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Resumo 

 

Esta dissertação de mestrado realiza uma leitura crítica d’A condição humana (1958) de 

Hannah Arendt. Mais do que contradições reclamadas por seus intérpretes – por um lado, 

democrática radical e, por outro, elitista – encontraremos uma coerência com relação ao 

que batizo como “alienação ocidental da alteridade”. Nesse sentido, a obra aqui estudada se 

revela como um momento de elaboração e fixação teórica dessa alienação, principalmente a 

partir da noção de “realidade humana”. O argumento é de que para entender isso é 

necessário não reificar e fetichizar o retorno à pólis, mas, sim, politizar os escritos de 

Arendt, localizando-os. 

Em um primeiro momento, parto dos eventos citados no prólogo a fim de remontar os 

problemas de seu tempo que preocupavam Arendt. Demonstro que a principal questão da 

autora nesse livro continua a ser a possibilidade de movimentos totalitários, pois estes se 

baseiam no conformismo das massas. No entanto, para a autora, uma grande responsável 

por esse conformismo seria o desenvolvimento tecnológico que estaria para “liberar a 

humanidade do fardo do trabalho”. Termino afirmando que a chave para entender essa 

estranha caracterização é enxergar que Arendt pretendeu uma análise do capital sem levar 

seu processo global em conta. Posteriormente a autora irá afirmar que “o terceiro mundo 

não existe”.  

A seguir procuro entender a era moderna – século XVII até início do século XX – na visão 

de Arendt. Para isso, parto de três eventos citados eventos citados no início do último 

capítulo do livro: o telescópio, a Reforma Protestante e a “descoberta” da América. Refaço 

as análises sobre o desenvolvimento da “alienação com relação à Terra”, resultado do 

avanço científico representado pelo telescópio; e depois reconstruo sua narrativa sobre a 

Reforma Protestante que teria dado início ao capitalismo. Neste ponto, trato da dificuldade 

que a separação entre público e privado apresentada por Arendt. No entanto, afirmo que 

ainda que essa divisão possa ser interpretada de forma mitigada, ela depende de uma 

exclusão anterior: a instauração do mundo a precede.  

Por último, procuro entender a falta de elaboração do terceiro evento, as Grandes 

Navegações. Além de suas principais consequências não serem mencionadas, não 

recebemos explicações sobre o tipo peculiar de alienação que engendraram. Neste trabalho 

escolho nomear “alienação ocidental da alteridade”. Retorno até o tratamento de Arendt 

sobre o Imperialismo m Origens do totalitarismo para revelar que o motivo pelo qual a 



 

 

autora se torna incapaz de tratar das colonizações n’A condição humana é porque ela está 

mobilizando essa alienação em suas análises. Assim, sua resposta à sua principal 

preocupação se encontra muito limitada: conforme mostra a linha que liga as colonizações, 

escravidão, imperialismo ao nazismo, um dos principais elementos desses movimentos é a 

insensibilidade para com mortes periféricas. Proponho, por último, que a subversão da 

divisão da vita contemplativa e vita activa n’A condição humana pode ser entendida como 

uma resposta de Arendt ao totalitarismo. Por outro lado, a manutenção de uma forte divisão 

entre physis e nomos é a continuação do racismo cultural utilizado para tratar do 

imperialismo.  

Palavras Chave: Hannah Arendt, A condição humana, colonização, racismo, realidade 

humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract  

 

This master's dissertation performs a critical reading of Hannah Arendt's The Human 

Condition (1958). More than contradictions - on the one hand, radical democratic and on 

the other, elitist - we will find a coherence with what I call “Western alienation from 

otherness”. The work studied here reveals itself as a moment of elaboration and theoretical 

fixation of this alienation, especially from the notion of “human reality”. To understand this 

it is necessary not to reify the return to the polis, but rather to politicize Arendt's writings 

by locating them. 

I depart from the events cited in the prologue to remount the problems of his time that 

concerned Arendt. I show that the author's main question in this book remains the 

possibility of totalitarian movements, as these are based on mass conformism. However, for 

the author, a major responsible for this conformity would be the technological development 

that would be to "free humanity from the burden of work". I argue that the key to 

understanding this strange characterization is to see that Arendt intended an analysis of 

capital without taking its global process into account. Later the author will state that "the 

third world does not exist". 

Next I seek to understand the modern age - the seventeenth century until the early twentieth 

century - in Arendt's view. To this end, I start from three events cited at the beginning of 

the last chapter of the book: the telescope, the Protestant Reformation, and the "discovery" 

of America. I redo the analysis of the development of “alienation from the earth,” the result 

of the scientific advance represented by the telescope; and then reconstruct his narrative 

about the Protestant Reformation that would have started capitalism. At this point I deal 

with the difficulty that Arendt's separation of public and private presents. However, I 

contend that even though this division can be interpreted in a mitigated way, it depends on 

an earlier exclusion: the establishment of the world precedes it. 

Finally, I try to understand the lack of elaboration of the third event, the Great Navigations. 

Apart from its main consequences not being mentioned, we have received no explanation 

of the peculiar kind of alienation they engendered. In this work I choose to name it 

"Western alienation from otherness." I return to Arendt's treatment of Imperialism in 

Origins of Totalitarianism to reveal that the reason why the author becomes incapable of 

dealing with colonization in The Human Condition is because she is mobilizing this 

alienation in her analyzes. Thus, her answer to his main concern is very limited: as the line 



 

 

linking colonization, slavery, imperialism and Nazism shows, one of the main elements of 

these movements is insensitivity to peripheral deaths. Finally, I propose that the subversion 

of the division of the vita contemplativa and vita activa in The human condition can be 

understood as Arendt's response to totalitarianism. On the other hand, maintaining a strong 

division between physis and nomos is the continuation of the cultural racism used to deal 

with imperialism. 

Keywords: Hannah Arendt, The human condition, colonization, racism, human reality. 
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Introdução: o que estamos fazendo?  

 

Muito se tem falado sobre as “contradições” de Arendt. No que toca a A condição humana 

(1958) em particular essa obra, por um lado, poderia ser compreendido como uma análise e 

uma concepção profundamente democrática de mundo, a partir da caracterização da uma 

ação política que não só respeita a diferença, como depende dela para acontecer. Em 

contrapartida, a autora insiste em separar o público e o privado e demonstrar os problemas 

que surgiram quando o social entrou para o político, o que também desemboca em uma 

noção excludente de política.  

George Kateb vê a grandeza da noção de ação arendtiana na sua dimensão 

existencial, pois ela permite afirmar a existência e a estatura humanas contra causas 

razoáveis para o desespero e resignação, ajudando a preencher um vazio no coração da 

condição humana em geral e, assim, fornecendo sentido à vida dos homens (KATEB, 2000; 

p. 147). Por outro lado, entende ser essa ideia de ação não pertinente para o pensamento 

político, pois não daria base para uma ética ou moral contemporâneas.  

Porém, essa interpretação é insuficiente. Como algumas leitoras já notaram A 

condição humana trata menos da política em si mesma do que dos ambientes necessários 

para a sua prática ou das condições pré-políticas para a política
1
. Essa noção pode tomar 

muitos sentidos. Foco na questão de que um dos espaços necessários para essa prática seria 

justamente a interpretação do que sejam os seres humanos. À luz dos eventos de seu tempo 

- isto é, o mar de catástrofes que teria, para a autora, começado na Primeira Guerra Mundial 

e se cristalizado no totalitarismo -, Arendt entendeu que se continuamos a seguir uma noção 

tradicional sobre a existência, chegamos à conclusão que a vida humana é absurda. Nesse 

sentido, A condição humana deseja mostrar o nexo entre os corpos políticos, o pensamento, 

a liberdade e aquilo que os seres humanos são. Portanto, formulações excludentes no seu 

pensamento não podem ser resolvidas dissociando a questão existencial e política.  

 Outras intérpretes resaltam uma dicotomia que marcaria os escritos de Arendt
2
.  

                         
1
 Ver, por exemplo: CANOVAN, Margareth. “Introduction”. In: The Human Condition. ARENDT, Hannah. 

Chicago e Londres: The University of Chicago Press,  1998. 
2
 Como Margareth Canovan denuncia o fato de que Hannah Arendt seria por vezes democrática radical e por 

vezes elitista. In: CANOVAN, Margareth. “The contradictions of Hannah Arendt's Political Thought”. 

Political Theory, vol. 6, nº 1, fevereiro de 1978. 
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Segundo Seyla Benhabib
3
, haveriam momentos “modernistas” e “anti-modernistas” em sua 

obra e, como solução, propõe pensar “Arendt contra Arendt”. Benhabib credita as 

“contradições” de Arendt ao que ela denomina “essencialismo fenomenológico”, ou seja, à 

influência de Martin Heidegger. Diferentes intérpretes de Arendt observam que o 

pensamento de Walter Benjamin e de Heidegger motivaram o proceder teórico da autora
4
. 

Benhabib, especificamente, afirma ser o recurso à polis e os limites de Arendt n’A condição 

humana devidos à contaminação por uma Ursprungsphilosophie [filosofia da origem], de 

inspiração heideggeriana. Nesta, as noções primeiras seriam também as mais corretas - 

“coloca num estado ou ponto de vista temporal original como privilegiado” (Benhabib, 

1994; p. 127) -, contrastando com a noção benjaminiana de que o passado é ruptura, 

fragmento, deslocamento. Conforme Benhabib, a influência de Benjamin se faria presente 

muito mais em outros escritos de Arendt, não só no livro sobre Rahel Varnhagen como 

também ao tratar do “mal radical” em Origens do totalitarismo. 

 Tal formulação possui dois efeitos que procuro refutar. Primeiro, rebate André 

Duarte esse tipo de colocação retiraria a autonomia de Arendt como pensadora. Como 

resposta Duarte afirma a necessidade de se desvencilhar de “polêmicas infrutíferas” que ou 

colocam Arendt como seguidora de Heidegger ou em rebelião com relação à filosofia 

heideggeriana. Tais interpretações, reduziriam o pensamento da autora ou a uma 

continuação ou a um crítica a seu antigo professor (Duarte, 2007; p. 29). Assim, seria 

preciso ver, que se Arendt se apropria de temas heideggerianos e os modifica ao trazê-los 

para pensar o político, “nenhum[a]  pensador[a] digna desta designação se deixa meramente 

influenciar por outro pensador” (Idem). Em contrapartida, Duarte propõe pensar a relação 

entre ambos como uma “proximidade na distância”. Isto permitiria fugir do debate 

infrutífero de “quem influenciou quem” ou qual dos dois “pensou melhor” e, além disso, 

compreender que “os pensadores podem pensar por si mesmos na exata medida em que 

respondem ao apelo daquilo que outros já pensaram” (Idem). 

Porém, a resposta de Duarte na verdade não resolve os problemas colocados por 

Benhabib. Em segundo lugar, então, pensando em reflexo às críticas feministas sobre 

Arendt, defendo a necessidade de reparar que se por vezes a autora mitiga a separação entre 

                         
3
BENHABIB, Seyla. The reluctant modernism of Hannah Arendt. Maryland: Rowman & Littlefield 

Publishers, 2003. 
4
 Ver, por exemplo: DUARTE, André. “Hannah Arendt entre Heidegger e Benjamin: A crítica da tradição e a 

recuperação da origem políticas”. In: Hannah Arendt: Diálogos, Reflexões, Memórias.  
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público e privado ao lidar com questões como os judeus, mulheres ocidentais e mesmo 

trabalhadores, ao tratar daqueles grupos que, a seu ver, não constituíam uma civilização em 

todos os momentos sua obra é excludente. Como defenderei ao longo desta dissertação, foi 

justamente a desconexão entre questões que levou Arendt a contradições. Portanto, ao 

separar momentos de sua obra, as intérpretes continuam na trilha dessa dissociação. É 

preciso ver que estes problemas estão em todos os momentos e se imiscuem em conceitos 

de Arendt. Se, por um lado, é possível entender, a colocação de  Richard Bernstein em 

“Arendt on Thinking” que “muitas de suas reflexões perdem sua vitalidade e frescor 

quando tentamos forçá-las em uma teoria coerente unificada” (Bernstein, 2000; p. 287. 

