirmado, pois em cada 
caso vem a um mundo já existente alguma coisa nova, que continuará a 
existir depois da morte de cada individuo. Porque é um começo, o homem 
pode começar, ser homem e ser livre é a mesma coisa.53 

 ´  

 É porque a ação e a fala de cada ser humano atinge de forma singular essa teia 

preexistente de relações, afetando a vida de todos aqueles com quem entre em contato, que 

nenhum agente é produtor, fabricante, criador ou autor autônomo de sua própria história. A 

preexistência de uma teia de muitas vontades, intenções e interesses conflitantes é o que 

impede que muitas vezes as ações alcancem seus objetivos materiais e mundanos, mas, 

simultaneamente, é graças a ela que a ação é concreta e a fala é efetiva.  

 Desse modo, podemos dizer que, para Arendt, a ação e o discurso são as instâncias nas 

quais o homem realiza na sua plenitude a liberdade humana. Para ela a “raison d´être da 

política é a liberdade, e seu domínio de experiência é a ação.”54. A liberdade, enquanto 

relacionada com a política, não é um fenômeno da vontade, como vimos no primeiro capítulo. 

Aqui não se trata de um liberum arbitrium, uma liberdade de escolha que arbitra entre duas 

coisas dadas, mas antes, uma liberdade de chamar a existência o que antes não existia, o que 

antes não foi dado nem mesmo com um objeto de cognição ou imaginação. Para que seja 

livre, a ação deve ser livre, por um lado de motivos e, por outro, do fim intencional como um 

efeito previsível. A ação, na medida em que é livre, não está sob os ditames do intelecto e 

nem mesmo da vontade.    

 Para Hannah Arendt, a criatividade da ação política é assinalada pelo exercício 

contínuo da liberdade pública. É o campo do pensamento plural, é pensar no lugar do outro e 

na posição do outro. Não mais a ideia do eu consigo mesmo da atividade do pensamento, mas 

o diálogo com os outros com quais devo chegar a um acordo, e esse diálogo requer um 

espaço, o espaço público. Segundo nos esclarece o professo Newton Bignotto, “para ela os 

homens não precisam apenas da companhia um do outro para exercer sua liberdade, eles 

precisam de um espaço comum, politicamente organizado, para manifestarem suas 

capacidades.”55 

 Portanto, a tarefa da vida política seria evitar a perda da confiança dos seres humanos 

no mundo comum como lugar adequado para o aparecimento da grandeza dos mortais. A vida 
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no espaço público tem como finalidade e importância assegurar o espaço da aparência, onde 

se encena e se preserva a grandeza das ações e das palavras. Somente quando se confia no 

mundo comum como espaço da aparência e da liberdade é que o ser humano se retira de todo 

isolamento, e toma coragem de abandonar os esconderijos da vida privada para assumir e 

suportar as grandezas e os perigos inerentes à iniciativa de agir e falar.  

 

2.3.3 O Poder de perdoar e o poder de prometer 

  

 Ao decorrer do capítulo observou-se que as atividades da vida ativa apresentam 

algumas dificuldades próprias de suas atividades, mas, com o auxílio de outras atividades, 

conseguem escapar de tais obstáculos. O animal laborans pode escapar à sua difícil situação 

como prisioneiro do ciclo interminável do processo vital, à continua sujeição à necessidade de 

consumo, exclusivamente através da mobilização da atividade de fabricar, própria do homo 

faber, o qual, como fabricador de instrumentos, consegue atenuar as dores e exaustão do 

labor, mas também constrói um mundo de durabilidade.  Por sua vez, o homo faber pode 

escapar à dificuldade gerada pela abolição do significado, à desvalorização de todos os 

valores e à difícil tarefa de encontrar critérios oportunos num mundo determinado pela 

categoria de meios e fins, com o auxílio das faculdades correlatas da ação e do discurso, que 

produzem histórias significativas com a mesma naturalidade com a fabricação produz objetos.  

 Mas a ação apresenta uma particularidade em relação às outras atividades nesse 

aspecto. As características da ação, irreversibilidade, imprevisibilidade, causam um grande 

desconforto aos seres humanos, por não lhes permitir um controle sobre ela. E isso, muitas 

vezes, os leva a afastarem-se dela. Para que tal afastamento não ocorra e, de certa forma, 

possam se minimizar as características da ação, existem certos recursos propostos por Arendt 

para se alcançar tal feito e remediar os efeitos da ação na esfera política.  

 Os recursos propostos por Arendt para a irreversibilidade e a imprevisibilidade, não 

advém de outras atividades supostamente superiores, mas provém da própria ação. Para a 

irreversibilidade que é a “impossibilidade de desfazer o que se fez”56, há a faculdade de 

perdoar. O perdão volta-se ao passado, ou seja, como não é possível desmanchar o que foi 

realizado, e como é preciso encerrar a cadeia de acontecimentos iniciada pela ação incorreta, 

existe o perdão. Ele consiste na capacidade que o ser humano possui de, sabendo que algo não 
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pode ser modificado, desculpar o agente do ato, sem punição ou vingança. Perdoar não é 

esquecer o erro, fingir que ele não ocorreu, ou apagá-lo. Perdoar é saber que algo ocorreu, 

mas que teria sido melhor se não tivesse ocorrido. O perdão não anula o erro, mas a culpa por 

ele, com o objetivo de interromper o processo desencadeado. Todavia, com o perdão, não 

existe qualquer garantia de que o agente não erre mais, passando a agir corretamente, pois o 

indivíduo é livre. O perdão volta-se à ação engendrada em momentos anteriores, e não 

futuros. Para Arendt,  

 

Se não fossemos perdoados, eximidos das consequências daquilo que 
fizemos, nossa capacidade de agir ficaria, por assim dizer, limitada a um 
único ato do qual jamais nos recuperaríamos, seriamos para sempre as 
vítimas de suas consequências, à semelhança do aprendiz de feiticeiro que 
não dispunha da fórmula mágica para desfazer o feitiço.57 

 

 Para Arendt58 uma alternativa para o perdão é a punição, mas de forma alguma seu 

oposto, ambos, para a autora, tem em comum o fato de que tentam por fim a algo que, sem a 

sua interferência, poderia prosseguir indefinidamente.  

 Uma das ligações mais belas que Arendt desenvolve, está na relação que ela busca 

estabelecer entre o perdão no campo político e a proposta do perdão feita por Jesus de Nazaré, 

que, para ela, foi o descobridor do perdão na esfera dos negócios humanos. A proposta feita 

por Jesus parte da convicção de que só pode perdoar aquele que ama. Arendt citando Jesus 

diz: “Perdoados lhe serão os seus muitos pecados, porque amou muito, mas ao que menos se 

perdoa, menos se ama”59, daí surge a ideia de que só o amor tem o poder de perdoar. Para 

Hannah Arendt, mesmo o amor sendo uma das mais raras ocorrências da vida humana, ele 

possui de fato um poder inigualável de autorrevelação e de uma grande clareza de perceber o 

quem. Mas para ela, o grande viés do amor no campo da política está no que os negócios 

humanos delimitam como respeito.  

 Para chegar a essa conclusão, Arendt recorre a Philia politike aristotélica, na qual o 

respeito é uma espécie de amizade sem intimidade ou proximidade, é uma consideração pela 

pessoa, nutrida à distância que o espaço e que o mundo coloca entre nós. Consideração esta a 

qual independe das qualidades que possamos admirar ou de feitos os quais possamos ter em 
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alta conta. Dessa forma, para Arendt60, a perda do respeito nos tempos modernos, ou melhor, 

a convicção de que só se deve respeitar ao que se admira ou se preza, constitui claro sintoma 

da crescente despersonalização da vida pública e social. 

 Por sua vez, para os acontecimentos futuros, incertos, e dessa forma imprevisível, há a 

promessa. “A solução para o problema da imprevisibilidade, da caótica incerteza do futuro, 

está contida na faculdade de prometer e cumprir promessas”61. A promessa origina-se da 

liberdade individual em meio a outras liberdades. Ou seja, a vida em conjunto dos seres 

humanos dos seres humanos causa instabilidade, uma insegurança frente ao tempo, que 

precisa ser superada para que eles se sintam mais tranquilos e continuem a agir no convívio 

com seus pares. A busca de estabilidade é possibilitada pela capacidade humana de fazer 

promessas e de cumpri-las, ensejando, dessa maneira, garantir um terreno mais sólido para 

embasar as relações humanas. Isso não quer dizer que haja qualquer obrigatoriedade no 

cumprimento das promessas, apesar de possíveis punições ao seu descumprimento. As 

promessas representam somente a tentativa de fornecer maiores garantias para a vida em 

conjunto, na pluralidade.  

 Ao contrário do perdão, que sempre foi tido como irreal e inaceitável no campo 

político, devido à sua conotação religiosa, ou talvez devido à sua ligação com o amor presente 

em sua descoberta, a promessa sempre foi aceita e conhecida pela tradição política ocidental. 

Há relatos dela em Abraão, o homem de Ur, que tinha grandes habilidades de fazer pactos, ou 

mesmo no sistema legal romano na inviolabilidade de acordos e tratados.  

 A promessa segundo Arendt62 tem dupla origem, ou advém da inconfiabilidade que os 

seres humanos traspassam em jamais poder garantir hoje quem serão amanhã, e da 

impossibilidade de se prever as consequências de um ato numa comunidade de iguais, onde 

todos, sem distinção, têm a mesma possibilidade de agir. A função da faculdade de prometer é 

a de aclarar esta dupla obscuridade dos negócios humanos.  

 Tanto a faculdade de perdoar quanto a faculdade de prometer dependem da 

pluralidade; na solidão e no isolamento, o perdão e a promessa não chegam a ter realidade: 

são, no máximo, um papel que a pessoa encena para si mesma. A conduta moral inferida 

dessas faculdades baseia-se em experiências que ninguém jamais pode ter consigo mesmo e 

que, ao contrário, se baseiam inteiramente na presença de outros. Para Arendt,  
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Na medida em que a moralidade é mais que a soma total de mores, costumes 
e padrões de comportamento consolidados pela tradição e validos à base de 
acordos – e tanto a tradição como os acordos mudam com o tempo – a 
própria moralidade não tem outro apoio, pelo menos no plano político, senão 
a boa intenção de neutralizar os enormes riscos da ação através da disposição 
de perdoar e ser perdoado, de fazer promessas e cumpri-las. Estes são os 
únicos preceitos morais que não são aplicados à ação a partir de fora, de 
alguma faculdade supostamente superior ou de experiências fora do alcance 
da ação. Pelo contrário: decorrem diretamente do desejo de conviver com os 
outros na modalidade da ação e do discurso.63 

 

 Contudo, fechados em nós mesmos jamais seriamos capazes de perdoar por algum 

defeito ou transgressão, pois careceríamos do conhecimento da pessoa em consideração à qual 

se pode perdoar. E pela mesma via, não faríamos mais promessas, pois não confiaríamos mais 

uns nos outros, ou a faríamos já na intenção de não cumpri-las, corrompendo o seu caráter e 

instaurando o reino da má-fé nos negócios humanos.   