Tradução nossa). Pois Arendt afirma que não oferece respostas apenas material para que 

seus leitores pensem por si mesmos. Por outro lado, é possível fazer um mosaico do 

pensamento Arendt, encontrando as questões que se repetem - ou se apagam - ao longo de 

vários escritos. Na verdade, Arendt foi muito coerente em sua noção excludente de 

“realidade humana”, a partir disso, ofereceu algumas respostas, a principal dela foi sua 

noção de mundo como uma certa relação com a natureza que se constitui na vontade de sua 

dominação. Baseada nesta instauração do mundo estará a separação entre público e privado 

para aqueles que ela entende possuírem mundo, viverem em uma civilização. 

Por causa dos limites desta dissertação não tratarei da polêmica 

Heidegger/Benjamin no pensamento de Arendt tal como levantado por Benhabib. Mas 

indico brevemente algumas questões.  Primeiro, algumas modificações feitas por Arendt de 

temas heideggerianos ao translada-los para seu pensamento político. O “ser-no-mundo” 

transforma-se, em Arendt, em “mundo” simplesmente. Isto é, a autora entende que o 

homem não é desde sempre jogado no mundo, mas que vêm ao mundo porque dele foram 

inicialmente excluídos (Courtine-Denamy, 2004; p. 54). Eles, ao mesmo tempo pertencem 

ao mundo e são dele estrangeiros. Nessa tensão, se forma a política, pois isto os dá a 

possibilidade de modificar o mundo, em conjunto. Por isso, Arendt sempre repete a ideia de 

que Agostinho de Hipona em A cidade de Deus apresenta o homem como algo novo no 

mundo e não do mundo, capaz de ser um “iniciador”
5
. Com relação à questão da 

historicidade de Heidegger, Arendt entende que embora tenha levado ao filósofo “análises 

bem penetrantes” acerca de algumas tendências históricas da modernidade, por outro lado, 

esse conceito “nunca alcança, sempre lhe escapa o centro da política - o homem como um 

                         
5
 A máxima Initium ut essethomo creatus est [para que houvesse um início o homem foi criado] é 

recorrentemente citada pela autora (Arendt, 2012; p. 639) 
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ser que age” (Arendt, 1994; p. 77). Pois a política precisa de um tempo intenso, o tempo da 

ação. 

Nesse sentido, a ideia de evento de Arendt, bem pode se conectar também com a 

“constelação” de Walter Benjamin. Para Arendt, eventos são constelações de atos humanos 

com consequências imprevisíveis, inexplicáveis somente por causalidades, mas capazes de 

começar cadeias de outros eventos que podem ser identificados em “uma continuidade em 

que existem precedentes e predecessores” (Arendt, 2010; p. 309). Eles mudam o curso da 

história e, exatamente por isso, permite contar a história de um período. Para Benjamin, a 

constelação é formada pelos pontos isolados (fenômenos históricos) e estabelece de uma 

nova ligação entre o passado e o presente. A ligação entre os pontos adquire um novo 

sentido: nessa ligação, passado e presente se modificam e “desenham um novo objeto 

histórico, até aí insuspeitado, mais verdadeiro e mais consistente que a cronologia linear” 

(Gagnebin, 1994; p. 18). No segundo capítulo, brevemente, indicarei como a constelação 

também pode ser pensada para entender como Arendt retornou à polis
6
. Não se trata aqui, 

de dizer que o problema de Arendt foi ter seguido mais a um ou a outro filósofo. Arendt 

modificou ambos os autores apropriando-se de seus temas
7
.  

Notemos que a ideia de constelação indica que o modo pelo qual vemos nosso 

presente tem implicações sobre o passado. Com isso, podemos não conferir os limites de 

Arendt somente às suas inspirações teóricas -  menos ainda, à resumir as incoerências de 

Arendt às influências de Heidegger - pois nesse tempo intenso se age, se pensa, se escreve. 

Por outro lado, porém, a constelação também significa que o passado está sempre agindo 

sobre o presente.  

A ideia de Arendt de que a tradição teria se rompido e que esta nova situação 

apresenta uma vantagem, pois já se pode  pensar “sem as amarras” da tradição mitiga muito 

esta última consequência. Conforme defenderei, ao afirmar isso, Arendt não está 

                         
6
 A esse respeito, a seguinte passagem nos diz muito: Essa liberdade no trato dos dados históricos, factuais, é, 

ao que parece, privilégio dos poetas, e se os não-poetas experimentam fazê-lo, os eruditos irão dizer que se 

trata de liberdade excessiva ou coisa pior. E, no entanto, com ou sem justificativa, acaba não passando 

rigorosamente disso o costume amplamente aceito de construir “tipos ideais” pois a grande vantagem do tipo 

ideal é justamente não ser uma abstração personificada que se atribui algum significado alegórico, mas ter 
sido escolhido em meio á uma multidão de seres vivos, no passado ou no presente, em virtude de ter uma 

significação representativa da realidade, que só precisava purificar-se um pouco para revelar todo seu 

significado (ARENDT, 1994; p. 153).  
7
 A prova disso, é a comparação incomum que Arendt realiza entre Heidegger e Benjamin. Ver: “Walter 

Benjamin: 1892-1940” (Arendt, 2008b) e também Arendt, 2012.  
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enxergando a particularidade de sua própria posição e “tradição”. De fato, para a autora o 

pensamento está em “lugar nenhum”. Farei, então, o esforço de localizar A condição 

humana, procurando entender os apagamentos históricos reproduzidos por Arendt. 

Perceberemos que estes estão mesmo no centro das “contradições” de Arendt tão reclamada 

por seus intérpretes. Isso nos permitirá fazer uma leitura crítica d’A condição humana sem 

fetichizar o retorno à pólis pela autora.   

Para pensar sobre A condição humana, partirei do convite oferecido em seu prólogo 

“pensar o que estamos fazendo” (Arendt, 2010; p. 6). “O que estamos fazendo” toma 

diferentes sentidos já nessas considerações iniciais. Por um lado, refere-se às atividades da 

vita activa, que comporta as articulações elementares do “fazer humano” tidas como 

permanentes - ou seja, aquelas compreendidas segundo a ideia de que não poderiam ser 

completamente perdidas enquanto a própria a condição humana mais fundamental, a de que 

os homens vivem em um contexto terrestre, não se modificar. São elas: o trabalho, a obra e 

a ação
8
. Por outro lado, há os sentidos históricos que se misturam com as análises da vita 

activa: no livro, Arendt explicita as “várias constelações na hierarquia de atividades” ao 

longo da história  

O primeiro capítulo tratará da relação entre A condição humana e o seu presente, 

possível de ser verificada em suas considerações iniciais. Arendt diferencia a era moderna - 

que teria começado no século XVII e terminado no limiar do século XX - e o mundo 

moderno de então - nascido com as primeiras explosões atômicas. Nesse primeiro 

momento, analisarei o mundo moderno. Porque este constitui somente o “pano de fundo da 

redação” de A condição humana, parto dos eventos citados no prólogo - o lançamento do 

satélite no espaço, a tentativa de criação da vita em proveta, a automação e a bomba 

atômica -, então, recorro a outros textos de Arendt a fim de reconstituir os rumos do 

contemporâneo para a autora.  

Indicarei que a história do presente de Arendt, pretende abarcar pressupostos 

comuns ao primeiro e segundo mundos em um contexto de Guerra Fria, ainda que de forma 

desigual. Defendo que, embora não cite o totalitarismo, a principal preocupação da autora 

                         
8
utilizo a tradução de Roberto Raposo, assim,  “action”, “work” e “labor” são nesta dissertação tomados por 

“ação”, “obra” e “trabalho”, respectivamente. Mas também traduziremos “work” por “fabricação” ao longo 

do texto. Para mais explicaçõeso sobre as opções do tradutor e revisor ver a abertura de  Correia in: 

ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2010.  
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nesse livro continua a ser a possibilidade de soluções totalitárias. No entanto, de forma 

problemática, Arendt parece acreditar que o conformismo das massas, base para os 

movimentos totalitários, se deve em grande parte ao desenvolvimento tecnológico que 

estaria diminuindo a necessidade de trabalho no mundo moderno. Termino esse capítulo me 

perguntando se é suficiente a autora afirmar que está tratando de problemas comuns a toda 

humanidade e não incluir o chamado “terceiro mundo” em seus estudos. Mais do que isso, 

para Arendt, “o terceiro mundo não existe”. Entender os diferentes sentidos dessa 

afirmação nos servirá também como fio condutor no restante da dissertação.  

 No segundo capítulo parto do sentido histórico evidenciado nos prolegômenos e 

elaborado no decorrer do livro: “rastrear até sua origem a moderna alienação do mundo, em 

sua dupla fuga da Terra para o universo e do mundo para o si mesmo [self]” (Arendt, 2010; 

p. 7). Assim, procuro compreender a caracterização de Arendt da era moderna em vista das 

múltiplas formas de alienação formuladas no último capítulo d’A condição humana. A 

primeira alienação com relação à Terra, a fuga para universo da ciência moderna -  nascida 

com a invenção do telescópio. Neste ponto, indicarei uma forma de pensar sua volta à 

Grécia que bem pode nos fazer entender esta como um caso “constelação”.  

Depois, tratarei da alienação intramundana da sociedade moderna, a fuga do mundo 

“para o si mesmo” - que teria vindo à tona com a Reforma Protestante. Nesse momento, 

mostrarei como é contraditória a ideia de Arendt de que o capitalismo seria o “artificial 

crescimento do natural”, noção sobre a qual se baseia o pedido da autora por uma garantia 

da separação entre público e privado. No entanto, também ressalto que a instauração de um 

mundo, que significa superação da natureza em Arendt, precede à divisão público/privado. 

Se esta pode ser pensada não só como divisão, mas também como relação, a relação entre 

aqueles que possuem mundo - para Arendt, que vivem em uma civilização - e aqueles que 

não o possuem não existe ou se constitu como relação de dominação. Veremos que as 

contradições que Arendt chegou neste momento se devem ao fato de que tratou do 

capitalismo sem levar em conta seu processo global. 

  Assim, no terceiro capítulo, defendo a falta de elaboração de um terceiro evento, a 

“descoberta da América”. Ou seja, Arendt não tratou dos seus efeitos mais evidentes, 

colonização e escravidão na modernidade. Pergunto-me pela alienação específica de tal 

acontecimento que nomearei de “alienação ocidental da alteridade”. Neste ponto também 

retorno às formulações sobre o imperialismo na Ásia e África no fim do século XIX em 
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Origens do totalitarismo. Isto por dois motivos: primeiro, para demonstrar que na 

dissociação entre colonialismo e imperialismo, é a possibilidade de pensar o terceiro mundo 

que Arendt retira. Segundo, esse movimento tornará evidente que Arendt não tratou dos 

efeitos do que ela chama de “descoberta da América” porque é exatamente essa alienação 

que Arendt mobiliza em seus escritos.  

 De modo geral, esta dissertação pretende rastrear até suas origens “alienação 

ocidental da alteridade” n’A condição humana. Defendo, portanto, que as chamadas 

contradições de Arendt podem ser entendidas como uma coerência por parte da autora. De 

fundo, me pergunto o que se continua a fazer ao elaborar críticas à autora que não 

enxergam em suas formulações excludentes quanto àquelas e àqueles que, ao ver de 

Arendt, não possuiriam realidade propriamente humana, um ponto estrutural em seu 

pensamento.  
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Cap. 1.  O pano de fundo 

queremos saber 

o que vão fazer  

com as novas invenções 
queremos notícia mais 

séria  

sobre a descoberta da 
antimatéria 

e suas implicações 

na emancipação do 

homem (…) 
por isso de faz 

necessário  

prever qual o itinerário 
da ilusão 

a ilusão do poder   

Gilberto Gil 

 

Para começar nossas análises d’A condição humana (1958) utilizarei uma chave de leitura 

oferecida pela própria Hannah Arendt: na introdução de Entre o passado e o futuro (1961) 

a autora descreve seus escritos como “exercícios de pensamento político, na forma como 

este emerge da concretude de acontecimentos políticos (embora tais acontecimentos sejam 

mencionados apenas de passagem)” (Arendt, 2011a; p. 41). Por isso, atentemo-nos para o 

fato de que A condição humana com a imagem do lançamento do satélite no universo em 

1957. Ao longo do prólogo, mais outros três acontecimentos são citados: a tentativa de 

criação da vida em proveta, a automação e as explosões atômicas.  

Se “não são ideias, mas eventos que mudam o mundo” (Arendt, 2010; p. 340), então 

as menções a tais episódios, insinuam a diferença entre dois períodos da modernidade. De 

fato, ao fim desses prolegômenos a autora diferencia o mundo moderno -  então 

contemporâneo e aberto com as “primeiras explosões atômicas - da era moderna - que teria 

começado no século XVII e terminado no limiar do século XX. Neste primeiro capítulo me 

debruçarei sobre o mundo moderno a fim de entender quais os problemas de seu presente 

Arendt procurou atender com esse livro.  

Tal indagação está bem de acordo a noção arendtiana de que “o próprio pensamento 

emerge de incidentes da experiência viva e deve a eles permanecer ligado, já que são os 

únicos marcos por onde obter orientação” (Arendt, 2011a; p. 41). No entanto, parto de um 

pressuposto que subverte as formulações de Arendt. Isto é, a autora acredita que o 

pensamento está em lugar nenhum, apenas no tempo, em um presente alargado e pode se 
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locomover livremente entre o passado e o futuro
9
; minha premissa é de que não existe 

pensamento que não esteja localizado. Na verdade, espero tornar evidente, até o fim desta 

dissertação, as consequências excludentes - e, mais do que isso, dominadoras - de um 

pensamento que afirma estar em um não-lugar. Assim, neste primeiro momento, perguntar 

sobre quais problemas a autora está procurando responder significa questionar também de 

qual ângulo Arendt está olhando seu presente.  

Tais tarefas nos exigirão um esforço de reconstrução pois, conforme Arendt, o 

mundo moderno constitui somente o “pano de fundo” da redação d’A condição humana. 

Isto porque a análise do contemporâneo oferece um obstáculo para a própria pensadora. 

Conforme explicitado em “Compreensão e política” (1953): “a compreensão de questões 

políticas e humanas têm algo em comum com a compreensão de pessoas: só sabemos quem 

uma pessoa essencialmente é depois que ela morre” (Arendt, 1994; p. 40).   

Embora Arendt estabeleça algumas rápidas relações no prólogo, nas próximas 

páginas não receberemos propriamente explicações sobre como os eventos citados 

configuram o mundo moderno. É possível manejar esse impasse pincelando seus juízos 

sobre o seu presente, o mundo moderno, em outros escritos seus. Por isso, muitas de suas 

comentadoras, invocam seu livro imediatamente anterior
10

, Origens do Totalitarismo 

(1951), no qual Arendt empreendeu uma comparação estrutural entre o nazismo e o 

stalinismo. Ou seja, suas intérpretes não deixam de frisar a importância da experiência do 

totalitarismo no pensamento arendtiano. Noto, porém, que o totalitarismo não é citado nas 

breves indicações de Arendt acerca de seu pano de fundo n’A condição humana. O ponto 

de tal advertência não é deixar de entender que as elaborações políticas de Arendt foram em 

grande parte suscitadas pelo evento totalitário
11

 e, sim, perguntar pelo sentido de tal 

omissão.  

No entanto, no prólogo d’A condição humana são oferecidas algumas dicas sobre o 

significado dos eventos citados. Menciona-se as “circunstâncias militares e políticas” que 

acompanharam o Sputnik. Sobre esse mesmo acontecimento afirma que “em sua 

                         
9
 Ver: Arendt, 2012. Ver também: Arendt, 2011a. 

10
Ver, por exemplo, o prefácio da edição brasileira: CORREIA, Adriano. “Apresentação à nova edição 

brasileira”. In: A condição humana. ARENDT, Hannah. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2010. E também o prefácio da edição estadunidense: CANOVAN, Margareth. “Introduction”. 
In: The Human Condition. ARENDT, Hannah. Chicago e Londres: The University of Chicago Press,  1998. 
11

 Em entrevista entrevista a Günter Gaus quando perguntada a que se devia a “guinada” para o político, 

Arendt responde que ela, uma então estudante de filosofia, desde especificamente no dia 27 de fevereiro de  

1933 - dia incêndio do Reichstag e as prisões ilegais que teriam seguido na mesma noite - teria percebido que 

“a indiferença não era mais possível” (Arendt, 2008a). 
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importância, ultrapassa todos os outros [eventos]” (Arendt, 2010; p. 1). Quanto à vida em 

proveta, ela expressaria o desejo de “escapar à condição humana”. O advento da automação 

estaria para em “dentro de algumas décadas” liberar a humanidade do “fardo do trabalho”. 

Já as primeiras explosões atômicas seriam aquelas que abrem a “nova era”. Em resumo, 

uma forma mais imediata de entender a menção a todos estes eventos é que Arendt 

procurou contestar a racionalidade técnico-científica de seu tempo na medida um de seus 

mais novos instrumentos, a bomba atômica, já teria revelado seu caráter destrutivo. Além 

disso, as explosões em Hiroshima e Nagasaki puseram fim a um ciclo que começou com a 

Primeira Guerra Mundial - sobre o qual a autora muito se preocupa em seus textos - e 

marca o começo da Guerra Fria.  

Proponho, entretanto que, para entender o sentido do mundo moderno na visão de 

Arendt  nos demoremos nessas pistas e retiremos delas mais perguntas e do que respostas. 

O que confere ao satélite uma novidade tão grande? O que seria a condição humana que 

uma vida em proveta pretende modificar? Como pode Arendt afirmar que a humanidade 

estaria em pouco tempo liberada do trabalho? Qual é o significado das explosões atômicas 

serem aqueles eventos que marcam a passagem para um novo mundo? E, ainda, porque o 

totalitarismo não é mencionado nas considerações iniciais deste livro? 

Olhando para o último capítulo do livro que trata sobre a alienação da era moderna 

e retornando ao prólogo é possível perceber, ainda que de passagem, uma mudança de 

atitude. No capítulo final do livro, “A vita activa e a era moderna”, lemos: “o que distingue 

a era moderna é a alienação com relação ao mundo, e não, como pensava Marx, a alienação 

com relação ao si mesmo [self-alienation]” (Arendt, 2010; p. 316). Um aspecto dessa 

alienação teria sido “fuga do mundo para o universo” da ciência moderna, a alienação com 

relação a Terra. Veremos no próximo capítulo que, para a autora, esse período nasceu com 

a criação do telescópio. Desde então, a modernidade passou a ser marcada por uma 

atmosfera de triunfo e desespero. A partir desta invenção a ciência assiste sua ascensão, 

pois passa a alcançar o ponto vislumbrado por Arquimedes - “deem-me um ponto de apoio 

e moverei a Terra”, conforme a famosa citação - e, assim, se crer vitoriosa sobre aa 

condições existência terrestre. Ao mesmo tempo, porém, tal descoberta teria colocado uma 

dúvida fundamental ao confirmar que nossos sentidos podem nos trair. Os pensadores 

teriam sido os primeiros a sentir e elaborar o peso de tal acontecimento. Estes passam a se 

perguntar se a realidade não passaria de um mundo onírico, e a suspeitar que a vida humana 

pode ser absurda. Conforme a autora, esse desespero provocou um outro aspecto da 
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alienação do mundo, a fuga do mundo para o si-mesmo [self].   

Com o novo feito da ciência e tecnologia, o lançamento do satélite no universo, 

Arendt identifica não mais a sensação de triunfo, e, sim, um estranho alívio:  

o curioso, porém, é que essa alegria não foi triunfal; o que encheu o 
coração dos homens que, agora, ao erguerem os olhos da Terra para os 

céus, podiam observar lá uma coisa produzida por eles, não foi orgulho 

nem assombro ante a enormidade do poder e domínio humanos. A reação 

imediata, expressa no calor da hora, foi alívio ante o primeiro passo para a 
fuga dos homens de sua prisão na Terra (Arendt, 2010; p. 1).  

Em primeiro lugar, me pergunto o que significa a afirmação da novidade radical 

desse evento que “em sua importância ultrapassa todos os outros” (Arendt, 2010; p. 1). A 

princípio a princípio, o Sputnik (1957) parece a uma leitora d’A condição humana (1958) 

somente um passo a mais na conquista do ponto arquimediano iniciada pela ciência da era 

moderna. Como veremos, a questão é que para Arendt tal evento pode simbolizar mudança 

na própria condição humana. Preliminarmente, então, será preciso entender a concepção de 

condição humana mobilizada pela autora. Fazendo isto, explicitarei que não se pode 

entender esta sem compreender a noção de natureza e de realidade humana para Arendt. 

A seguir, ressalto que, para a autora, entender a falta de sentido do mundo moderno 

só seria possível na relação entre dois eventos, a bomba atômica e o totalitarismo. Estes 

representariam um novo momento marcado não mais pelo desespero/triunfo e sim pelo 

conformismo/niilismo. Em um terceiro momento, compreenderemos que o principal 

problema que continua a ocupar Arendt n’A condição humana é a possibilidade de 

movimentos totalitários. Neste momento, levanto outro embaraço nas formulações de 

Arendt: a autora identifica a possibilidade de movimentos totalitários no conformismo das 

massas e  este estaria ligado aos avanços tecnológicos que estariam para “liberar a 

humanidade do fardo do trabalho”. Por fim, ressalto que as formulações excludentes sobre 

a realidade humana em Arendt nos ajudam a entender este último problema.  

Para percorrer esse caminho me basearei em A condição humana, Origens do 

totalitarismo e retomarei outros textos -  ensaios, conferências ou artigos de jornais e 

revistas - nos quais a autora lida  acerca das questões prementes de seu tempo. 
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1.  Natureza versus condição humana 

 

Nossa primeira questão, compreender novidade do lançamento do satélite no universo e sua 

diferença com relação aos feitos da ciência e tecnologia da era moderna anteriores é 

respondida por Hannah Arendt:  

Para evitar mal-entendidos: a condição humana não é o mesmo que 

natureza humana, e a soma total das atividades e capacidades humanas 

que correspondem à condição humana não constitui algo equivalente à 
natureza humana. Pois nem aquelas que discutimos neste livro nem as que 

deixamos de mencionar, como o pensamento e a razão, e nem mesmo a 

mais meticulosa enumeração de todas elas, constituem características 
essenciais da existência humana no sentido de que, sem elas, essa 

existência deixaria de ser humana. A mudança mais radical da condição 

humana que podemos imaginar seria uma emigração dos homens da Terra 

para algum outro planeta. Tal evento, já não inteiramente impossível, 
implicaria que o homem teria de viver sob condições produzidas por ele 

mesmo, radicalmente diferentes daquelas que a Terra lhes oferece. O 

trabalho, a obra, a ação e, na verdade, mesmo o pensamento como o 
conhecemos, deixariam de ter sentido. No entanto, até esses hipotéticos 

viajadores ainda seriam humanos; mas a única afirmativa que poderíamos 

fazer é que são ainda seres condicionados, embora sua condição seja, em 
grande parte, produzida por eles mesmo (Arendt, 2010; p. 11. Grifo 

nosso) 

Portanto, o Sputnik mostraria que “já não é inteiramente impossível” uma 

emigração dos homens para outro planeta e isto teria efeitos drásticos na condição humana. 