 

2.4 Considerações parciais 

  

 Após passarmos por uma breve reflexão em que tentamos demonstrar o pensamento 

arendtiano em seus desdobramentos na investigação acerca das atividades que compõem a 

vida ativa, faz-se necessário um breve destaque de alguns pontos deste capítulo, antes de 

darmos continuidade à nossa reflexão sobre o pensamento de Hannah Arendt.  

 No decorrer de nossa pesquisa, observou-se que no pensamento arendtiano o trabalho 

é uma atividade assinalada pela necessidade e concomitante futilidade do processo biológico, 

do qual deriva, uma vez que é algo que se consome no próprio metabolismo, individual ou 

coletivo. Por ser a atividade que os seres humanos compartilham com os animais, Hannah 

Arendt qualifica-a como a de animal laborans.  

 A fabricação, por sua vez, ao contrário do trabalho, não está necessariamente contida 

no repetido ciclo vital da espécie. É através do trabalho que o homo faber cria coisas extraídas 

da natureza, convertendo o mundo num espaço de objetos partilhados pelo ser humano. O 

habitat humano é, por isso mesmo, nitidamente diferente de qualquer ambiente natural. É um 

habitat cercado de objetos que se interpõem entre a natureza e o ser humano, unindo e 

separando os seres humanos entre si.  
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 E por fim, a ação, que para Hannah Arendt é a única atividade que se exerce 

diretamente entre os seres humanos sem a mediação das coisas ou da matéria. Para ela, a ação 

corresponde à condição humana da pluralidade, ao fato de que homens e mulheres, e não 

apenas o Homem, vivem na Terra e habitam o mundo. Todos os aspectos da condição humana 

têm alguma relação com a política, mas esta pluralidade é especificamente a condição de toda 

vida política. A ação, no pensamento arendtiano, é uma das categorias fundamentais e 

representa não só um mediun da liberdade, enquanto capacidade de reger o próprio destino, 

como também a forma única da expressão da singularidade individual. Como vimos, no 

trabalho o ser humano revela suas necessidades, na fabricação a sua capacidade e criatividade 

artesanal, mas na ação, o ser humano revela-se a ele mesmo. A ação é a fonte do significado 

da vida humana. É a incrível capacidade de iniciar algo novo que permite ao indivíduo revelar 

a sua identidade.  

 Segundo Arendt, é com palavras e atos que nos inserimos no mundo humano, e esta 

inserção é como um segundo nascimento, no qual confirmamos e assumimos a singularidade 

do nosso aparecimento físico. No momento em que começamos algo novo por meio da 

palavra e da ação, a preocupação não é com o eu, mas como o mundo, e esta distinção é a 

distinção básica para a nossa autora. 

 É partindo dessa preocupação com o mundo, é que se percebe que o pensamento 

político de Arendt prioriza a vida política em detrimento da particular. Isso porque a 

preocupação com a vida individual está subsumida no conjunto, ou seja, inserida na 

comunidade, na qual todas as individualidades dos cidadãos estão contidas. A vida política, ao 

tratar da comunidade, pressupõe a ética, concebida como sendo a responsabilidade pela 

permanência do mundo com todas as suas instâncias e, por isso, o suporte para a vida humana, 

em sentido geral.  E é dentro desse veio, que iniciaremos, agora de forma direta, a nossa 

reflexão sobre a ética no pensamento de Hannah Arendt.  
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CAPÍTULO 3 

 

A Ética da Responsabilidade   

 

 Após ter se percorrido no primeiro capítulo as reflexões de Arendt acerca das 

atividades do espírito e no segundo capítulo ter se adentrado nas atividades fundamentais que 

compõem a vida ativa, pode-se agora, então, com um pouco mais de clareza conceitual, partir 

para as reflexões éticas que compõem o pensamento de Hannah Arendt. 

 Pode parecer um tanto quanto ousado dizer, mas acredito que vários outros estudiosos 

do pensamento de Hannah Arendt tais como: Nadia Souki, Bethânia Assy, Adriano Correia, 

Celso Lafer, Odilo Aguir, entre outros, já chegaram à mesma percepção de que o seu último 

livro A vida do espírito pode ser considerado um complemento das suas reflexões anteriores 

sobre a vida ativa em A condição humana. Apesar de não haver uma relação simétrica entre 

trabalho, fabricação e a ação, de um lado, e o pensar, o querer e o julgar de outro, o que 

confere uma unidade a esses dois trabalhos são as conclusões da autora de que, como 

mencionamos nos capítulos anteriores, não há uma oposição entre a vida ativa e a vida 

contemplativa, da forma como a tradição da filosofia concebeu, mas, antes, uma convergência 

entre elas.   

 Arendt em seu livro A vida do espírito, e também em outros escritos1 que aborda a 

moralidade como tema, já nos apontava a sua preocupação com as inversões de valores 

promovidas pela experiência dos regimes totalitários, tanto na versão nazista quanto na 

stalinista. Em seu artigo sobre “Algumas questões de filosofia moral”
2, ela apresenta-nos 

como a moralidade parecia revelar o que sua própria etimologia indica, ou seja, um conjunto 

de mores, costumes que podem ser trocados como regras de etiqueta.  

 O que fez com que nossa pensadora recusasse-se a se deixar levar por um sentimento 

de completo ceticismo com relação às questões éticas, foi a sua constatação pós-Eichmann de 

                                                           
1 Escritos estes que compõe as obras: Responsabilidade e julgamento, A Dignidade da política, Entre o 
passado e o futuro, Crises da República. Alguns manuscritos não publicados: Concern with Politics in 
Recent European Political Thought. Lecture 1954. Hannah Arendt’s Papers.The Manuscript Division, 
Library of Congress, Washington, DC, container 63, p. 023248; Kant’s Moral Philosophy. Seminar 
May 1964, University of Chicado. Hannah Arendt’s Papers. The Manuscript Division, Library of 
Congress, Washington, DC, Container 45, p. 032346.  
2
 ARENDT, Responsabilidade e julgamento, p.112 
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que apesar da adesão maciça da sociedade e das instituições alemãs ao governo nazista, houve 

aqueles que se recusaram a colaborar com o regime. O que essas pessoas fizeram foi pensar e 

julgar por si mesmos. O juízo funciona, assim, como um reduto ético capaz de resistir ao 

espraiamento do mal na esfera pública e afirmar a dignidade humana. E porque o julgar é uma 

faculdade que, pelo menos potencialmente, sempre leva os outros em consideração, o juízo 

não revela um cuidado apenas para com o eu, mas uma responsabilidade para com o mundo, 

como ela mesma nos salienta em seu escrito Lições sobre a filosofia política de Kant. 

 Um dos pontos centrais que entrelaçam as três faculdades da vida do espírito à noção 

de responsabilidade, converge na seguinte indagação particular: com que outro queremos 

viver juntos? No pensar, no querer e no julgar, a pergunta sobre esse outro ocupa uma posição 

privilegiada nos desdobramentos éticos nos textos3 em que Arendt apresenta a sua dimensão 

da responsabilidade. Esse pensamento alargado que nos faz levar em consideração o outro 

liga-nos às atividades da vida do espírito, à responsabilidade pessoal e a ação, de modo a 

traçar um pathos de continuidade desde o desvelamento da singularidade de cada indivíduo à 

pluralidade de espaço público. Segundo Bethania Assy4, nos textos arendtianos acerca da 

moralidade, podemos identificar três níveis de responsabilidade: responsabilidade de escolher 

a si mesmo, responsabilidade de julgar e eleger exemplos e responsabilidade para com a 

durabilidade do mundo por meio de um agir consistente. 

 Por sua vez, ao decorrer deste capítulo buscaremos demonstrar cada ponto levantado 

por Arendt para desenvolver suas implicações morais e articular o que hoje nomeamos – pois 

a própria Hannah Arendt não o fez – de uma ética da responsabilidade.  

 

 3.1 As atividades do espírito e as suas implicações éticas 

 

 Dando continuidade à reflexão aqui proposta, parte-se agora para a elucidação de 

como as atividades do espírito, juntamente com as atividades fundamentais que compõem a 

vida ativa, relacionam-se, na concepção arendtiana, na compreensão de uma ética política. 

 

 

 

                                                           
3  Ver nota número 1 
4  ARENDT, Responsabilidade e julgamento, p.38 



84 

 

3.1.1 O pensar: um diálogo consigo mesmo e um diálogo com os outros 

 

 É interessante salientar no início de nossa reflexão que, nos textos sobre moral de 

meados dos anos 605, Arendt descreve a atividade do pensar não apenas como espanto, mas 

também, e bem mais frequente, como consciência, fazendo do eu-mesmo (o diálogo interior), 

um parâmetro central de uma ética que podemos chamar de “ética negativa”, uma ética que 

não tem como pretensão o agir de forma virtuosa, mas antes o não agir como um ato de 

resistência. 

 Para sustentar seu pensamento, Arendt toma de empréstimo duas proposições 

socráticas. A primeira proposição é: “é melhor sofrer o mal do que o cometer” 6, e a segunda: 

“Eu preferiria que minha lira, ou que um coro por mim dirigido, desafinasse e produzisse 

ruído desarmônico e que multidões de homens discordassem de mim do que eu, sendo um, 

viesse a entrar em desacordo comigo mesmo e contradizer-me”7. 

 Para Arendt, Sócrates foi a representação do último cidadão da polis grega na qual 

ética remetia a uma práxis da vida coletiva. O fato de Sócrates ser descrito ao mesmo tempo 

como cidadão da polis e como iniciador de uma consciência ética é fundamental pra 

demonstrar o interesse que Arendt tem sobre o eu-mesmo, a começar pela própria noção de 

pluralidade contida nele, como já demonstrado no primeiro capítulo ao tratarmos sobre o 

diálogo interno realizado pelo pensamento. O diálogo é a forma a partir da qual a atividade do 

pensar opera, traduzindo para uma linguagem mais conceitual e arendtiana, é um diálogo 

mudo do eu-comigo-mesmo, o qual Platão8, como já visto anteriormente, concebeu como o 

dois-em-um. Na estrutura de um diálogo sem palavras, a atividade do pensar pressupõe, uma 

espécie de pluralidade, renovada em cada novo diálogo, no qual todos os pontos de vista estão 

suscetíveis ao escrutínio. No pensamento de Arendt9, o fato de estarmos sós enquanto dura a 

atividade do pensar, transforma a mera consciência de si em uma dualidade o que é, talvez, a 

indicação mais convincente de que o sujeito exista no plural. E para ela, é exatamente essa 

dualidade que faz com que a atividade de pensar seja uma atividade de fato, uma atividade 

dialética e crítica na qual constantemente somos submetidos a processos de questionamentos, 

antecipando uma variedade de perguntas e respostas.  

                                                           
5  Alguns destes textos foram publicados no livro Responsabilidade e Julgamento.  
6 ARENDT, Responsabilidade e julgamento, p. 154 e também em: Id. A vida do espírito, p. 203 
7 Ibid.  
8 PLATÃO, Górgias.  
9 ARENDT, A vida do espírito, p. 209 
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 Para Assy10, a concepção dialógica do pensar em Arendt, implica a experiência de 

imaginar o ponto de vista dos outros para disposição do próprio ponto de vista, o que enuncia 

que o nosso ponto de vista não pode ser considerado independente de outros em nenhum 

modo de diálogo. Na atividade de pensar socrática, Arendt demonstra que a antecipação de 

um diálogo com os outros é pressuposta, pois ainda que descrito como uma atividade interna, 

nunca exclui o mundo das aparências, tal como salientado no capítulo referente ao 

pensamento. Nas palavras da própria Arendt, 

 

A realização, especificamente humana, da consciência no diálogo pensante 
de mim comigo mesmo, sugere que a diferença e a alteridade, características 
tão destacadas do mundo das aparências tal como é dado ao homem, seu 
habitat em meio a pluralidade de coisas, são também as mesmas condições 
da existência do ego mental do homem, já que ele só existe na dualidade.11 

 

 Essa pluralidade dialógica socrática realiza a mediação entre a natureza solitária do 

pensar com a “infinita pluralidade que é a lei da Terra”12. Segundo Arendt13, o pensamento 

não brota do indivíduo e não é a manifestação de um eu. Antes, o indivíduo, criado para a 

ação e não para o raciocínio, escolhe tal pensamento porque descobre no pensar um outro 

modo de mover-se em liberdade no mundo.  É nesse sentido que a pluralidade e a alteridade 

de pensar pressupõem a complexa teia de relações entre os atores, ressaltada por Arendt em A 

condição humana e vista por nós no capítulo anterior.  

  É interessante acentuar que, ao mesmo tempo em que o discurso cria um espaço entre 

os seres humanos, este mesmo discurso cria um espaço no ser humano. Não somos capazes de 

nos engajar em uma comunicação razoável com o outro, sem com que os dois indivíduos 

pensem. Um ótimo exemplo é o próprio Eichmann, que só utilizava de normas, regras e 

clichês para tentar manter uma comunicação.  

 Desenvolvida até então a noção de pluralidade, contida nas premissas socráticas 

apresentadas e analisadas pela Arendt, outro ponto importante levantado por ela, ao analisar 

as premissas, é a noção de consistência.  

 Para a Hannah Arendt, na atividade de pensar o sujeito defronta-se com o que Kant 

chamou de “Tribunal da Consciência”. O receio de se contradizer surge de um testemunho 

                                                           
10 ASSY, Ética, responsabilidade e juízo em Hannah Arendt, p. 76 
11

 ARENDT, A vida do espírito, p. 211 
12 Ibid. 210 
13 ARENDT, Homens em tempos sombrios, p. 16 
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anterior, da previsão de que os outros estarão esperando de nós. Arendt em A vida do espírito 

nos diz, 

 

Uma pessoa que não conhece essa interação silenciosa (na qual examinamos 
o que dizemos e fazemos) não se importa em contradizer-se, e isso significa 
que ela jamais quererá ou poderá prestar contas do que faz ou diz, nem se 
importará em cometer um crime, já que pode estar certa de esquecê-lo no 
momento seguinte.14 

 

 A não contradição no diálogo interno, leva em consideração o critério da harmonia no 

pensamento, no qual eu não posso me tornar adversário de mim mesmo. Arendt argumenta 

que a harmonia é a condição desse diálogo, os dois têm de ser amigáveis. Se a forma de 

operar do pensamento é um diálogo, estar em contradição implica a aquisição de um 

adversário. Ao pensar nos tornamos nosso próprio parceiro e também nosso potencial 

adversário. Dessa forma, pensar significa, de tal modo, que os interlocutores do dois-em-um 

cheguem a um acordo e sejam amigos. Por esse viés, como nos alerta Nadia Souki15, a 

banalidade do mal está ligada ao fato de que aqueles que se permitem levar pelo diálogo 

interior não se importam em entrar em acordo ou desacordo consigo mesmos, isso porque são 

incapazes de fazer companhia a si próprios.  

 Mas Arendt, em seu escrito sobre a Desobediência Civil16, nos esclarece que a 

validade da proposição socrática depende da espécie de homem ou mulher que as profere e da 

espécie de homem e mulher a quem é dirigida. Para os seres humanos pensantes elas são 

verdades autoevidentes, mas para os que não pensam, aqueles que não conseguem se 

comunicar consigo mesmo, elas não são autoevidentes, tampouco podem ser provadas. Desta 

forma, na concepção de Arendt, tal exercício de ciência de si mesmo nunca pode ser 

generalizado, sua validade é sempre subjetiva.  

 Ao destacar a pluralidade e a consistência como atributos da atividade de pensar, 

Arendt questiona como essa faculdade pode prevenir os sujeitos a aderirem de forma aleatória 

a qualquer padrão moral, social ou legal. Como o pensar não conduz nem a princípios morais 

nem a pressuposições lógicas, mas sim à capacitação de uma atividade, o que está em jogo, 

então, é o próprio exercício da atividade de pensar de forma independente.  

                                                           
14 Id. A vida do espírito, p. 213 
15

 SOUKI, Hannah Arendt e a banalidade do mal.  
16 ARENDT, Crises da república. 
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 Para Arendt17, a conexão entre o pensar e a moralidade é negativa, no sentido de que a 

atividade de pensar não estabelece padrões morais de comportamento universalmente válidos, 

em vez disso, pensar nos impede de agir de certas maneiras. A atividade de pensar possui uma 

capacidade de provocar perplexidade e espanto a ponto de, ao menos nas chamadas “situações 

limítrofes”, deslocar e impulsionar a própria opinião do indivíduo pensante. Nesse viés, 

pensar pode ser um obstáculo para a ação, na medida em que torna o sujeito ciente de 

contradições entre o seu discurso e suas ações, assim como de suas próprias contradições 

internas. Para a autora, aquele que exerce a faculdade de pensar será testemunha dos seus 

próprios atos e palavras.  

  Portanto, as reflexões de Hannah Arendt em torno da atividade de pensar permitem 

traçar uma correlação entre pensamento e moralidade negativa. Embora a atividade de pensar 

exiba implicações morais, permanece uma atividade completamente amoral, no sentido de não 

conduzir nem a criação de axiomas ou dogmas morais e nem a regras de comportamento 

ético. Entretanto, potencialmente pode evitar um determinado feito, na medida em que 

estabelece obstáculos a determinados tipos de ação.  

 

3.1.2 O querer: da vontade a ação ética 

 

 Nesse tópico, não temos como objetivo a análise da compreensão arendtiana acerca da 

liberdade política e da vontade, já discutida de forma evidente pelos autores18 que debruçam 

sobre a noção de liberdade política em Hannah Arendt. O nosso viés aqui é investigar de que 

forma as noções de ação e vontade na autora, são articuladas no projeto geral de uma ética da 

responsabilidade.  

 Apesar de ser uma atividade do espírito, a vontade, tal qual o juízo, está ainda mais 

condicionada ao mundo das aparências. Em contraposição à atividade de pensar, não há 

vontade cujo propósito se realize em sua mera atividade. A pressuposta harmonia dialógica do 

dois-em-um na atividade de pensar, na faculdade de querer, como já visto no tópico referente 

a tal atividade no primeiro capítulo, assume a afeição de uma luta fatal entre o eu-quero e o 

eu-não-quero, ambos presentes para assegurar a liberdade.  

                                                           
17 Id. Responsabilidade e Julgamento, p.17 
18 Para citar alguns autores temos: BIGNOTTO, Totalitarismo e liberdade no pensamento de Hannah 
Arendt; AGUIAR, Filosofia e política no pensamento de Hannah Arendt; NETO, Alienações do 
mundo: uma interpretação da obra de Hannah Arendt; SCHIO, Hannah Arendt-história e liberdade: da 
ação a reflexão. FILHO, Re-pensar a política: aparência, sentido, e ação na Obra de Hannah Arendt.  
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 Enquanto na atividade de pensar a pluralidade se dá por meio do dois-em-um e requer 

uma certa conformidade que torne este diálogo interno possível, na faculdade da vontade, ao 

contrário, a pluralidade assume a forma de um conflito entre o querer e o não-querer. A 

atividade da vontade permanece uma espécie de resistência interna, em que a multiplicidade 

do eu operaria com sua própria fonte pontencializadora, como uma das condições para a ação. 

A disposição da vontade não é ao repouso, mas sim à impaciência, à inquietude e à 

preocupação, como nos afirma Arendt.19 

 Segundo Theresa Calvet20, embora a vontade seja uma atividade que nos impele ao 

nunc stans do futuro, a esse abismo criativo da espontaneidade, é precisamente por meio 

dessa livre projeção no “por vir” que a vontade oferta aos sujeitos a possibilidade de dizer 

‘sim’ ou ‘não’ às injunções da vida cotidiana, que, em outros termos, faz supor uma vertente 

de autoconstituição. A espontaneidade da vontade nos aproxima ou nos aliena uns dos outros 

e do mundo, em decorrência de nossas afirmações e negações, consistências e inconsistências, 

ou seja, em virtude de como nós aparecemos no mundo.  

 Arendt, ao recuperar do grego a etimologia archein e do latim agere, recupera também 

a noção agostiniana do initiun de modo a acentuar o começo representado por cada sujeito, 

diferenciando-o do principium, tal como princípio do mundo. Nas palavras da Arendt, 

 

Por constituírem um initium, por serem recém-chegados e iniciadores em 
virtude do fato de terem nascido, os homens tomam iniciativas, são 
impelidos a agir. (Initium) ergo ut esset, creatus est homo, ante quem nullus 
fuit (Portanto, o homem foi criado para que houvesse um começo, e antes 
dele ninguém existia)21 

 

 A radicalidade do início do indivíduo e no individuo se dá em sua própria natalidade. 

Cada novo nascimento garante um começo, isto é, na verdade, cada sujeito que nasce é esse 

novo começo. Como expressa Arendt: “esse começo é a promessa, a única ‘mensagem’ que o 

fim pode produzir”22 

 Para Wagner23, a faculdade de querer em Arendt nos impele a esse novo começo, a 

agir. Para ela, a ação depende da vontade humana e que o amor mundi arendtiano implica a 

intensificação dessa vontade. O amor do mundo constitui o mundo para nós, a forma como 
                                                           
19

 ARENDT, A vida do espírito, p.253 
20 MAGALHÃES, Hannah Arendt e a desconstrução fenomenológica da atividade de querer, p.15 
21

 ARENDT, A condição humana, p. 190 
22 Id. Origens do Totalitarismo, p. 530 
23 WAGNER, Hannah Arendt: ética e política, p. 183 
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nele nos ajustamos, nos moldamos. Por consequência, por meio de minhas afirmações ou 

negações dependerá a quem e a que eu pertenço. Aqui, a interioridade no sentido agostiniano 

de tornar-se uma questão para mim mesmo, alcança em Arendt uma dimensão de amor 

mundi, de exterioridade, por meio de quem somos e de como agimos no domínio das 

aparências, no espaço público. O amor mundi é um amor daquilo que é criado pela ação em 

conjunto, um amor que dá uma durabilidade às criações da liberdade política e que também 

proporciona uma realidade estável para as futuras gerações. Se a ação depende da vontade 

humana, o amor representa justamente a intensificação dessa vontade, como já nos esclareceu 

Wagner24. Dessa forma, então, o cuidado que dedicamos ao eu implica o cuidado que temos 

para com o mundo. O amor, e nesse caso o amor mundi, seria uma potência da vontade, seria 

a válvula propulsão necessária para a vontade. 