Essa estranha resposta exige um esforço de decodificação. É preciso entender porque o 

lançamento do satélite poderia significar uma mudança radical na condição humana ao 

mesmo em que os homens continuariam a ser seres condicionados. Dessa forma também 

chegamos à outra inquietação levantada na abertura deste capítulo. Isto é, no que consistiria 

a condição humana da qual a tentativa de criação da vida em proveta representa o desejo de 

escapar.  

Conforme o trecho acima, seria preciso diferenciar condição humana de natureza 

humana. Conforme Arendt, o sentido autêntico, e por ela utilizado, da palavra natureza 

“quer a derivemos do latim nasci ou do grego physis” é o seguinte: “é característico de 

todos os processos naturais o fato de surgirem sem o auxílio do homem e de que as coisas 

naturais não são ‘produzidas’, mas vêm a ser por si mesmas as coisas que se tornam” 

(Arendt, 2010; p. 187). Nessa perspectiva, dizer que os homens não possuem natureza, 

significa dizer que não estão marcados pelo seu nascimento biológico. Notemos uma 
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ambivalência nesse conceito de natureza: por um lado, remete ao ambiente e aos 

organismos terrestres; por outro, expressa que o homem não possui uma essência que possa 

ser de antemão definida. Juntos, ambos aspectos indicam que os homens se diferenciam de 

todos os seres meramente naturais, pois esses últimos estariam sempre sujeitos a ciclos 

repetitivos e sem capacidade de se modificar a si mesmos.  

 Também a noção de condição humana mobilizada possui um duplo sentido. No 

singular, a condição humana significa que “os homens são seres condicionados”. Essa 

definição circular expressa que tudo aquilo que permanece em contato com a vida humana 

passa a ser condição para a sua existência. Isto é, “além das condições sob as quais a vida é 

dada ao homem na Terra e, em grande parte, a partir delas”, os homens são capazes de 

produzir suas próprias condições (Arendt, 2010, p. 10). Diferente dos outros seres, 

portanto, os homens não são somente condicionados pela natureza, mas também possuem a 

capacidade de se condicionar. No plural, as condições humanas são as inúmeras condições 

sob as quais a vida foi dada ao homem na Terra - esta proporciona aos “seres humanos um 

habitat no qual eles pode mover-se e respirar sem esforço nem artifício” (Arendt, 2010; p. 

2). Notemos que no primeiro caso a condição humana não se modificaria com a mudança 

da humanidade para outro lugar do universo e, no segundo, as condições humanas tal como, 

segundo Arendt, tem sido conhecidas, já não fariam sentido.   

N’A condição humana, então, os homens aparecem como seres que não são 

meramente terrenos, ao mesmo tempo, vemos a afirmação de que a “Terra é própria a 

quintessência da condição humana” (Arendt, 2010; p. 2). A defesa da singularidade dos 

seres humanos - os quais, diferente de tudo o mais que existe não são somente 

condicionados, mas também possuem a capacidade de se condicionar - deriva da noção de 

Arendt de que os homens são seres plurais e espontâneos. Tal como delineado pela autora 

em Origens do totalitarismo [1951], a espontaneidade se relaciona “não apenas com a 

liberdade humana, mas com a própria vida, no sentido da simples manutenção da 

existência” (Arendt, 2012; p. 582).  Ressalto que a espontaneidade tem relação direta com 

as faculdades elementares da vita activa de que trata A condição humana, pois essas 

faculdades seriam as formas de vida que o homem impõe a si mesmo para viver na Terra: 

“a vita activa consiste nas coisas produzidas pelo homem” (Arendt, 2010; p. 10).  

Já a pluralidade é uma das condições da vita activa e tem relação direta com a 

liberdade. Essa noção se diferenciaria da alteridade inerente a tudo o que existe e da 
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distinção comum a todo ser vivo (Arendt, 2010; p. 220): “nenhum animal, nem um deus é 

capaz de ação, e só a ação depende inteiramente da presença de outros” (ARENDT, 2010, 

p. 27). A pluralidade exprime que os homens seriam, cada um, seres únicos e, 

simultaneamente, iguais o suficiente para exprimirem sua diferença através do discurso 

público. Porque é um ser único que possui a capacidade de revelar sua singularidade a 

partir do discurso, esse homem pode ser também um  iniciador, isto é, pode começar o sem 

precedentes a partir da ação em conjunto. A liberdade e a ação significam ambas “chamar à 

existência o que antes não havia” (Arendt, 2011a; p. 198). Nesta visão, a pluralidade 

expressa a profunda ligação entre liberdade, ação política e aquilo que os homens são.  Para 

a autora, é na dualidade entre ser singular e precisar do outro para ser si mesmo, para 

constituir o mundo comum que se funda a política.  

A partir da noção de pluralidade, Arendt afirma a impossibilidade de responder à 

questão “o que é o Homem?” e no seu lugar interroga “quem são os homens?”. Essa 

pergunta, porém, não poderia ser respondida pela teoria. Para a autora, se não há uma 

essência prévia do homem, os homens tornam-se plenamente humanos pela prática comum 

do agir e discursar. Ação e discurso, sendo feitas com outros que testemunham e agem em 

conjunto, produziriam narrativas [stories]. Através da ação e do discurso os humanos 

produzem sua essência: “mas a essência de quem alguém é – só pode passar a existir depois 

que a vida se acaba, deixando atrás de si nada além de uma estória [produto da ação e do 

discurso]” (Arendt, 2010; p. 242). Essa narrativa revela não o que o homem é - entendido 

como uma enumeração de características que divide com outras pessoas - mas seu quem, 

sua identidade particular que, conquanto não possa ser definida em termos cabais, pode-se 

contar uma estória sobre ela. Para Arendt, assim, afirmar a própria humanidade significa 

fazer a passagem da dimensão biológica da vida à dimensão biográfica da existência. 

(Pires, 2010; p. 139). 

No entanto, porque é feita em condições de pluralidade, porque se lida sempre com 

outros sujeitos igualmente capaz de agir, o sujeito que age não tem controle sobre sua ação. 

Isto é, para Arendt, a ação política, justamente aquilo que conferiria sentido à vida dos 

homens, seria imprevisível frustrando sempre qualquer intenção prévia. Por isso, ninguém 

teria controle sobre quem é. Além disso, em política nenhum resultado poderia ser 

assegurado, mas nem por isso ela deixa de ter sentido, pois o seu sentido é justamente o 

compartilhamento do mundo.  

Arendt afirma que a ação não possui fim. Não que ela nada produza ou que as 
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pessoas não tenham objetivos anteriores ao agir, o que está dizendo é que a ação não se 

subordina a seus fins
12

.  A ação não teria fim não só por sua falta de finalidade, como 

também porque, reverberando em outras ações, não teria fim, seria imortal. Por tudo isso, é 

tão importante que o discurso acompanhe a ação, para a autora, pois ele seria a forma dos 

homens de conferirem significado àquilo que não podem controlar.  

Além da ação, cuja condição é a pluralidade, a vita activa compõe-se de outros 

elementos: do trabalho, condicionado pela vida biológica; e da obra, condicionada pela 

mundanidade. Entre o trabalho a obra e a ação há uma crescente autonomia do homem com 

relação à natureza. Embora haja interdependência entre as atividades, nesta conceituação, 

os três elementos chegam a corresponder a diferentes antropologias: o trabalho é levado a 

cabo pelo animal laborans, a obra pelo homo faber e a ação pelo zoon politikon.  

O animal laborans está em constante contato com a natureza e esta não lhe dá 

alternativas a não ser desdobrar o trabalho. Esse ser se engaja com a “mera vida”, isto é, 

garante a sobrevivência sua e da espécie. Porque ligada ao metabolismo do corpo humano, 

tal atividade se passa em isolamento. Mesmo se em companhia de outros, o homem 

enquanto trabalhador ainda se encontraria isolado, pois enquanto “meros organismos 

vivos”, é como se todos fossem um só. Por estar amarrado aos processos corporais,“o 

animal laborans é, realmente, apenas uma das espécies animais que povoam a Terra – na 

melhor das hipóteses, a mais desenvolvida” (Arendt, 2010; p. 104). A uniformidade 

característica do trabalho, então, representa a falta de identidade propriamente humana. 

 Conquanto a definição do humano em Arendt depende de sua capacidade de 

distinção com relação à natureza, os homens\ continuam a dever sua vida ao seu 

nascimento natural. Até mesmo eles são “filhos da natureza” (Arendt, 2010; p. 3). Assim, 

seria possível eliminar e nem mesmo desejável eliminar a parte corporal da existência 

humana e, sim, refazer constantemente o processo de transcendê-la. Para a autora, é preciso 

ter coragem
13

 para ultrapassar a fronteira que separa o privado, lugar da preocupação com a 

sobrevivência, do público - aqui, a sobrevivência não constitui mais um tema
14

.  

                         
12

 Conforme André Duarte, “evidentemente, Arendt não pensa que a ação política autêntica seja 

desprovida de fins e motivações prévias, o que seria absurdo. O que ela quer enfatizar é que a ação 
política genuína  em seu caráter de pura manifestação da liberdade humana, possui sentido apenas na 

medida em que excede a justificação de motivo, por um lado, bem como na medida em que ultrapassa a 

consideração de sua eficácia ou efetividade, por outro” (DUARTE, 2007; p. 32).  
13

Arendt deseja, contudo retirar as qualidades “heróicas” desta noção, afirmando que essa coragem “não está 

nem necessariamente nem principalmente, associada à disposição para arcar com as consequências; a 
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Tal transcendência só estaria disponível para os homens que possuem mundo, para 

aqueles que, ao ver da autora, vivem em uma civilização: “se examinarmos essas coisas, 

independente de onde as encontremos, em qualquer civilização, veremos que cada 

atividade humana assinala sua localização adequada no mundo” (Arendt, 2010; p. 90. Grifo 

nosso). Dessa forma, é a instauração do mundo que permite a separação entre público e 

privado, fornecendo às atividades da vita activa sua “localização adequada”. Lembremos, 

no entanto, que nem os povos possuem mundo ou constituem uma civilização para a autora: 

“sabemos da existência de povos sem mundo” (Arendt, 2011a; p. 262).  

Portanto, dizer que os homens se diferenciam de outros seres meramente naturais 

por possuírem, em parte, a capacidade de produzir suas próprias condições de existência 

também significa, neste caso, dizer que eles podem construir seu próprio habitat, o mundo: 

“o artifício humano do mundo separa a existência humana de todo ambiente meramente 

animal” (Arendt, 2010; p. 2). Em uma civilização o trabalho, ligado à parte corporal da vida 

humana, se passa no privado; enquanto o lugar da liberdade política, da ação e do discurso 

estará no âmbito público-político. Ação e trabalho estão, pois, em contraposição: seria 

necessário romper com a necessidade biológica para adentrar no âmbito da liberdade 

política e adquirir realidade humana. Neste quadro, a obra ocupa uma posição 

intermediária.  

O homo faber retira os materiais da natureza para construir o artifício humano, uma 

morada própria para o homem enquanto homem. Na medida em que é homo faber o 

homem violenta a natureza, porque a instrumentaliza - isto é, enxerga tudo como um 

material para o seu produto final. Haveria um risco nesta situação, já que poderia implicar 

“a degradação de todas as coisas a meios, a perda de seu valor intrínseco e independente” 

(Arendt, 2010; p. 194). O zoon politikon, porém, salvaria a obra de suas vicissitudes, pois a 

ação e o discurso serão capazes de produzir significado para a vida humana, pois o 

“resultado” da ação/discurso são narrativas [stories] significativas. 