 A promessa, um dos pontos trabalhos por nós no capítulo anterior, pode figurar um 

dos pontos mais significativos no sentido do amor mundi arendtiano, pois ela é o “modo 

exclusivamente humano de ordenar o futuro”25, sendo uma dimensão indispensável da 

liberdade compartilhada, fornece durabilidade à nossa liberdade política, uma espécie de 

estabilidade, da qual se necessita para garantir o futuro. As certezas e as negações no domínio 

público, nossa singularidade, permitem que este órgão mental da liberdade exprima uma 

dimensão da ética da responsabilidade pessoal. É como se a vontade fosse o órgão do amor 

pelo mundo. 

 Dentre as atividades do espírito, o querer seria a que mais se aproxima da ação e, por 

consequência, do futuro e da capacidade de prometer, guardando assim um compromisso com 

a durabilidade do mundo. Arendt considera a capacidade de prometer como uma forma de 

“vontade de poder”, uma forma de exercer domínio sobre o futuro, no qual se origina a 

concepção da responsabilidade. Sem promessas não poderíamos saber o que é 

responsabilidade. A promessa é o ato constante de responsabilidade com aquilo que tornamos 

necessário por meio de ato e palavra, e é esse ato que nos singulariza.   

 Contudo, a vontade, ao tornar-se a contrapartida mental da ação, ou a estrutura mental 

da liberdade, adquire uma dimensão ética mais direta do que a atividade de pensar. A vontade 

figura o elemento libertador da vida do espírito. Por sua vez então, o querer influencia 

performativamente a constituição de nossa singularidade, de quem somos. Ela ainda implica a 

                                                           
24

 Ibid. 
25

 ARENDT, A condição humana, p. 256 
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nossa capacidade de prometer; a promessa como memória da vontade e a responsabilidade 

como a memória da promessa.  

 

3.1.3.1 O juízo e o sensus communis  

 

 Como já mencionado no primeiro capítulo, trabalhar a atividade do juízo no 

pensamento de Hannah Arendt é uma tarefa um tanto quanto difícil, haja vista que sua vida 

teve fim antes mesmo que ela pudesse nos dar elementos mais detalhados de sua percepção 

acerca de tal atividade. O que temos são fragmentos, manuscritos e textos diversos nos quais 

ela mencionava e tratava o assunto de forma paralela com outros temas. O seu texto mais 

técnico sobre o assunto são os seus seminários sobre a filosofia de Kant, sobre os quais, mais 

uma vez, nos debruçaremos para desenvolver o tema do juízo em Hannah Arendt.   

 Um dos aspectos mais interessantes na abordagem arendtiana é o fato de que, em sua 

investigação acerca da atividade de julgar, ela elegeu o juízo estético kantiano como modelo 

de análise sobre juízos políticos e éticos. Não é novidade que, para a compreensão abrangente 

da teoria do juízo em Arendt, deve-se levar em conta a conexão que a própria autora 

estabelece entre juízo, ação e política, ou seja, entre as categorias fundamentais da vida ativa, 

por um lado, e as atividades do espírito de outro.  

 Antes, para introduzir a passagem do potencial político da consciência para a questão 

do julgamento político, é conveniente recordar a questão levantada por Arendt, a partir do 

Julgamento de Eichmann, 

 

Será que a atividade de pensar como tal, o habito de examinar e refletir sobre 
tudo o que vem a acontecer, sem levar em conta o conteúdo específico e 
totalmente independente dos resultados, será que essa atividade pode ser de 
tal natureza que “condiciona” os homens contra fazer o mal?26  

 

 Como já vimos, a faculdade de pensar apenas nos diz quando parar, de forma que é 

necessária outra faculdade capaz de acessar o mundo fenomênico de forma mais concreta e 

particular, capaz de demandar juízo a partir de experiências específicas. Num viés arendtiano, 

é possível concluir que alguém que exercita a capacidade crítica de pensar está na companhia 

de si próprio e, portanto, continuamente provocado a escolher dentre outros eu’s com os quais 

conviver. No plano da faculdade de julgar, a dimensão de partilha é muito mais fenomênica, 

                                                           
26

 ARENDT, Responsabilidade e julgamento, p. 227 
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dá-se por meio da escolha de com quem desejamos compartilhar a vida e na forma como 

emitimos nossos juízos. Arendt demonstra seu pensamento numa citação um pouco longa, 

mas que vale a pena ser citada na íntegra,  

 

A faculdade de julgar particulares (tal como foi revelada por Kant), a 
habilidade de dizer “isto é errado”, “isto é belo”, e por aí afora, não é igual à 
faculdade de pensar. O pensamento lida com invisíveis, com representações 
de coisas que estão ausentes. O  juízo sempre se ocupa com particulares e 
coisas ao alcance das mãos. Mas as duas faculdades estão inter-relacionadas, 
do mesmo modo como a consciência moral e a consciência, resultando, 
assim, na consciência moral como seu derivado, então o juízo, o derivado do 
efeito liberador do pensamento, realiza o próprio pensamento, tornando-o 
manifesto no mundo das aparências, onde eu nunca estou só e estou sempre 
muito conhecimento, é a habilidade de distinguir o certo do errado, o belo do 
feio. E isso, nos raros momentos em que as cartas estão postas sobre a mesa, 
pode, sem dúvida, prevenir catástrofes, ao menos para o eu.27 

 
 É com a faculdade de julgar que a questão da companhia passa a ter uma dimensão 

performática e política. Mesmo sendo uma atividade mental, o juízo nunca abandona o mundo 

fenomênico das aparências. Em A condição humana, a companhia assume a forma de uma 

ação engendrada na pluralidade. Por meio das principais atividades dotadas de visibilidade, a 

saber, o trabalho, a fabricação e a ação, a pluralidade constitui a condição sine qua non do 

mundo manufaturado. Não só agimos e falamos em pluralidade, também pensamos, queremos 

e julgamos na companhia dos outros.  

 Na vida ativa, a ação reúne os principais aspectos da alteridade, ao passo que, dentre 

as atividades da vida do espírito, o juízo é “a mais política das capacidades espirituais”.28 

Ainda que a faculdade de julgar opere como atividade reflexiva, figura como a mais política 

das três capacidades do espírito. No lugar da pluralidade contida no eu, à qual se refere o dois-

em-um, a atividade de pensar e a faculdade de julgar os acordos ou desacordos constituem-se 

potências que se ativam no próprio exercício do juízo crítico, na própria ação. Em tal acordo 

em potencial, Arendt argumenta: “o julgamento é uma, se não a mais importante atividade em 

que ocorre esse compartilhar-o-mundo”29. A partilha do mundo com os outros do mundo 

comum é uma condição determinante, na forma como Arendt se apropria do juízo estético 

kantiano. Em seu escrito sobre A crise da cultura a autora enfatiza que,  

 
                                                           
27 ARENDT, A vida do espírito, p. 216 
28 Id. A vida do espírito, p. 144 
29 Id. Entre o passado e o futuro, p. 275 



92 

 

A capacidade de julgar é uma faculdade especificamente política, 
exatamente no sentido denotado por Kant, a saber, a faculdade de ver as 
coisas não apenas do próprio ponto de vista, mas na perspectiva de todos 
aqueles que, porventura, estejam presentes, que o juízo pode ser uma das 
faculdades fundamentais do homem enquanto ser político, na medida em que 
lhe permite se orientar em um domínio público, no mundo comum.30  

 

 Arendt apropria o uso kantiano do termo sensus communis, de forma a diferenciá-lo do 

mero senso comum (common sense), “um sentido como nossos outros sentidos, os mesmos 

para cada um em sua própria privacidade”31. Muito embora sensus communis tenha sido 

mencionado por Arendt como “sexto sentido misterioso”32, não conduz à apreensão de sensus 

communis tal qual instinto irracional e não comunicável. Descreve um “senso extra” 

comparável a uma capacidade mental extra, apta a nutrir nos indivíduos sentimentos comuns, 

capaz de nos ajudar à vida social. Nas palavras de Arendt,  

 

Senso comunitário, senso communis, distintamente do sensus privatus. É a 
esse sensus communis que o juízo apela em cada um, e é esse apelo possível 
que confere ao juízo sua validade especial. O “isso-me-agrada-ou-
desagrada” que, na qualidade de sentimento, parece ser inteiramente privado 
e incomunicável, está na verdade enraizado nesse senso comunitário e, 
portanto, aberto à comunicação, uma vez que tenha sido transformado pela 
reflexão, que leva em consideração todos os outros e seus sentimentos. Esses 
juízos nunca têm a validade das proposições cognitivas ou científicas, que, 
propriamente falando, não são juízos.33  

 

 De certa forma, sensus communis agrega uma dimensão pública cujo acesso é privado. 

Por um lado, é um sentido privado, pois, na qualidade de sentimento, agradável ou 

desagradável, permanece um acesso particular, que não pode se tornar puro derivado de uma 

equação racional do conhecimento. Pegando um exemplo da arte, em geral não admiramos 

um quadro porque “conhecemos”, de fato, suas propriedades efetivas, e sim pelos sentimentos 

e emoções que nos suscita. Por outro lado, é compreendido como um senso público não por 

estar relacionado à publicidade cognoscível dos objetos, mas porque o acesso se dá 

exclusivamente por meio intersubjetivo. São produtos da imaginação e da reflexão que 

flertam a concordância de todos, em lugar do tipo de julgamento que ocorre, por exemplo, 

                                                           
30 Ibid.  
31 Id. Lições sobre a filosofia política de Kant, p. 90 
32 ARENDT. A vida do espírito, p. 520  
33 Id. Lições sobre a filosofia política de Kant, p. 93 



93 

 

quando julgamos que a terra em que pisamos é vermelha, cuja validade de suas proposições se 

dá por meio da evidência cognitiva dos sentidos ou mental.  

 Segundo Sônia Schio34, em vez de mero “sexto sentido misterioso” e imediato, sensus 

communis é um exercício de julgamento reflexivo que nos capacita a sentimentos comuns. 