                                                                           
coragem e mesmo a audácia já estão presentes no ato de alguém que abandona seu esconderijo privado para 

mostrar quem é, desvelando-se a si próprio. A dimensão dessa coragem original (...) não é menos se o “herói” 
for  um covarde - pode até ser maior” (Arendt, 2010; p. 233). O quanto ela é eficaz em retirar essas qualidades 

“heroicas” é outra questão. 
14

 Na verdade, as intérpretes de Arendt se debatem sempre com a questão do que é que estas pessoas que 

ocupam o mundo público falam, já que Arendt entende que questões relegadas à sobrevivência estariam no 

privado. Ver, por exemplo, “Justice: On Relating Private and Public” (Pitkin, 1994).  
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Sublinho que, se Arendt rejeita a ideia de uma natureza humana, ela define a 

realidade humana. A realidade propriamente humana necessita de dois fatores relacionados: 

primeiro, a continuidade no tempo a partir do artifício humano (objetos, instituições, artes) 

e de que os homens falem do mundo com seus companheiros. Depende, em suma, de um 

domínio público: “nosso senso de realidade depende totalmente da aparência e, portanto, da 

existência de um domínio público” (Arendt, 2010; p. 63). Por causa do caráter inefável da 

identidade humana, é preciso ser visto e ouvido por outros de inúmeros ângulos: “a 

realidade (...) advém de ser e ser visto, aparecer para a plateia de seus semelhantes” 

(Arendt, 2010; p. 247). 

Para a autora, será o entrelace entre obra e ação que constituem o mundo tornando 

possível uma realidade propriamente humana. Nesse entrelace, o discurso compartilhado 

possui um papel fundamental. É porque falam uns com os outros no mundo, que os homens 

afirmam essa realidade.  Assim, sem o discurso, o mundo já não é o abrigo estabilizador 

dos assuntos humanos: 

o mundo não é humano simplesmente por ser feito por seres humanos, e 
nem se torna humano simplesmente porque a voz humana nele ressoa, 

mas apenas quando se tornou objeto do discurso. Por mais afetados que 

sejamos pelas coisas do mundo, por mais profundamente que possam nos 

instigar e estimular, só se tornam humanas para nós quando podemos 
discuti-las com nossos companheiros (Arendt, 2008b; p. 33). 

O mundo assume dois sentidos interligados n’A condição humana. O primeiro 

aspecto, anteriormente mencionado,  o artefato humano produzido pelo homo faber e 

distinto da natureza, constituindo um conjunto de coisas que relaciona e separa as pessoas 

“como uma mesa se interpõe entre os que sentam ao seu redor” (Arendt, 2010; p. 64). As 

coisas do mundo fabricadas pelo hombo faber geram “a familiaridade do mundo, seus 

costumes, e hábitos de intercâmbio entre os homens e as coisas, bem como entre homens e 

homens” (Arendt, 2010; p. 116). Ainda, o artifício do mundo proporciona ao homem, “uma 

criatura mortal e instável”, sua constância [sameness]. O segundo, de responsabilidade do 

zoon politikon, seria o mundo público, espaço da ação conjunta e do discurso e que pode 

ser visto e ouvido pelos cidadãos.  

Ambos elementos se relacionam. Por um lado, o artifício humano é o palco para a 

ação e discurso públicos. Por outro lado, “esse mundo só pode sobreviver ao ir e vir das 

gerações na medida em que aparece em público” (Arendt, 2010; p. 67). Ou seja, é o caráter 

público do mundo que suscita o cuidado para com ele. Arendt adverte que a durabilidade 
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do artifício humano não é absoluta, pois os objetos e instituições que o compõem são 

produtos de um ser mortal, mas “o próprio artifício humano dura mais do que essas coisas, 

que podem ser substituídas” (Arendt, 2010; p. 171).  

Conferir realidade a si mesmo e ao mundo significa também falar sobre elas com 

companheiros. Por isso, o discurso tem a ver com a revelação. Desta forma, viver uma vida 

privada, significa  

estar privado da realidade que advém do fato de ser visto e ouvido por 
outros; de uma relação objetiva com eles decorrente do fato de ligar-se e 

separar-se deles mediante um mundo comum de coisas; e privado da 

possibilidade de realizar algo mais permanente que a própria vida (Arendt, 

2010; p. 71).  

A narração dos feitos e das vidas individuais constitui, conforme Arendt, a condição 

pré-política e pré-histórica da história (Arendt, 2010; p. 230, 231). Somente na esfera 

público-política haveria a multiplicidade de perspectivas necessárias para conferir realidade 

tanto ao mundo quanto aos homens, somente nela as pessoas afirmam sua diferença: 

Somente quando as coisas podem ser vistas por muitas pessoas, numa 
variedade de aspectos, sem mudar de identidade, de sorte que os que estão 

à sua volta sabem que vêem o mesmo na mais completa diversidade, pode 

a realidade do mundo manifestar-se de maneira real e fidedigna ( Arendt, 
2002, p. 134). 

 Em “suas atividades supremas” o homo faber enquanto artista, escritor e 

historiador, urde as estórias dos feitos e palavras dos homens no grande livro de história da 

humanidade (Arendt, 2010). Ao reificar as narrativas das vidas individuais, na letra do 

papel, no monumento, na poesia, o homo faber imortaliza, constituindo uma imortalidade 

propriamente humana. A reificação do homo faber, porém, tem um preço: “é sempre na 

'letra morta' que o 'espírito vivo' deve sobreviver, uma morte da qual ele só pode ser 

resgatado quando a letra morta entra novamente em contato com uma vida disposta a 

ressuscitá-lo” (Arendt, 2010; p. 211). Novamente, então, o discurso terá papel fundamental 

nesse “resgate”.   

Nessa perspectiva, somente os homens possuem não somente mundo, como também 

história, pois o mundo inauguraria a temporalidade humana. Se o tempo da natureza, da 

espécie, é um tempo cíclico, a vida especificamente humana teria uma estrutura linear. Na 

medida em que são os únicos seres plurais, um conjunto seres singulares, os homens são 

“as únicas coisas mortais que existem” - para eles não está em jogo a sua vida da espécie e, 

sim, sua existência singular.  Assim, na ideia de humano e de pluralidade arendtianos já 
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está colocado que o homem vive no mundo com outros homens.  Nascer para uma 

existência humana significa, nestes termos, tornar-se habitantes de um mundo comum: 

o nascimento e a morte pressupõem um mundo que não está em constante 

movimento, mas cuja durabilidade e relativa permanência tornam possível 

o aparecimento e desaparecimento; um mundo que existia antes de 
qualquer indivíduo aparecer nele e que sobreviverá à sua partida final. 

Sem um mundo no qual os homens nascem e do qual se vão com a morte, 

haveria apenas um imutável eterno retorno, a perenidade imortal da 
espécie humana como a de todas as outras espécies animais (Arendt, 

2010; p. 119) 

 

 

1.2. Entre niilismo e conformismo 

Dada esta moldura teórica oferecida n’A condição Humana podemos começar a 

analisar como Arendt interpreta o mundo moderno. Isto é, quais seriam problemas 

específicos que nesse novo momento demandariam reflexão. Comecemos pela cena do 

Sputnik. O risco que esse evento representa não seria a possibilidade de uma mudança de 

fato para um lugar fora da Terra: “embora vivamos em condições terrenas, e 

provavelmente viveremos sempre, não somos meras criaturas terrenas” (Arendt, 2010; p. 

11. Grifo nosso). Trata-se muito mais de entender a atmosfera de um período, de como os 

homens estão levando suas vidas.  

Segundo a autora, no momento anterior ao mundo moderno, na era moderna, a 

alienação com relação a Terra significou que os cientistas teriam encontrado uma maneira 

de, não estando de fato no ponto arquimediano, se comportar como se lá estivessem. Arendt 

explica que teria sido justamente a perda da linguagem cotidiana que levou à ascensão a 

ciência na era moderna, pois a linguagem simbólica permitiu a Galileu demonstrar o que 

pôde experimentar a partir da invenção do telescópio. Isto teria desencadeado um processo 

de aumento do conhecimento e desenvolvimento técnico e uma sensação de triunfo sobre as 

condições de existência. 

Como vimos, para Arendt é justamente o discurso compartilhado aquilo que confere 

significado tanto ao mundo quanto à existência dos homens. Assim, o mesmo movimento 

que teria levado à percepção de triunfo sobre as circunstâncias mundanas e terrestres, teria 

levado também ao aumento do desespero. Em um primeiro momento, porém, o desalento 
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diante da perda de correspondência entre o homem e o mundo teria sido sentido somente 

por uma pequena comunidade de pensadores. O lançamento do satélite se diferenciaria do 

telescópio na medida em que, sendo um evento político, torna a alienação com relação à 

Terra um fato para todos. 

Em “Será que a política ainda tem de algum modo um sentido?”
15

 Arendt afirma 

que somente na correlação entre duas experiências fundamentais, o totalitarismo e a bomba 

atômica, se poderia entender a falta de sentido do mundo moderno pois “passar ao largo 

delas é como se não se tivesse vivido no mundo que é o nosso” (ARENDT, 1994; p.118). 

Segundo a autora, a pergunta pelo sentido da política teria surgido ainda na Antiguidade 

inspirada por uma desconfiança do filósofo. Mesmo depois desse momento, o 

questionamento sobre a política viria de experiências não-políticas ou antipolíticas (Arendt, 

1994; p. 117). Neste novo tempo a gravidade seria que os temores brotariam de 

experiências “muito reais”, vindas do próprio âmbito político e ameaçando arruinar essa 

mesma esfera, tornando-se concretos para todos. Não se trata somente de uma questão de 

abrangência e sim que a sensação de impotência tornou-se uma realidade tangível: 

Essa falta de sentido não é nenhuma aporia imaginada pelo pensamento; 

ela é um fato extremamente real que podemos experimentar todos os dias, 
não apenas quando nos damos ao trabalho de ler os jornais, mas também 

quando, em nossa irritação diante do mau tratamento de todos os 

problemas políticos importantes, nos colocamos a questão de como, nas 
circunstâncias dadas, se poderia proceder de maneira correta (ARENDT, 

1994; p. 119).  

No que concerne aos governos totalitários, eles representariam a politização de 

todos os âmbitos da vida, e, ao mesmo tempo, teriam ousado cortar linha que liga liberdade 

e política. Por isso, tal acontecimento parece comprovar que a liberdade começa onde a 

política termina. Segundo Arendt, a tradição de pensamento político ocidental teve seu 

início com Platão, mais especificamente com a Alegoria da Caverna. Nesta, a verdade 

exterior aos assuntos humano é tomada como um parâmetro com o qual é possível avaliar o 

âmbito humano. Posteriormente, desde o fim da Antiguidade, ninguém mais compartilharia 

da convicção de que a “liberdade não apenas não se encontra no agir e na esfera política 

mas, ao contrário, só é possível se o homem abre mão do agir, retira-se do mundo em 

                         
15

 Esse texto, encontrado nos paéis de Arendt na biblioteca do Congresso em Washington não possui data. 

Ver:  Arendt 1994.  
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direção a si mesmo e evita a esfera política” (Arendt, 1994; p. 121)
16

.  

 Para Arendt, se refletíssemos somente a partir do fenômeno totalitário poderíamos 

chegar à conclusão de que “as formas de dominação totalitárias não tivessem demonstrado 

nada de melhor do que o nível de razão demonstrado pelo pensamento liberal ou 

conservador do século XIX” (ARENDT, 1994; p. 118). Isto é, se, conforme a autora, desde 

criação da filosofia política em Platão a esfera política seria tratada como uma questão de 

necessidade - isto é, como um meio para um fim maior ; no século XIX a liberdade não é 

mais vista nem mesmo como o “domínio apolítico da política”. Ou seja, na visão da autora, 

o objetivo não seria obter a verdade, ou a liberdade ou qualquer outro fim, e, sim, garantir 

“uma segurança que permitisse um desenvolvimento uniforme do processo vital da 

sociedade como um todo” (ARENDT, 2011; p. 196).  

No entanto, as armas atômicas contradiriam precisamente essa justificativa teórica e 

prática de a política servir para a conservação da vida “do todo da humanidade”. Tais  

possibilidades de aniquilação total cujo monopólio é detido pelo Estado e que não poderia 

existir sem ele (Arendt, 1994; p. 118), fazem questionar se política e preservação da vida 

são conciliáveis. Contra tal embaraço não adiantaria mais articular como mera necessidade, 

resignando-se com a impossibilidade de sua eliminação, como a tradição ocidental teria 

feito. Em uma realidade na qual tais coisas como a bomba atômica e o totalitarismo são 

possíveis a “resignação não será mais o bastante” (Arendt, 1994; p. 41).  