Aqui está um dos elementos mais políticos das apropriações do juízo estético de Kant feitos 

pela faculdade de julgar arendtiano: o cultivo sensível dos afetos ou desafetos comuns. Para 

ela: “o juízo, e especialmente os juízos de gosto, sempre se refletem sobre os outros e levam 

seus possíveis juízos em conta. Isso é necessário porque sou humano e não posso viver sem a 

companhia dos homens.”35 Uma das implicações à configuração de um imaginário político 

comum é que, nessa descrição, é possível se demandar uma prática ao juízo, demandar o 

exercício que possibilite a sensibilização, possibilite o deixar-se afetar.  

 O juízo então é essa faculdade crítica que nos afeta, nos sensibiliza as injustiças. O 

sentimento de indignação diante de uma injustiça é um dos exemplos mais eloquentes deste 

sentimento que não está mediado pelo conceito, pela necessária apropriação lógica das 

inscrições normativas da moral. Nas palavras da própria Arendt, 

 

O gosto é esse “senso comunitário” e aqui, senso significa “o efeito de uma 
reflexão sobre o espírito”. Essa reflexão me afeta como se fosse uma 
sensação e, precisamente, uma sensação de gosto, o sentido discriminador, 
da escolha. “Poderíamos mesmo definir o gosto como a faculdade de julgar 
aquilo que converte nosso sentimento (como sensação) em uma dada 
representação (não percepção), comunicável em geral, sem a mediação de 
um conceito”.36 

 

 A capacidade de comparar nosso julgamento com outros possíveis requer o cultivo 

dessa satisfação desinteressada, o cultivo pelo sentimento de aprovação face ao aprazimento 

com experiências e ações que nos dizem respeito como coletivo, como um conjunto de 

singulares comuns. O sentido de sociabilidade é crucial não só ao julgamento reflexivo de 

gosto, mas também ao cultivo de uma satisfação em considerar os outros nos domínios éticos 

e políticos, o cultivo de uma espécie de política dos afetos comuns.  

 Um dos insights arendtianos com relação ao sensus communis reside no fato de que os 

membros de uma comunidade reconhecem a manifestação de suas subjetividades como 

intersubjetividade, a partir dos próprios juízos reflexivos realizados no espaço público.  
                                                           
34 SCHIO, Hannah Arendt-História e liberdade: da ação à reflexão, p.102 
35

 ARENDT, A vida do espírito, p. 523 
36

 ARENDT, Lições sobre a filosofia política de Kant, p. 92 
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 O sentimento de satisfação compartilhado, que Kant atribuiu à estética e Arendt 

amoldou à política, instiga em nós uma afetividade pelo outro que se traslada em impulso à 

vida. Pode-se dizer que o impulso à vida é essencialmente uma experiência da nossa 

humanidade comum, ou seja, a nossa humanidade repousa no afeto pelo outro.  

 

Descobrimos que a sociabilidade é a própria essência dos homens, na 
medida em que pertencem apenas a este mundo. Isso é um ponto de partida 
radical de todas as teorias que enfatizam a interdependência humana como 
dependência em relação a nossos companheiros, tendo em vista nossas 
carências e necessidades.37 

  

 Portanto, o sensus communis está relacionado à pluralidade constituída (os sujeitos 

habitam o mundo), é uma condição concreta, fatual e fenomenologicamente verificável e 

constitui a condição de validade da linguagem, da comunicação e do compartilhamento em 

geral. E para conseguirmos ter essa percepção do ponto de vista do outro esse 

compartilhamento, Arendt toma mão do conceito de mentalidade alargada, conceito este 

também advindo de suas leituras kantianas.  

 

3.1.3.2 O juízo, a mentalidade alargada e a imaginação ética 

 

 Para Hannah Arendt, a mentalidade alargada implica uma comunicabilidade dos 

sentidos comuns e uma forma de pensamento crítico que leve em consideração o ponto de 

vista dos outros. Nas palavras de Arendt: “pensar com mentalidade alargada significa treinar a 

própria imaginação para sair em visita”38. O significado de “alargada” corresponde à noção de 

considerar o ponto de vista dos outros. Em uma passagem no texto Verdade e política, Arendt 

faz a seguinte ponderação,  

 

Quanto mais posições de pessoas eu tive presente em minha mente ao 
ponderar um lado do problema, e quanto melhor puder imaginar como eu 
sentiria e pensaria se estivesse em seu lugar, mais forte será minha 
capacidade de pensamento representativo e mais válidas minhas conclusões 
finais, minha opinião.39 (EPF, 299)  
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 É essa capacidade de uma imaginação ética, por meio desse alargamento crítico e 

reflexivo, que nos torna aptos ao juízo crítico. Vale ressaltar que do ponto de vista de Hannah 

Arendt, o alargamento do pensamento não conduz a uma compaixão generalizada, tampouco 

a uma mera simpatia pelos interesses privados alheios, como se estivesse cunhada sob a 

capacidade de representação de um conjunto largo de (pré) conceitos privados possíveis. “O 

artifício do pensamento crítico não consiste em uma empatia excessivamente alargada, por 

meio do qual podemos saber o que se dá no espírito alheio”40. Pra Arendt, aceitar o que se 

passa no espírito daqueles cujo ponto de vista não é o meu, significaria aceitar passivamente o 

pensamento deles, isto é, trocar seus preconceitos pelos preconceitos característicos de minha 

própria posição. O pensamento alargado é, por sua vez, o resultado da abstração das 

limitações que contingentemente prendem-se ao nosso próprio juízo, é o resultado da 

desconsideração de suas condições subjetivas e privadas, isto é, da desconsideração do que 

usualmente chamamos de interesse próprio. Quanto maior o alcance, quanto mais amplo é o 

domínio em que o indivíduo esclarecido é capaz de mover-se de um ponto de vista ao outro, 

mais geral será esse pensamento.  

 O pensamento alargado também não elimina divergência nem conflitos, em vez disso, 

assegura e revela nossa singularidade, na medida em que aponta como nos posicionamos no 

espaço público, como nos indignamos ou como nos deixamos afetar pelo outro. Julgar com a 

mentalidade alargada requer um treinamento continuo da imaginação. Essa é a faculdade que 

torna tal alargamento possível. 

 No primeiro capítulo dedicamos um tópico à atividade de pensar, e nele mencionamos 

a capacidade do espírito de tornar presente, por meio da imaginação, aquilo que está ausente. 

A capacidade de pensar “prepara os particulares dados aos sentidos, de tal modo que o 

espírito seja capaz de lidar com ele na sua ausência, em suma, ele deve de-sensorializá-los”41. 

Na faculdade de julgar, a percepção ocorre em um nível mais particular, uma vez que nos 

torna aptos a nos locar e a nos posicionar por intermédio das memórias e das expectativas. 

 É importante destacar que o poder da imaginação não está restrito ao passado, também 

julgamos o futuro. Noções tais como “se imaginar” e “deslocar uma imagem de sua 

localidade” demonstra que tal atividade não tem um lugar fixo.  
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 Essa capacidade de de-sensorializar, tornar presente aquilo que está temporalmente ou 

espacialmente ausente, adquiri uma dimensão menos geral e, sim, mais local e fatual ao lidar 

com fenômenos, eventos, situações e pessoas em particular. A imaginação é precisamente 

uma pré-condição do julgar. Arendt demonstra essa ligação entre imaginação e juízo na 

seguinte passagem, 

 

A imaginação, ou seja, a faculdade de ter presente o que está ausente, 
transforma um objeto em algo com que não tenho que estar diretamente 
confrontado, mas que, em certo sentido, interiorizei, de modo que agora 
posso ser afetado por ele, como se ele me fosse dado por um sentido não 
objetivo. Diz Kant: “É belo o que agrada no mero ato de julgar” (critica do 
juízo §48) Ou seja: não é importante se agradar ou não na  percepção 
(passiva), o que agrada meramente na percepção é gratificante, mas não é 
belo. (...) Falamos então de juízo e não mais de gosto porque, embora ainda 
afetados como em questão de gosto, estabelecemos por meio da 
representação a distância própria, o afastamento, o não envolvimento ou 
desinteresse que são requisitos para a aprovação ou desaprovação, para a 
apreciação de algo em seu próprio valor. Removendo o objeto, estabelecem-
se as condições para a imparcialidade.42  

 

 Ao remover o objeto, a imaginação não apenas dota o juízo com a imagem reprodutiva 

de forma a disponibilizar o conceito, como no caso do juízo determinante, mas, com a de-

sensorialização, a imaginação prepara os objetos do pensamento para o juízo reflexivo. Essa 

capacidade de transformar objetos-sentidos em imagem envolve um certo tipo de imaginação 

ética. Em “contraposição às condições privadas que nos condicionam, imaginação e reflexão 

tornam-nos capazes de liberarmo-nos delas e de alcançar aquela imparcialidade relativa que é 

a virtude específica do juízo.”43 

 O que está em jogo nesse uso da imaginação no julgamento determinante é a garantia 

de que estamos todos nos referindo à mesma coisa. É isso o que assegura a uniformidade, a 

condição para o acordo ou desacordo no tocante a determinada questão. Ou seja, no juízo 

determinante, a percepção é compreendida como percepção passiva ou cognição pura, a 

condição de qualquer sorte de conhecimento. Nesses juízos, a imaginação está a serviço do 

intelecto e da cognição, de modo a fornecer imagens que permitem que outras imagens sejam 

subsumidas sob regras gerais. Juízos determinantes empregam a imaginação para apresentar 

os esquemas por meio dos quais o intelecto e a cognição operam de tal modo que a lógica seja 
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capaz de arbitrar o significado, o princípio de anteceder a prudência e as regras gerais de 

governarem circunstâncias particulares.  

 Portanto, a imaginação, afetada pelos afetos comuns, é capaz de re-mover objetos e 

promover o alargamento, sendo esta a condição para criar imagens do ponto de vista dos 

outros e para ser afetado pelo comprazimento desinteressado. Esta imaginação ética é o 

fundamento de uma operação subsequente, a saber, a reflexão, como se fora um re-pensar, “a 

verdadeira atividade de julgar alguma coisa”44. A partir do momento em que somos capazes 

de nos colocar no lugar dos outros e aqui esse lugar em larga medida compreende situações 

concretas nas quais esses outros se particularizam, o pensamento alargado é capaz uma série 

de reflexões comparativas dessas condições particulares, de maneira a capacitar-nos a 

alcançar “o nosso próprio ponto de vista geral.”45 

 

3.1.3.3 A exemplaridade no juízo 

 

 A mentalidade alargada, o prazer desinteressado, o sensus communis de fato dizem 

respeito à relevância ética e política de nossas escolhas. “Comunicando nossos sentimentos, 

nossos prazeres e satisfações desinteressadas, dizemos de nossas escolhas e escolhemos 

nossas companhias”46 

 A escolha das companhias no juízo conduz ao seu critério derradeiro, à validade 

exemplar. Este é um domínio amplo, dado que estamos constantemente escolhendo 

particulares, mostrando nossas preferências, escolhendo nossas companhias éticas e 

históricas, “entre homens, entre coisas e entre pensamentos, tanto no presente como no 

passado.”47  

 A validade exemplar pode figurar como o resultado do juízo por meio da eleição de 

nossas escolhas e preferências. Sua validação deriva do “ponto de vista geral” não como 

verdade, mas como a expressão da nossa opinião, pelo livre intercurso da imaginação e da 

compreensão. Arendt nos diz que, 

 

 Ao contrario dos esquemas, que a nossa mente produz por seu livre-arbítrio 
mediante a imaginação, esses exemplos originam-se da história e da poesia, 
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por meio das quais, como Jefferson ressalto, “abre-se para nosso uso um 
campo de imaginação”.48  

 

 É por meio desse campo da imaginação que os fenômenos, as experiências, os afetos e 

as ações são convertidos em exemplos. Ao contrário da certeza da razão e da lógica, que 

postulam a autoevidência e demanda validade universal, a validade exemplar está 

necessariamente atrelada às nossas experiências.  