 É sintomático, nesse sentido, o pensamento utilitário moderno não conseguir 

compreender os “berrantes traços antiutilitários e desprezo pela fatualidade” do 

totalitarismo e, acrescento, das armas atômicas (Arendt, 2012; p. 480). Arendt defende que 

o totalitarismo e bomba atômica se baseiam no niilismo próprio ao mundo moderno: não 

mais a ideia de que “tudo é permitido” com vistas a um fim e sim que “tudo é possível”. 

Esse novo niilismo seria a convicção de que  

                         
16

 Para entender isto lembremos que em A condição humana a queda do Império Romano - que teria 

demonstrado que “nenhuma obra de mãos mortais pode ser imortal” - juntamente com a promoção da 

cristandade - que pregava “uma vida individual eterna” (Arendt, 2010; p. 25) e a salvação da própria alma 

como bem comum a todos - como religião exclusiva do Ocidente, é vista como um enorme rebaixamento da 

política.  Se, para Arendt, desde a filosofia política em Platão, as atividades da vita activa estavam rebaixadas 
à posição de necessidade comparadas à contemplação, o cristianismo aceitou a distinção e refinou-a com o 

agravio que a religião é para os muitos enquanto a filosofia para os poucos. Ao se tornar, “religião exclusiva 

do Ocidente”, o cristianismo representou a “derradeira vitória da contemplação” (Arendt, 2010; p. 25), ele 

teria dado “validade geral” e “obrigatória para todos os homens” a distinção e hierarquização entre vita 

contemplativa e vita activa (Arendt, 2010; p. 105) 
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podemos tomar praticamente qualquer hipótese e agir sobre ela, com uma 

consequência de resultados na realidade que não apenas fazem sentido, 
mas funcionam. Isso significa, de modo absolutamente literal, que tudo é 

possível não somente no âmbito das ideias, mas no campo da própria 

realidade  (ARENDT, 2011; p. 123).  

Na verdade, para Arendt, o pensamento utilitário já seria parte do problema da falta 

de sentido moderna. Isto se revelaria na falta de resposta de todas “as filosofias estritamente 

utilitaristas tão comuns e características da primeira fase industrial da época moderna” à 

questão “e para que serve servir?”
17

. Segundo a autora a era moderna seria caracterizada 

por uma falta de  sentido que teria vindo desde a Revolução Industrial. O homem moderno, 

porém, não teria conseguido produzir respostas seguras a essa situação, pois isso teria 

ocorrido em um momento em que as bases políticas não estariam mais seguras (Arendt, 

1994; p. 47). Assim, embora ele fosse “capaz de entender e de julgar, não mais poderia 

explicar suas categorias de compreensão e padrões de juízo quando estes fossem seriamente 

desafiados” (Idem).   

Ademais, a atitude destrutiva, emblema tanto do evento totalitário quanto da bomba 

atômica, já estaria presente na concepção moderna de ser o homem um “fim em si”. Essa 

seria a “formulação mais alta do utilitarismo antropocêntrico”, ainda que não tenha sido 

formulada pelos próprios teóricos utilitaristas e sim por Kant
18

. Essa noção não nos leva a 

um significado produzido pela ação e discurso conjuntos, tal como defende Arendt, 

somente que o Homem se torna fim supremo de todas as coisas, o grande usuário de tudo o 

que existe. Isso teria passado a servir de justificativa para a destruição da natureza e do 

próprio mundo em favor do homem. Assim, podemos entender a seguinte passagem d’A 

condição humana:  

Somos, talvez, a primeira geração a adquirir plena consciência das 

consequências mortíferas inerentes a uma linha de pensamento que nos 
força a admitir que todos os meios, desde que sejam eficazes, são 

admissíveis e justificador para alcançar alguma coisa que se definiu como 

fim”. (Arendt, 2010; p. 286).  

O totalitarismo teria partido da radicalidade dessa ideia. Para Arendt, no 

                         
17

 Ver: “Sobre a humanidade em tempos sombrios – reflexões sobre Lessing”. In: Arendt, 2008b. 
18

 Embora encontremos antes de Kant uma percepção das funestas consequências que um desobstruído e 

desorientado pensamento em termos de meios e fins invariavelmente tem para o domínio político (…), é 

somente em Kant que a filosofia das primeiras fases da era moderna liberta-se inteiramente das trivialidades 
do bom senso (…). Naturalmente, o motivo disso é que Kant não pretendia formular ou conceitualizar os 

princípios do utilitarismo do seu tempo, mas, ao contrário, desejava antes de tudo pôr em seu devido lugar a 

categoria de meios-e-fim e evitar que fosse empregada no campo da ação política. Não obstante, sua fórmula 

não pode renegar sua origem no pensamento utilitário (…) (Arendt, 2010; p. 194).É importante salientar que 

estamos tratando da interpretação de Arendt sobre a filosofia kantiana e não fazendo uma exegese dos textos 

de Kant.  
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totalitarismo, porém, não se faz mais presente a ideia de que o homem é um fim em si, e 

sim que é possível criar o Homem a partir do movimento histórico. Nessa medida, ele seria 

o fim, também do sentido de auge, de sistemas baseados na ideia de Homem e que, 

portanto, prescindem da política. Pois esta, conforme Arendt, se baseia sempre nos homens, 

na pluralidade e, portanto, na imprevisibilidade que a ação representa. Ao ver da autora, o 

fenômeno totalitário revelaria que a única forma de prescindir dos homens e realizar a ideia 

de Homem é acabar com toda singularidade. Ou seja, o outro lado do niilismo é o 

conformismo, a “uniformidade inteiramente homogênea”.  Para Arendt, os regimes 

totalitários pretenderam acabar não só com a liberdade política, mas com toda a 

espontaneidade, a partir do terror total.  

Conforme a autora, o poder ilimitado só é possível se os homens forem dominados 

em todos os aspectos da vida “porque a espontaneidade em si, com sua imprevisibilidade, é 

o maior de todos os obstáculos para o domínio total do homem” (Arendt, 2012; p. 605) Por 

isso mesmo, o ponto máximo de tal lógica estão nos campos de concentração. Estes são o 

locus central do poder dos regimes totalitários embora não possam ser explicados por 

motivos econômicos
19

. Tais “fábricas de cadáveres” e “poços de esquecimento” seriam os 

laboratórios especiais para o teste do domínio total o qual  

procura sistematizar a infinita pluralidade e diferenciação dos seres 

humanos como se toda humanidade fosse apenas um indivíduo, só é 

possível quando toda e qualquer pessoa seja reduzida à mesma 
identidade de reações. O problema é fabricar algo que não existe, isto é, 

um tipo de espécie humana que se assemelhe a outras espécies animais, 

e cuja única 'liberdade' consiste em 'preservar a espécie'. Na verdade, 
transforma os homens em coisas que nem mesmo os animais são 

(Arendt, 2012; p. 582)  

 Por seu lado, a tecnologia atômica provém de uma ciência que, para a autora, 

sempre prescindiu de justificativas utilitárias: “A própria integridade da ciência exige que 

não apenas as considerações utilitárias, mas igualmente a reflexão sobre a estatura do 

homem, sejam deixadas em suspenso” (Arendt, 2011a; p. 338). Em “A conquista do espaço 

e a estatura humana”
20

 (1963), Arendt explica que ao emancipar-se do bom-senso e da 

linguagem cotidiana, a busca por conhecimento da Ciência moderna teria libertado-se 

também “de todas as preocupações antropocêntricas, isto é, verdadeiramente humanísticas” 

(Arendt, 2011a, p. 329). 

                         
19

Conforme Arendt, os campos de concentração não representavam qualquer vantagem econômica para o 

regime. Pelo contrário haveria mais dispêndio com eles do que ganhos.  
20

 In:ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. Trad. Mauro W. Barbosa. São Paulo: Perspectiva, 2011. 

No original: “The conquest of space and the stature of man”. In:  
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No entanto, há uma mudança com relação à ciência do início da modernidade: 

haveria “abismo” entre “aqueles que descobriram que a Terra girava em torno do Sol e nós 

que, sendo criaturas da Terra, descobrimos meios de desencadear processos de origem 

cósmica” (Arendt, 2010; p. 335). Isto é, conforme a autora, com a fissão do átomo os 

homens não mais imitam a natureza, mas passam a criar, a agir, a desencadeando e 

liberando forças naturais: 

se alguém desejasse traçar uma nítida linha divisória entre a era moderna 

e o mundo no qual passamos a viver, poderia encontrá-la na diferença 

entre uma ciência que observa a natureza de um ponto de vista universal, e 

assim consegue dominá-la completamente, e uma ciência verdadeiramente 
“universal”, que importa processos cósmicos para a natureza, mesmo sob o 

risco óbvio de destruí-la e, com ela destruir o seu domínio sobre ela 

(Arendt, 2010; p. 335). 

Segundo Arendt, desde então os cientistas descobriram que na matéria não há nada 

indivisível e ao mesmo tempo que é possível empregar “praticamente qualquer hipótese e 

agir sobre ela, com uma consequência de resultados na realidade que não apenas fazem 

sentido, mas funcionam”  (Arendt, 2011a; p. 123). Neste novo momento, conforme a 

narrativa de Arendt, em seus laboratórios, os cientistas natureza começou a se mostrar 

“inconcebível, isto é, impensável igualmente em termos de raciocínio puro” (Arendt, 

2011a; p. 86).  

Esses diferentes eventos se baseiam em um novo par, não mais o triunfo/desespero 

da era moderna, mas na niilismo/conformismo do novo mundo: 

É como se a humanidade se houvesse dividido entre os que acreditam na 

onipotência humana (e que julgam ser tudo possível a partir da adequada 

organização das massas num determinado sentido), e os que conhecem a 

falta  

Em ambos,  a crença de que tudo é possível “não parece ter provado nada além de que tudo 

pode ser destruído” (Arendt; 2012; p. 609).  

O risco é que se a alienação do mundo significou uma perda de realidade gerando 

um processo de devastação do mundo, neste novo momento, no qual a alienação com 

relação à Terra teria passado a ser uma realidade não só para os cientistas, como também 

para toda a sociedade, passa-se a destruir a própria vida. Assim, cada vez que se aumenta a 

capacidade dos homens de escapar à existência terrena tal como ela tem sido dada e trocá-la 

por “algo produzido por ele mesmo” (Arendt, 2010; p. 5), como demonstraria a vida em 

proveta, fica-se também cada vez mais próximos de “destruir toda a vida orgânica na 

Terra”. Exatamente isto é o que a bomba atômica evidencia.  

Lembremos que alienação com relação à Terra, para Arendt, significa alienação 



40 

 

com relação à natureza e à toda vida meramente orgânica, inclusive a “mera” vida humana. 

Assim, podemos começar a entender o sentido de ser a bomba atômica aquela que abre para 

um novo mundo. Em “Europe and the atom bomb” (1954) Arendt alega que a partir da 

explosão em Hiroshima “todo vocabulário político e moral” ocidental tornaram-se sem 

significado (Arendt, 2005; p. 421)
21

.  

As globais ameaças de aniquilação teriam dissolvido duas categorias centrais para o 

pensamento político ocidental tradicional, uma moderna e outra antiga. Primeiro, que a vida 

é o valor supremo tal como teria sido legado pelo cristianismo. Teria sido a partir da 

limitação da violência hebraico-cristã que toda a moderna civilização concordou com a 

articulação kantiana de que nada poderia acontecer durante a guerra que tornasse a paz 

futura impossível. Não que a carnificina generalizada não pudesse ocorrer, mas ela não 

podia ser justificada. As explosões evidenciam que “esse acordo não é mais universal”. A 

segunda categoria rompida seria a coragem como uma virtude política, tal como para os 

gregos antigos. Conforme a autora, o homem só poderia ser corajoso na medida em que 

sabe haver outros que sobreviverão a ele, sendo possível, então, realizar algo mais 

permanente que si próprio. Essa noção pré-cristã funda-se na ideia de que “a vida não é o 

bem mais sagrado e existem condições em que não vale a pena viver” (Arendt, 2005; p. 