 A capacidade da imaginação de abstrair das condições privadas e das circunstâncias 

sustenta o que Arendt chama de acordo geral. Esse ponto de vista geral é a base sobre a qual 

juízos “não seriam nem objetivos, nem universais, nem subjetivos, dependendo do capricho 

pessoal, mas intersubjetivo e representativo. Esse tipo de pensamento, que só é possível pela 

imaginação, exige certos sacrifícios.”49 

 De fato, a exemplaridade sustenta uma das principais implicações do juízo reflexivo. 

Quanto mais posições de pessoas eu tiver presente em minha mente ao ponderar um dado 

problema, e quanto melhor puder imaginar como eu sentiria e pensaria se estivesse no lugar 

em seu lugar, mais forte será minha capacidade de pensamento representativo e mais válidas 

minhas conclusões finais, minha opinião. Uma maior capacidade para a imaginação, para re-

presentar os outros, contribui para a legitimidade de exemplos, embora quantidade não 

implique, de modo algum, automaticamente em validade exemplar. O exemplo fornece o que 

Arendt chama de uma diferença de qualidade. Nas palavras da própria autora,  

 

Embora ao julgar eu leve em consideração os outros, isso não significa que 
adapte o meu julgamento aos julgamentos dos outros. Ainda falo com minha 
própria voz e não conto votos para chegar ao que penso ser certo. Mas o meu 
julgamento já não é subjetivo, no sentido de que chegaria às minhas 
conclusões levando apenas a mim mesma em consideração.50  

  

Em sua capacidade de tornar o outro presente, os particulares não são subsumidos a 

um ponto de vista universal, mas, ao contrário, são convertidos em exemplaridade. Essa 

exemplaridade pode ser de pessoas vivas ou mortas, reais ou fictícias, e em exemplo de 

incidentes passados ou presentes. Arendt ilustra o poder da exemplaridade e a capacidade de 

prover validade exemplar com o caso inusitado de alguém que escolhesse Barba Azul como 

companhia, no sentido de fazer dele um exemplo. Pessoas que escolhem maus exemplos nos 
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convidam a evitá-los. Não obstante, mais relevante para as catástrofes morais do século XX é 

a probabilidade de que alguém viria para nos dizer que ele não se importa e que qualquer 

companhia seria boa o suficiente. Arendt nos salienta que,  

 

Em termos morais e até políticos, essa indiferença, embora bastante comum, 
é o maior perigo. Em conexão a isso, sendo apenas um pouco menos 
perigoso, está outro fenômeno moderno muito comum, a tendência difundida 
da recusa a julgar.51  

 

 Ainda nos alertando sobre os perigos da contemporaneidade ao rejeitar todo e qualquer 

juízo, Arendt nos diz,  

 

A partir da recusa e da incapacidade de escolher os seus exemplos e a sua 
companhia, e a partir da recusa ou incapacidade de estabelecer uma relação 
com os outros pelo julgamento, surgem os skandala reais, os obstáculos reais 
que os poderes humanos não podem remover porque não foram causados por 
motivos humanos ou humanamente compreensíveis. Nisso reside o horror e, 
ao mesmo tempo, a banalidade do mal.52  

  

 Em suma, a exemplaridade surge da natureza participativa do ato de julgar fenômenos 

que são historicamente situados. Pela formação de um exemplo, o juízo reflexivo restaura a 

autoridade do singular. Um exemplo somente funciona como principio norteador, “o julgar 

‘só pode adaptar-se como uma lei de si e para si mesmo’”53. Esse ponto de vista geral 

constitui, portanto, o fundamento da validade exemplar, em que o exemplo pode ser descrito 

como se conduzisse a um conceito. 

 

3.2 Responsabilidade pessoal e responsabilidade política: a responsabilidade pelo mundo 

 

 Em Arendt, a ética é uma ética da responsabilidade. Nela, o juízo reflexionante busca 

uma premissa maior para a dedução, possuindo apenas um particular, precisando encontrar 

um universal. O juízo reflexivo atua no julgamento de acontecimentos singulares (premissa 

menor) sem ter um geral previamente dado para dirigir as ações subsequentes. Dessa forma, a 

autora não busca fundar um novo formalismo, mas superar qualquer norma moral 

preestabelecida, mediante uma constante reativação do pensamento. Ao pensamento cabe 
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fornecer ao juízo o resultado de sua atividade, o qual, após ser apreciado, assumirá o lugar da 

premissa maior, até então ausente. Além disso, na eticidade se fará necessária a capacidade de 

ter presente e de considerar os outros no momento de julgar, evitando o egoísmo ou o 

solipcismo. Essa é a capacidade de considerar a si próprio e, ao mesmo tempo, os outros seres 

humanos em suas necessidades e opiniões.  

 Contudo, é importante salientar que a filósofa não desejava substituir um formalismo 

por outro, mas chamar a atenção dos cidadãos para sua responsabilidade pelo mundo, oriunda 

das ações de cada um no espaço que é de todos. Para tal, ela lança mão dos conceitos de 

responsabilidade pessoal e responsabilidade política, construindo assim os argumentos que 

entrelaçam a ligação entre a sua noção ética, baseada nas atividades do espírito, e a sua 

concepção de responsabilidade para com o mundo.  

 Hannah Arendt trata o tema da responsabilidade pessoal e política em diversos artigos, 

alguns deles estão presentes no livro Responsabilidade e Julgamento, outros ainda são 

manuscritos não publicados, porém difundidos pelos estudiosos de suas obras.  

 Nos artigos contidos em Responsabilidade e Julgamento, Arendt faz questão de deixar 

clara a distinção existente entre responsabilidade coletiva (política) e responsabilidade 

individual (moral e legal).  

 Ao trabalhar a ideologia empregada pelo Terceiro Reich para a criação de sua máquina 

administrativa, ela sublinha que “culpa e inocência diante da lei são de natureza objetiva, e 

mesmo que oito milhões de alemães tivessem feito o que você fez, isso não desculpa você.” 54 

Arendt, em seus artigos sobre responsabilidade, tenta romper com o argumento da época de 

que, diante do complexo nível de participação do povo alemão, a necessidade humana de 

justiça não consegue encontrar nenhuma resposta satisfatória à mobilização total de um povo 

com aquele intento. A filósofa considera esse tipo de argumentação extremamente perigosa, 

pois sugere que “quando todos são culpados, ninguém, em última análise, pode ser julgado”55. 

Responsabilidade não se equaciona a culpa. Para ela, a ideia de culpa, ao contrário da 

responsabilidade, sempre seleciona, é estritamente pessoal. Numa de suas citações ela ainda 

assinala a afinidade existente entre culpabilidade moral e legal, nas palavras da própria 

Arendt,  
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Os padrões morais e legais têm algo muito importante em comum, eles 
sempre se referem à pessoa e ao que a pessoa fez, se a pessoa estiver por 
acaso envolvida num empreendimento comum, como no caso do crime 
organizado, o que de ser julgado é ainda essa mesma pessoa, o grau de sua 
participação, seu papel específico e assim por diante, e não o grupo. (...) Se o 
réu era membro da Máfia, membro da SS ou de alguma outra organização 
criminosa ou política, assegurando-nos ter sido mero dente na engrenagem, 
que agia apenas por ordens superiores e fazia o que qualquer outro faria 
igualmente benfeito, no momento em que ele aparece num Tribunal de 
Justiça, ele aparece como uma pessoa e é julgado de acordo com o que fez. E 
o mesmo parece verdade até num grau mais elevado para o julgamento 
moral, para o qual a desculpa, minha única alternativa teria levado ao 
suicídio, não é tão impositiva quanto nos procedimentos legais. Não é um 
caso de responsabilidade, mas de culpa.56 

 

 Em uma passagem do livro Eichmann em Jerusalém, Arendt ressalta que Eichmann se 

exime de culpa, justificando que ele não agiu como um indivíduo, mas sim como um 

funcionário do sistema, mas para ela, 

 

Não importa qual o tamanho da engrenagem que Eichmann representava na 
Solução Final, ele teve uma parcela de participação no crime e todas as 
engrenagens num crime são instâncias perpetradoras, sujeitas ao julgamento 
de sua culpa.57 

 

 A teoria do dente de engrenagem postula que dentro de um sistema os sujeitos não 

agem como indivíduos, mas como engrenagens de uma máquina, de modo a tornar impossível 

atribuir-se individualmente qualquer culpabilidade moral ou legal. Para Arendt, o fato de a 

maioria massiva de participantes burocráticos funcionar como engrenagens na máquina de 

extermínio nazista, não os exime de culpa pessoal, tampouco de responsabilidade coletiva, 

porque,  

Apenas aqueles que se retiraram completamente da vida pública, que 
recusaram a responsabilidade política de qualquer tipo, puderam evitar 
tornar-se implicados em crimes, isto é, puderam evitar a responsabilidade 
legal e moral.58 

 

 Para Hannah Arendt, a responsabilidade política é uma das poucas formas possíveis de 

responsabilidade coletiva, na qual assumimos responsabilidade por ações que não praticamos. 

A razão pela qual não atribui responsabilidade coletiva em questão de culpa pessoal é que o 
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pertencimento a dada comunidade, em primeiro plano, não figura como ato voluntário. Já a 

responsabilidade política significa assumir responsabilidade como membro de um corpo 

político. Ainda que as gerações sucessivas não sejam culpadas pelos erros morais e legais de 

seus ancestrais, carregam o fardo político do passado e, portanto, responsabilidade política. A 

responsabilidade política é, assim, uma das poucas instâncias em que é possível aplicar a 

noção de responsabilidade coletiva. Assim explica Arendt,  

 

Essa responsabilidade vicária por coisas que não fizemos, esse assumir as 
consequências por atos de que somos inteiramente inocentes, é o preço que 
pagamos pelo fato de lavarmos a nossa vida não conosco mesmos, mas entre 
nossos semelhantes, e a faculdade de ação, que afinal, é a faculdade política 
par excellence, só pode ser tornada real numa das muitas e múltiplas formas 
de comunidade humana.59 

 

 Em seu artigo intitulado Responsabilidade coletiva, Arendt busca desenvolver uma 

distinção mais clara entre responsabilidade moral e responsabilidade política; ela remete à sua 

crítica da moralidade baseada em imperativos e critérios. Com base no diagnóstico de que a 

concepção moderna da moralidade é influenciada pela busca do bom sujeito, Arendt sublinha 

que “no centro das considerações morais da conduta humana está o eu, no centro da 

consideração política da conduta está o mundo”60. 