436
22

). Assim, “não haveria nenhuma coragem humana concebível se a vida humana fosse 

idêntica à vida da espécie”.  

 Ambas as quebras estariam intimamente relacionadas. A coragem, na visão da 

autora, significa a política não tratar das questões de necessidade vital. Ou seja, seria 

necessário romper com as preocupações privadas para se adentrar no âmbito político. Tal 

como para os Antigos, os assuntos da esfera política estariam separados da esfera privada, 

lugar da manutenção da vida.  Ao dizer que a noção de coragem já não possui sentido 

político, Arendt está declarando que a própria sobrevivência da humanidade está sob 

ameaça e esta é a preocupação política central. Isto significa que a bomba atômica rompeu 

com a alienação intramundana, isto é, a vida da sociedade como o valor central.    

Além disso, em “Karl Jaspers, cidadão do mundo?”
23

 vemos que a bomba atômica 

                         
21

 Além disso, o problema destas explosões concerne não só aos Estados Unidos como também seria uma 

questão da Europa, e isto não só porque a descoberta da energia atômica se deveu a um largo esforço de 
cientistas europeus, forçados a ir para os EUA devido a eventos políticos em seus próprios países; como 

também porque a tecnologia e a transformação do mundo engendrada por ela seriam uma parte da história 

europeia desde o início da modernidade (Arendt, 2005; p. 418).  
22

 Todas as traduções feitas ao longo desta dissertação são por mim realizadas.  
23

Arendt, 2008b. 
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representa um outro estágio com relação ao totalitarismo. Se este, conforme a autora,  foi a 

tentativa da criação do Homem, a ameaça global das armas atômicas teria de fato produzido 

a humanidade como entidade existente. Porém, isso só seria assim de forma negativa. Seria 

necessário  encontrar uma base positiva para humanidade e esta necessitaria da 

compreensão mútua.  

Dessa forma, logo no início d’A condição humana Arendt afirma que  a pergunta 

sobre como se quer usar a técnica que se está produzindo seria fundamental, pois os feitos 

dos cientistas adquiriram “maior significação que as realizações administrativas a 

diplomáticas da maioria dos estadistas” (Arendt, 2010; p. 405). A bomba atômica revela 

que se se puder fazer coisas através da ciência e técnica modernas, que não se pode 

compreender - isto é, pensar e falar sobre -, então pode ser que os homens se tornem 

“escravos indefesos, não tanto de nossas máquinas quanto de nosso conhecimento técnico, 

criaturas desprovidas de pensamento à mercê de qualquer engenhoca tecnicamente 

possível, por mais mortífera que seja” (Idem). Arendt defende, entretanto, que tal problema, 

não pode ser relegado para cientistas porque suas “verdades” “não se prestam à expressão 

normal no discurso e no pensamento” (Arendt, 2010; p. 3). Essa é uma “questão política de 

primeira grandeza”: “sempre que a relevância do discurso está em jogo, as questões 

tornam-se políticas por definição, pois é o discurso que faz do homem um ser político” 

(Arendt, 2010; p. 4). Por isso, já no início do livro vemos que questões políticas “não 

podem ser deixadas a cientistas profissionais ou a políticos profissionais” (Arendt, 2010; p. 

3). 

Assim, embora pinte um quadro que parece a princípio desolador, Arendt não está 

procedendo por um pessimismo. Na introdução de Origens do Totalitarismo, a crença na 

superpotência humana (niilismo) ou o esmorecimento diante da falta de poder 

(conformismo), Arendt advoga por uma “mescla do otimismo temerário e do desespero 

temerário”, pois, para ela, “o Progresso e a Ruína são duas faces da mesma medalha” e 

“ambos resultam da superstição e não da fé” (Arendt, 2012; p. 12). Assim, as explosões 

atômicas marcam o início de uma era ainda misteriosa. Ainda não se sabe o sentido que os 

acontecimentos tomarão no mundo moderno já que todo fim é “um começo para aqueles 

que estão vivos” e “a falácia de todas as profecias do mal inevitável reside na 

desconsideração desse fato simples, mas fundamental” (Arendt, 1994; p. 50). É interessante 

como Arendt fecha o livro em que analisou o fenômeno totalitário: 
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todo fim na história constitui necessariamente um novo começo, esse 

começo é a promessa, a única 'mensagem' que o fim pode produzir. O 
começo, antes de se tornar histórico, é a suprema capacidade do homem; 

politicamente, equivale à liberdade do  homem. Initium ut esset homo 

creatus est - “o homem foi criado para que houvesse um começo”, disse 

Agostinho. Cada novo nascimento garante esse começo; ele é, na verdade, 
cada um de nós” (Arendt, 2012; p. 639). 

 

 está olhando para o presente, vejamos como a autora  procurou atender às questões 

que seu tempo colocou. Primeiro, com relação à racionalidade técnica, ela propõe pensar o 

que se está fazendo. A resposta ao rompimento da “mera vida” como central para pensar o 

homem colocado pela bomba atômica é dizer que o sentido da vida dos homens é começar 

algo em conjunto e partilhar um mundo. De modo geral, para este quadro desolador aqui 

pintado, a autora afirma que devemos se esperar milagres
24

, então a política tem um 

sentido, pois seu sentido é a liberdade
25

. E, se bem que a teoria não possa fazer muita coisa, 

isto é, resolver as questões, ela pode ao menos produzir uma “nova desenvoltura no 

espírito”
26

.  

 Mas a questão é de que homem Arendt está falando. Pois ser livre não significa 

somente começar algo novo como também transcender o espaço privado e a parte corporal 

da existência humana. Para isso, previamente, é preciso possuir mundo. Vemos um 

problema aqui. Se Arendt procurou sacudir as noções já cediças ou rompidas pelos 

acontecimentos de seu tempo, por outro lado, com relação ao rompimento da categoria de 

coragem, ela continua a aceitar seu pressuposto, isto é, a separação entre público e privado 

para pensar este novo mundo. O problema dessa aceitação revela-se no seguinte:  

Obviamente, nem toda forma de inter-relacionamento humano e nem toda 
espécie de comunidade se caracteriza pela liberdade. Onde os homens 

convivem, mas não constituem um organismo político – como, por 

exemplo, nas sociedades tribais ou na intimidade do lar -, o fator que rege 
sua conduta não é a liberdade, mas as necessidades da vida e a 

preocupação com a preservação (Arendt, 2011a; p. 194,195) 

 A questão é grave porque Arendt retira de algumas pessoas, ou seja, aquelas que 

não constituem uma “civilização” a possibilidade de terem uma realidade: “sabemos da 

                         
24

 Milagre para a autora não tem uma conotação religiosa, significa o poder de começando algo novo, 

interromper o encadeamento causal. 
25

 Ver: “Será que a política ainda tem de algum modo algum sentido?” (Arendt, 1994). 
26

 “Nesse sentido, a atividade de compreensão é necessária; se jamais pode inspirar diretamente a luta ou 

fornecer objetivos que do contrário estariam ausentes;  por outro lado pode, por si só, conferir-lhe sentido e 

produzir uma nova desenvoltura no espírito e no coração humanos, uma desenvoltura que provavelmente só 

será completa depois de ser vencida a batalha”  (Arendt, 1994; p. 41, 42). 
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existência de povos sem mundo” (Arendt, 2010; p. 262). Não será sem consequências para 

a autora pedir compreensão mútua e, ao mesmo tempo, proceder com formulações 

excludentes como esta.  

 

 

1.3. A tecnologia e as massas 

 

Conforme interpreto, para Arendt, a diferença específica do mundo moderno é que a 

alienação com relação à natureza - precedida pela alienação do mundo - estaria se tornando 

uma realidade política para todos. Esse novo estado seria possibilitado pela nova ciência e 

tecnologia: 

somente nós, e nós apenas apenas há pouco mais de algumas décadas, 

chegamos a viver em um mundo inteiramente determinado por uma 
ciência e uma tecnologia cuja verdade objetiva e conhecimento técnico 

[know-how] e prático decorrem de leis cósmicas e universais, 

distintamente das leis terrestres e 'naturais e no qual o conhecimento 
adquirido mediante a escolha de um ponto de referência fora da terra é 

aplicado à natureza terrena e ao artifício humano (Arendt, 2010; p. 334). 

Do ponto de vista político, mais importante do que a ciência nesse processo seria o 

“trabalho do encanador” realizado pelos técnicos que introduzem as descobertas científicas 

“no mundo cotidiano das aparências e torna-as acessíveis à experiência do senso comum” 

(Arendt, 2002; p. 44, 45). Assim, afirma Arendt que seria a tecnologia “e não a mera 

Ciência, não importa quão altamente esteja desenvolvida, que começou a substituir 

processos mecânicos as atividades humanas (trabalhar e  pesquisar) e terminou por 

instaurar novos processos naturais (Arendt, 2011a; p. 89). 

 A tecnologia do mundo moderno estaria baseada nos mesmos pressupostos de 

niilismo/conformismo. Notemos que a autora se preocupa também com as “técnicas 

sociais”, cujo principal instrumento é a análise estatística. Esta teria como pressuposto a 

suposição de que os homens não agem - isto é, têm a capacidade de iniciar algo novo - mas 

apenas se comportam - se conformam a padrões já existentes. Este raciocínio técnico 

aplicado aos assuntos humanos pressupõe não só que os homens não possuem liberdade, 

como também que nem espontâneos os homens são. Segundo Arendt, o problema de tal 

crença não seria que elas seja ilusória, mas que pode ser a melhor conceitualização de 

certas tendências na modernidade. Assim, 

O que é decisivo é que nossa tecnologia que ninguém pode acusar de não 

funcionar, é baseada nestes princípios [niilistas], e que nossas técnicas 
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sociais, cujo campo de experimentação real se encontra nos países 

totalitários, têm apenas de superar um certo espaço de tempo até serem 
capazes de fazer para o mundo das relações humanos e dos assuntos 

humanos tanto quanto já foi feito para o mundo dos artefatos humanos 

(Arendt, 2011a; p. 125) 

 Nesta seção tentarei entender como, na perspectiva de Arendt, a tecnologia  

proporcionar uma situação na qual as pessoas podem viver como se já não existissem no 

mundo e na Terra. Ou seja, não só como se a política não lhes dissesse respeito, mas a sua 

própria sobrevivência. Para isso precisaremos entender melhor como o outro lado do 

niilismo, o conformismo. Em “A ameaça do conformismo” (1954) vemos que o 

conformismo se baseia em dois problemas elementares do mundo moderno: a organização 

política das sociedades de massas e a integração do poder tecnológico (Arendt, 2008a; p. 

443). N’A condição humana  é possível notar que ambos fatores estariam, desde o início da 

modernidade, intimamente ligados. 

 O conformismo das massas modernas se liga a um segundo aspecto da alienação do 

mundo tratado no último capítulo do livro. Este elemento relaciona-se não tanto à ciência e, 

sim, tanto ao o desenvolvimento técnico quanto com o capitalismo. Trata-se da alienação 

intramundana. No próximo capítulo veremos que, na interpretação de Arendt, em um 

primeiro momento o capitalismo teria sido marcado pela expropriação da classe 

trabalhadora, deixando os trabalhadores nus diante da necessidade de sobrevivência. Na 

segunda fase, com o desenvolvimento técnico que levou à Revolução Industrial, começa 

um processo tanto de atenuação do fardo do trabalho quanto o início da sociedade de 

massas. Neste ponto, os padrões do animal laborans teriam passado a dominar e sociedade 

moderna. No fim deste momento, por processos e contingências históricas que procurarei 

demonstrar, Arendt defende que o processo vital da sociedade como um todo torna-se o 

elemento central. Conforme a autora, este é o momento da explosão da sociedade de 

massas que vinha sendo gestada ao longo de toda modernidade. 