 Os governos totalitários trouxeram à luz a excepcionalidade das situações limítrofes, 

forçando a divisória que separa a responsabilidade política da pessoal, “são frequentemente 

essas situações as mais capazes de esclarecer questões que, do contrário, são um tanto 

obscuras ou equívocas”61. Arendt enfatiza o fenômeno da não participação da esfera pública 

sob regimes totalitários, referindo-se a esse tipo de juízo como uma forma de resistência, uma 

forma de ação, como forma de afirmação da responsabilidade pessoal.  

 Em situações extremas, é possível que a total recusa à participação conduza a 

responsabilidade pessoal a uma forma de responsabilidade política. Sob circunstâncias 

específicas, a própria não ação, no sentido de negação de envolvimento de toda sorte, pode se 

tornar uma forma de ação. Em termos de nacional socialismo alemão, é fundamental se levar 

em conta o colapso total da noção de responsabilidade, não em termos de cumprimento de 

obrigação, mas sim de juízo pessoal. Diferentemente, a não ação ou o silêncio pode ser um ato 
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de profunda irresponsabilidade política, como ressaltou Hannah Arendt no caso do Papa Pio 

XII, em seu artigo O vigário: culpa pelo silêncio?62 

 Em situações menos limítrofes, em circunstâncias mais cotidianas, a fronteira entre a 

responsabilidade política e a pessoal é tênue. A questão da responsabilidade nos leva ao cerne 

da relação, por um lado, entre as atividades do espírito e a responsabilidade pessoal e, por 

outro, entre o ator político, o quem, da atividade da vida ativa e a responsabilidade política. 

 Segundo Bethania Assy63, na introdução da edição brasileira do livro 

Responsabilidade e julgamento, as atividades mentais não conduzem à moralidade interna de 

princípios, certamente também não dizem respeito a acordos racionais consensuais ou a um 

individualismo não relacional e solipsista. O ato de escolher como nos apresentamos, 

relevante para a forma como aparecemos no mundo e para a nossa tomada de posição, 

permanece na base da responsabilidade política e implica uma qualidade de reflexão peculiar 

às atividades mentais, que, por sua vez, repousa na responsabilidade pessoal. Em uma ética da 

responsabilidade, a descrição, em termos normativos, não faz sentido, tal qual nas éticas 

prescritivas baseadas no indivíduo moralmente bom. Ao contrário, uma ética da 

responsabilidade está intimamente relacionada a um agir consistente, vis-à-vis nossas ações 

públicas, interações e opiniões, cuja qualidade estaria comprometida pelo encorajamento, 

exercício e cultivo de um ethos público, da capacidade de sentir satisfação com aquilo que 

interessa apenas em sociedade.  

 No início do capítulo elencamos três níveis de responsabilidade pessoal, trabalhados 

de forma inicial por Assy64, para aclarar uma perspectiva ética na obra de Arendt, são elas: a 

responsabilidade de pensar e de escolher a si mesmo; a responsabilidade de julgar e de 

escolher exemplos; e a responsabilidade para com a durabilidade do mundo, expressa por 

meio da consistência de nossas ações. A responsabilidade de escolher a si mesmo está 

relacionada à atividade de pensar. O pensamento, ao fim e ao cabo, implica a suposição de 

que estamos condenados a viver conosco mesmos.  

 O juízo está relacionado à responsabilidade pessoal no ponto em que assumimos 

responsabilidade por nossas escolhas políticas. A atividade de julgar também promove 

responsabilidade pessoal, na medida em que nos responsabilizamos pelas escolhas de 

exemplos para orientar nossas ações. A responsabilidade pessoal com a durabilidade do 

                                                           
62 Ibid. p. 282-294 
63 Ibid. p. 37 
64 ARENDT, Responsabilidade e julgamento, p. 38 
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mundo, finalmente, está ligada à noção de consistência, uma vez que, em lugar de depender 

de qualquer condição interna da verdade, o critério para “o sucesso e o fracasso da iniciativa 

de autoapresentação dependem da consistência e da duração da imagem assim apresentada ao 

mundo”.65 

 A responsabilidade pessoal, no que diz respeito ao mundo comum, está ainda 

relacionada ao amor mundi e, particularmente, à capacidade de prometer. Diferentemente da 

atividade do pensar, no querer o critério já não é o eu, mas o outro. No querer é o ponto em 

que decidimos se amamos o mundo o bastante para assumirmos a responsabilidade por ele. 

Amor mundi então significa não apenas uma promessa que une seres humanos, mas, 

sobretudo, um imperativo da ação.  

 Mesmo que não renegue o domínio da interioridade, a ética da responsabilidade não se 

compromete com as chamadas melhores intenções, que descansam invisíveis na escuridão 

privada de nosso coração. Da mesma forma, não está em questão a suposta autenticidade do 

ser no sentido de um senso profundo de verdade, que se revelaria no reino da interioridade. 

Como nos saliente Assy66, o fundamento para uma práxis ética que só se revela no mundo das 

aparências é como cada um se singulariza por meio de seus atos e palavras, de modo a atrelar 

singularidade e responsabilidade. Em certo sentido, uma ética da responsabilidade é uma ética 

da aparência, uma ética do espaço público.  

 Para trabalharmos com os termos de uma ética arendtiana, não cabe aqui a distinção 

clássica entre a publicidade de nossos atos e a privacidade de nossas intenções. O critério final 

de uma ética da responsabilidade é quem somos na visibilidade do espaço público. Não se 

trata de um eu a serviço do bom ser homem interior, mas, antes, de uma espécie de “eu 

social”
67.  

 A ética, nesse sentido, afirma a necessidade de preservar o espaço da humanidade, que 

é o local para a discussão sobre o mundo, na busca de compreensão sobre ele e sobre seus 

fatos, novos ou não. É preciso que cada ser humano não se encarcere dentro de si próprio, mas 

que exponha as suas ideias, suas discordâncias, situações importantes e também ouça as dos 

outros. A palavra não permite que o pertencimento ao mundo público desapareça.  

 É nesse sentido que a ética exposta por Arendt pode ser tida como uma ética da 

aparência. Ela exige que os cidadãos sejam constantemente sujeitos de seus atos, que 

                                                           
65Id. A vida do espírito, p. 29 
66 ARENDT, Responsabilidade e julgamento, p. 52 
67 Ibid.  
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exercitem as suas faculdades espirituais: o pensar, o querer e o julga. E que isso se torne 

visível em suas ações. Segundo essa concepção, o cidadão não poderá ficar indiferente ao 

contexto circundante, ele é chamado à responsabilidade para com o mundo. Essa ética 

apregoa que os cidadãos devem questionar-se sobre o próprio agir e também sobre seu 

interagir no mundo. E isso não supõe um amoralismo, mas a reflexão constante sobre aquilo 

que é pensado e realizado.  
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Considerações finais 

 
 
 Os fatos inéditos povoam o cotidiano, porém, é em cada novo conflito, catástrofes 

provocadas pelas mãos humanas, chacinas ou desrespeito ao ser humano enquanto indivíduo e 

participante comum na mesma morada chamada Terra é que se retomam as discussões dos 

temas referentes ao humano, às suas ações, à dignidade e à responsabilidade.  

 Tais problemáticas contemporâneas remetem-nos à emergência do questionamento 

sobre os acontecimentos, assim como da necessidade de analisá-los sob a luz de exemplos 

consolidados. Ou seja, as questões sobre a ética, a política, a vida do espírito relacionam-se na 

busca de compreensão dos eventos, visando à sua compreensão no presente e à sua prevenção 

no futuro.  

 Nesse viés, os fatos continuam a exigir reflexões, para que seu significado surja, 

esclarecendo o seu conteúdo, apontando para algumas possibilidades de solução. É 

importante, e também interessante, buscar as causas, compreender as pré-condições, encadear 

os acontecimentos para facilitar a intelecção, e analisá-los, extraindo o que representam à 

história humana. Além disso, alguns indicadores, algumas lições precisam surgir com o 

objetivo de que sua ocorrência não se perca no fluxo contínuo do tempo.  

 O Totalitarismo foi um desses acontecimentos ímpares. Ele suscitou e ainda suscita 

uma multiplicidade de questões e instiga à reflexão em variadas perspectivas. Ele representa 

um momento histórico insólito. Mesmo as pessoas que vivenciaram tal acontecimento ficaram 

descrentes ao tomar conhecimento das coisas que aconteciam durante o Totalitarismo. 

 Os governos totalitários, base das reflexões de Arendt, vigeram durante anos, várias 

pessoas o apoiaram e outras se empenharam para fazê-lo instalar e funcionar. Conduz-se 

dessa forma, a pergunta sobre os motivos que levaram essas pessoas a aderirem aos regimes 

de governo que as reduziram a números indistintos. A questionar-se como e por que se 

deixaram conduzir passivamente nos diversos âmbitos da vida, como no comportamento, nas 

crenças, por exemplo. As possíveis respostas apontam para diversos ângulos de observação e 

de análise, de respostas provisórias e de novos questionamentos. Esse contexto, em um nível 

teórico, permite que seja mostrado como ocorre a passagem dos fatos à reflexão sobre os 

mesmos. Para tanto, buscou-se a forma utilizada por Arendt para expor tal transição, mesmo 

que de forma superficial na sua exposição. A importância de não desvincular os fatos à sua 
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reflexão é vital tanto para o indivíduo quanto para a comunidade e constitui uma perspectiva 

central para a autora.  

 Nessa perspectiva, o fenômeno totalitário, inédito, grandioso quanto ao alcance, 

inimaginável antes de sua ocorrência, foi a fonte de inspiração e também o pano de fundo da 

análise teórica de Arendt. Sua atenção foi despertada pelo fato de alguns indivíduos não terem 

sido cooptados pelo movimento totalitário, fazendo-a questionar-se como e por que eles se 

mantiveram fora do alcance da atmosfera de conivência com os acontecimentos e também 

conseguiram contrapor-se a ele e a agir. As possíveis respostas a essas questões são vitais para 

qualquer um, pois demonstram que, em certas circunstâncias, emerge para os cidadãos a 

necessidade de encontrar mecanismos conceituais que não permitam, ou ao menos os 

auxiliem a evitar, a ocorrência de situações semelhantes àquelas vividas no Totalitarismo.  

 O acontecimento concreto no tempo, no espaço e no curso de vidas humanas, 

denominado Totalitarismo, forneceu situações que não apenas permitiram, mas até obrigaram 

o questionamento da novidade ocorrida. Arendt, então, debruçou-se sobre a questão, e dela 

pensou a problemática relativa ao mal. Para tanto, afastou-se das perspectivas tradicionais. 

Em contrapartida, inicialmente ela pretendia apenas utilizar o tema como transposição entre 

fato e sua reflexão, a ponto de somente indicar uma nova forma que se tornou impossível 

desvinculá-los, e o mal se mostrou uma categoria com assento definitivo nessa questão. 

Arendt denominou, então, o mal cometido como de “mal banal”, que não poderia deixar de 

exigir explicações. A denominação de “banal” ao mal impetrado deveu-se à sua falta de 

profundidade, pois seus agentes não eram portadores de qualquer inclinação má, de motivos 

pessoais ou ideológicos, contra as pessoas que atingiram.  

 Arendt utilizou a questão do mal banal como um elo para suas preocupações com a 

responsabilidade sobre os atos cometidos, o compromisso com o mundo, a liberdade, 

portanto, com o legado deixado às gerações futuras, isto é, com a História.  

 O julgamento de Eichmann, no qual o réu foi condenado à morte por enforcamento, 

forneceu material para novas inquirições dentro da temática totalitária. No interrogatório, 

Eichmann a atenção de Arendt ao reiterar a afirmação dos criminosos nazistas; a não 

responsabilidade pelos atos praticados. O funcionário assegurou que somente obedecera às 

ordens provindas de seus superiores, que os seus atos não foram voluntários no sentido de que 

ele não fizera o que decidira, mas cumprira as obrigações pertinentes ao seu cargo. Juntem-se 

a isso as características do réu: apesar da gravidade dos atos praticados no cumprimento do 
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deve, ele não parecia possuidor de qualquer desvio físico, mental ou religioso. Ao contrário, 

ele era portador de uma certa “normalidade”, parecendo ser alguém comum, possuir a 

respeitabilidade de um cidadão cumpridor de seus deveres, dedicado à família, enfim, 

respeitável nos padrões sociais normais.  

 Essa experiência de ficar diante do Eichmann fez com que Hannah Arendt recolocasse 

questões sobre a ação humana, questões essas que abordamos ao longo do trabalho tentando 

esclarecer se as atividades do espírito formam os fundamentos de uma ética Arendtiana, quais 

sejam, se o pensar, o querer e o julgar articulados no campo da ação não seriam os alicerces 

de uma ética da responsabilidade em Hannah Arendt. E para chegar a tal conclusão nós 

passamos por todas as atividades da vida contemplativa e pelas atividades fundamentais que 

compõem a vida ativa. Mas, antes de respondermos com clareza se a ética da responsabilidade 

arendtiana repousa sobre as atividades do espírito juntamente ao campo da ação, vale apena 

relembrar alguns percursos.  

 O pensamento pertence à vida contemplativa. O pensar, nessa perspectiva, tem papel, 

primordial, não por trazer algo novo ao mundo concreto, não por fazer ver verdades 

indiscutíveis, mas por sua atividade incessante e absolutamente necessária à vida humana. Ou 

seja, ao exercício constante de atualizar o que ocorre, analisando e repensando os conteúdos, 

em busca do que expressam, procurando o sentido dos acontecimentos e com eles o 

significado dos próprios atos e da própria existência. Porém, o pensamento, por ocorrer 

apenas internamente no indivíduo, sendo somente uma faculdade espiritual, não consegue 

gerar consequências no mundo externo, como, por exemplo, ações boas ou más. Nesse 

sentido, no espírito humano, é desencadeado um processo que encadeia umas às outras as 

capacidades espirituais, visando a um reingresso no mundo das aparências, de forma mais 

contundente. Isto é, as atividades internas são externadas após os acontecimentos externos 

terem sido elaborados no mundo interno, gerando alguma espécie de resposta. Para tanto, o 

pensar fornece dados atualizados ao juízo, que aprecia os acontecimentos subsumindo-os às 

situações conhecidas ou aos costumes, às leis, às regras, ou julga sem um geral previamente 

existente. O julgamento envia os dados elaborados para a vontade e esta gera impulsos para o 

agir.  

 Por sua vez, a faculdade autônoma do querer emite mandamentos que não se fundam 

nem nos dados ajuizados, nem nos do desejo, sequer funcionando como um mero arbítrio 

entre as possibilidades. As decisões da vontade, por sua natureza específica de emitir ordens 
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que são obrigatoriamente cumpridas, extrapolam a vida da mente, adentrando mais uma vez 

no mundo das aparências, concreto e físico, através do agir. O mundo das aparências é o 

espaço da vida ativa. A vida ativa é composta pelo trabalho, responsável pela manutenção da 

vida biológica, pela fabricação, criadora de um mundo de objetos, tornando o espaço físico e 

natural familiar para seus habitantes, e por meio da política. A política só existe em um 

espaço público construído pelos indivíduos, como iguais pela possibilidade de falar, de ouvir, 

de conviver com seus semelhantes. No mundo público são discutidas as questões de interesse 

comum por preservarem o mundo, também comum a todos. A continuidade do mundo é uma 

responsabilidade dos habitantes do planeta. A vivência política gera feitos singulares. Esses 

acontecimentos quando narrados tornam-se história.  

 Arendt, com o objetivo de não desvincular os acontecimentos e a reflexão sobre eles, 

prioriza a liberdade política. Essa liberdade ocorre no espaço público, e este deve ser 

preservado para que situações como aquelas ocorridas no Totalitarismo não se repitam. Ou 

seja, é necessário manter um espaço no qual os cidadãos, os membros da comunidade, se 

reúnam e conversem. Comunicando-se, as pessoas mantêm o pensamento ativo, 

constantemente retomam questões e as observam, analisam de ângulos diferentes, de 

perspectivas diversas. Cada novo enfoque para o mesmo tema gera novas possibilidades de 

interpretação. Disso resulta que, quando os seres humanos estão dialogando, mesmo que não 

haja consenso, a noção de realidade surge.  

 No diálogo, as informações circulam, as opiniões vão sendo transmitidas e alteradas, 

quando possível e necessário. Assim, as lacunas de sentido criadas pelos regimes dos 

governos que pretendem desumanizar os indivíduos não conseguem instalar-se, enraizar-se, 

por estarem vigiadas pelos cidadãos. Essa capacidade de comunicação intersubjetiva é 

possível pelo pensamento alargado, aquele que permite ao indivíduo colocar-se, 

imaginativamente, no lugar dos outros e, desse novo ponto de referência, pensar. A 

possibilidade para a comunicação baseia-se no sensus communis compartilhado por todos os 

seres humanos.  

 Apesar da atividade do pensar, atualizando ininterruptamente os acontecimentos, do 

juízo, apreciando situações, especialmente as particulares, e da vontade, impulsionando ao 

agir, ainda assim não há segurança plena para o ser humano, isto é, a proteção necessária para 

que situações desumanas não aconteçam. A ação humana, então, volta a ser o foco da questão. 

A ação, não o simples fazer ou produzir, ocorrendo na cena pública, é política. O mundo 
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público é imprescindível, pois nele estão os outros cidadãos, logo, há a possibilidade de 

conviver, falar, ouvir, discutir, proporcionada pelo sensu communis e pela mentalidade 

alargada.  

 Com essa troca de informação, de opiniões, os pareceres são apreciados, assim como 

as ações, o certo e o errado são questionados. O governo e as instituições são, então, pensados 

não permitindo a criação de um pseudogoverno, uma situação flutuante, como a vivenciada no 

Totalitarismo. Em conjunto, os indivíduos podem afastar as mentiras, depurar os dados, 

buscar sentido nos e pata os acontecimentos. Porém, ainda podem restar desejos, interesses 

ocultos e escuros. Palavras não-ditas, um consenso duvidoso. A ética, então, precisa fazer-se 

presente. 

 A ética, como responsabilidade pelo mundo, e não apenas a obediência aos códigos 

escritos ou costumeiros, deve embasar as relações entre os cidadãos. A ética, nessa 

perspectiva, volta-se ao indivíduo, não permitindo que ele se afaste de suas preocupações com 

o que diz e faz, mas também com o contexto maior no qual ele vive. A ética, em Arendt, trata 

da existência e da preservação da comunidade política sem seu espaço público, e também com 

a vida no planeta, seja para está ou para as futuras gerações. Essas são questões políticas em 

pauta constante, assim como as preocupações da ética.  Qualquer interesse deve subjugar-se a 

elas, até mesmo a vida individual. 

 Se persistirem dúvidas com relação ao agir, restará ainda a história, concebida sob 

duas perspectivas: a primeira refere-se aos conteúdos do passado, à tradição de pensamento e 

aos exemplos que podem ser extraídos dela. O retorno aos conteúdos históricos e sua 

consequente herança podem servir como indicadores para o agir no presente. Ou seja, se a 

carência de instrução para o agir fizer-se presente, haverá a possibilidade de buscar 

acontecimentos passados por alguns indicadores de ‘como’ agir. Observando-se como os 

seres humanos agiram em tempo idos, o modo como fundamentaram e justificaram suas 

atitudes, pode haver a extração de ensinamentos para o momento presente.  

 Em uma segunda perspectiva, a história, como resultado das ações que precisam ser 

narradas, lembradas, para permanecerem e para guiarem as gerações futuras, é o resultado da 

ação dos cidadãos. A história baseia-se nos fatos singulares, originados por atos igualmente 

únicos. Nesse sentido, a história não é como um profeta, que observa o passado para prever ou 

preparar o futuro, sequer juiz, voltando-se aos acontecimentos prévios e buscando réus, 
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imputando culpas ou algo desse tipo, pois é inútil, tendo em vista que o passado não pode ser 

modificado.  

 Arendt, ao priorizar o fato único singular, chama a atenção de cada indivíduo para a 

liberdade que possui, a qual se torna presente através do seu agir. Ou seja, o ser humano é 

livre, ele porta a capacidade para agir livremente, pois ele tem a possibilidade de romper os 

processos, de dizer ‘não’ à conjuntura, de modificar o rumo de suas ações, de pensar e de 

julgar de acordo ou em desacordo com o contexto vivido. Além disso, aos indivíduos é 

possível reunir-se, discutir os assuntos de interesse geral da comunidade. A vida política, em 

um espaço público, representa o ápice da liberdade, seu momento de expressão mais 

autêntica. Neste é permitida a execução de atos espontâneos, inéditos e portadores, em sua 

essência, da marca de seus agentes, sinal de autenticidade, de vigor da cidadania livre e 

responsável pelo próprio procedimento, podendo expor o verdadeiro agente da história.  

 Quando o ato é livre, o fato engendrado não precisa ser escondido pelo processo, pela 

fatalidade ou pela desculpa do “cumprimento de ordens”, seu sujeito o assume como ato 

próprio, pois ele está cônscio de que participa da construção de um mundo que sobreviverá a 

ele, mas que, como agente ético e político, é sujeito, “senhor”, dos seus feitos, pois tem a 

possibilidade de deixar a sua marca no mundo, sem medo de ser esquecido, ou de tornar-se 

um exemplo a ser evitado. Por meio da história, o sujeito pode obter imortalidade para sua 

vida finita, mas, acima disso, obtém a garantia de conseguir conviver consigo próprio como 

cidadão do mundo humano. 
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