Na visão de Arendt, essa sociedade de massas seria marcada tanto por uma 

uniformidade quanto pela individualização típicas do trabalho. Nessas condições, a vida 

pode ser insuportável. A autora afirma serem as massas “prisioneiras de sua própria 

subjetividade” e que “o que torna a sociedade de massas tão difícil de ser suportada não é o 

número de pessoas nela envolvido, mas o fato de que o mundo entre elas perdeu o poder de 

congregá-las, relacioná-las e separá-las” (Arendt, 2010; p. 64). A sociedade de massas 

estaria estaria sujeita aos processos devoradores da vida porque baseada nos padrões do 
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animal laborans, minando assim a estabilidade do mundo. Para a autora, porque ligado aos 

processo corporais/naturais, o trabalho estaria preso em um tempo cíclico, na cadeia do 

consumir/trabalhar.  

 O risco de tal situação já teria sido demonstrado pelo totalitarismo. Em Origens do 

totalitarismo (1951) Arendt havia afirmado que as massas seriam atormentadas pelo 

desarraigamento e superfluidade desde o começo da Revolução Industrial e teriam sido 

cruciais para o colapso das instituições políticas e tradições sociais posteriores. De acordo 

com Arendt, “não ter raízes significa não ter lugar reconhecido e garantido pelos outros”, e 

“ser supérfluo significa não pertencer ao mundo de forma alguma”, isto é, nem mesmo um 

lugar no artifício humano (Arendt, 2012; p. 634). Neste ponto já não se trataria de 

isolamento, mas de solidão. Neste último caso, perde-se não só o espaço político como 

também o mundo humano como construção do homo faber.  

 A diferença do totalitarismo com relação às outras formas de tirania é que ele não se 

basearia no isolamento e sim na solidão. No isolamento levado a cabo pela tirania a relação 

com o mundo humano como construção do homo faber, embora haja perda do mundo 

público-politico. Na solidão, “o homem isolado que perdeu o seu lugar no terreno político 

da ação é também abandonado pelo mundo das coisas, (...) já não é reconhecido como 

homo faber, mas tratado como animal laborans” (Arendt, 2012; p. 634) 

 Nesse mesmo livro, Arendt explica que esse isolamento pode acontecer em um 

mundo no qual todos se transformaram em trabalhadores e todas as atividades são vistas 

pelo signo do trabalho. Nessas condições, afirma Arendt, a única coisa que sobrevive é o 

mero esforço do trabalho, que é o esforço de se manter vivo e desaparece a relação com o 

mundo como criação do homem
27

.  O perigo da sociedade de massas seria que os 

movimentos totalitários são sempre possíveis onde quer que haja grandes massas 

populacionais e, “potencialmente, as massas existem em qualquer país e constituem a 

maioria das pessoas neutras e politicamente indiferentes” (Arendt, 2012; p. 439). 

Em Origens do totalitarismo Arendt já havia demonstrado terem os movimentos 

totalitários contestado duas ilusões dos “países democráticos em geral e, em particular, dos 

Estados-nações europeus e do seu sistema partidário”: primeiro, “que o povo, em sua 

maioria, participava ativamente do governo e todo indivíduo simpatizava com um partido 
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 No caso do nazismo, ele estaria baseado na decadência de uma sociedade de classes que leva às massas, já 

no caso do stalinismo, este teve que ser um processo acelerado.  
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ou com outro”, pois uma democracia pode funcionar com normas aceitas somente por uma 

minoria; e, segundo, “que essas massas politicamente indiferentes não importavam, que 

eram realmente neutras e que nada mais constituíam senão um silencioso pano de fundo da 

vida política da nação” (ARENDT, 2012; p. 439, 440)
28

.  

 Assim, é possível compreender as observações de André Duarte de que, se a crítica 

em Origens do Totalitarismo ao fascismo de esquerda e de direita parecia “servir 

perfeitamente às exigências ideológicas da Guerra Fria”, Arendt se recusa em seu livro 

posterior “a extrair o que parecia ser a consequência fundamental” de tal consideração, isto 

é, a defesa da democracia representativa liberal. Conforme Duarte, A condição humana 

procede por uma crítica aos pressupostos políticos (liberalismo) e filosóficos (Aufklärung, 

Iluminismo) dessa democracia (Duarte, 2002). Entretanto, noto que a autora pretendeu 

abarcar pressupostos comuns ao primeiro e segundo mundos. Isto é atestado se vemos que 

os eventos do prólogo tem a ver com ambos os lados da Guerra Fria; ao notarmos a crítica 

ao longo do livro tanto aos pais do liberalismo quanto a Marx; e também na seguinte 

citação de Arendt: 

sempre que essa classe operária se tornava uma parte integrante da 
sociedade, um poder econômico e social por si mesmo, como nas 

economias mais desenvolvidas do mundo ocidental, ou naquelas que 

tiveram sucesso na transformação de toda população em um sociedade de 
trabalhadores, como ocorreu na Rússia, e pode vir a ocorrer em outros 

países, mesmo em condições não totalitárias. Em circunstâncias nas quais 

mesmo o mercado de trocas está sendo suprimido,  o definhamento do 

domínio público, tão evidente na era moderna,  bem pode vir a consumar-
se (Arendt, 2012; p. 274).  

À vista das observações desta seção, torna-se evidente que uma primeira forma de 

entender ausência do totalitarismo no “pano de fundo” explicitado n’A condição humana é 

relacioná-la à seguinte noção: 

Uma vez que os movimentos totalitários brotaram no mundo não-

totalitário (cristalizando o que ali encontrou, pois os governos totalitários 

não foram importados da Lua), o processo de compreensão é nítida e 
talvez primordialmente também um processo de autocompreensão 

(ARENDT, 1994; p. 41). 

Não se trata somente de uma questão de interpretação do passado, mas também que 

as soluções totalitárias podem muito bem sobreviver à queda dos regimes 

totalitários sob a forma de forte tentação que surgirá toda vez que pareça 
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 É preciso observar que a autora deseja desvincular tal noção de um elitismo ao afirmar que até mesmo 

indivíduos cultos se sentem atraídos pelos movimentos totalitários# e que as massas não tem a ver com a 

crescente igualdade de condições, e sim, com a individualização extrema e atomização social (Arendt, 2010; 

p. 445).  
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impossível aliviar a miséria política, social ou econômica de um modo 

digno do homem” (Arendt, 2012; p. 610). 

Estou defendendo que embora não cite o totalitarismo entre os eventos iniciais a 

principal preocupação de Arendt n’A condição humana continua a ser a possibilidade de 

movimentos totalitários. Assim, embora o totalitarismo represente uma ruptura única ao ver 

de Arendt e mesmo que seus crimes - isto é, as “fábricas de cadáveres” - o tenha separado 

do mundo não totalitário, é possível que ainda se viva em uma realidade marcado por 

elementos totalitários. Foi isso que sua diferenciação entre movimentos totalitários e 

regimes totalitários procurou demonstrar. 

Notemos que, para a autora, a uniformidade das massas não foram suficientes para o 

desenvolvimento do totalitarismo. A crença dos totalitária de que “tudo é possível” levou a 

uma situação em que os regimes totalitários pretenderam acabar não só com a liberdade 

política, mas com toda a espontaneidade, a partir do terror total. O totalitarismo não se 

basearia somente na uniformidade das massas, ele procuraria levar ao conformismo total. 

Conforme a autora, em condições normais isto não poderia ser logrado. O poder ilimitado 

só é possível se os homens forem dominados em todos os aspectos da vida “porque a 

espontaneidade em si, com sua imprevisibilidade, é o maior de todos os obstáculos para o 

domínio total do homem” (Arendt, 2012; p. 605). Por isso mesmo, o ponto máximo de tal 

lógica estaria nos campos de concentração. Tais “fábricas de cadáveres” e “poços de 

esquecimento” seriam os laboratórios especiais para o teste do domínio total que  

procura sistematizar a infinita pluralidade e diferenciação dos seres 

humanos como se toda humanidade fosse apenas um indivíduo, só é 

possível quando toda e qualquer pessoa seja reduzida à mesma 

identidade de reações. O problema é fabricar algo que não existe, isto é, 
um tipo de espécie humana que se assemelhe a outras espécies animais, 

e cuja única 'liberdade' consiste em 'preservar a espécie'. Na verdade, 

transforma os homens em coisas que nem mesmo os animais são 
(Arendt, 2012; p. 582) 

É possível, então, que se chegue conformismo em sua forma acabada - à eliminação 

da espontaneidade - por uma outra via diferente daquela dos regimes totalitários - isto é, 

propaganda e terror. Em “A ameaça do conformismo” Arendt afirma que  

No caso de de uma sociedade de massas já existente – à diferença da 

desintegração de classe num processo acelerado pelos movimentos 

totalitários – não é inconcebível que os elementos totalitários possam, por 

algum tempo, se basear no conformismo ou na ativação de um 
conformismo latente para seus próprios fins. Nos estágios iniciais o 

conformismo poderia ser usado para diminuir a violência do terror e a 

insistẽncia da ideologia; com isso, a transição de um ambiente livre para a 
fase de uma atmosfera pré-totalitária seria menos perceptível (Arendt, 

2008a, p. 441) 
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 É assim que podemos entender a seguinte citação: “Pode até ser que o verdadeiro 

transe do nosso tempo somente venham a assumir sua forma autêntica – embora não 

necessariamente a mais cruel – quando o totalitarismo pertencer ao passado” (Arendt, 2012; 

p. 611/612). 

Assim, chegamos à automação, pois seria o risco do conformismo total que esta 

representaria. No prólogo lemos: “o advento da automação, que dentro de algumas décadas 

provavelmente esvaziará as fábricas e liberará a humanidade do seu fardo mais antigo e 

mais natural, o fardo do trabalho e a sujeição à necessidade” (Arendt, 2010; p. 5).  No 

quarto capítulo d’A condição humana Arendt elabora um pouco mais o significado da 

automação. 

Conforme a autora, sendo a automação o derradeiro estágio do maquinismo, ela 

iluminaria toda a história da moderna tecnologia, revelando seu verdadeiro caráter. No 

primeiro estágio, a máquina a vapor, o uso de forças naturais ainda eram utilizadas para 

finalidades humanas, estas máquinas tanto imitam a natureza como também “imitam e 

intensificam o vigor das mãos humanas”. Em um segundo momento, com a invenção da 

eletricidade, já não se trataria de uma intensificação das antigas atividades humanas. Nesse 

mundo, os padrões do homo faber, em que as coisas tem um começo voluntário e um fim 

definido, já não se aplicam. Essa fase, entende Arendt, é o começo de um processo em que 

se passa a criar a natureza: “passamos a criar, isto é, a desencadear, por nossa própria 

iniciativa, processos naturais (...) ao invés de envolver cuidadosamente o artifício humano 

contra as forças elementares da natureza” (Arendt, 2010; p. 185). 

Desse ponto de vista, o que estaria sendo revelado é que desde a Revolução 

Industrial o animal laborans teria ascendido ao espaço público e, assim, pretendeu não só 

eliminar a ação e a obra, como também teria tentando aliviar as penas do trabalho. A 

automação, último estágio deste desenvolvimento, retrata a possibilidade de não só atenuar 

como eliminar a própria necessidade da atividade do trabalho. Ao se eliminar até mesmo 

este “último vestígio de ação”, pode-se estar próximo do conformismo total: 

mesmo agora, trabalho é uma palavra muito ambiciosa, muito elevada 
para o que estamos fazendo ou pensamos que estamos fazendo no mundo 

em que passamos a viver. O último estágio da sociedade de trabalhadores, 

o qual é a sociedade de empregados, requer de seus membros um 
funcionamento puramente automático, como se a vida individual houvesse 

sido submersa no processo global da espécie e a única decisão ativa do 

indivíduo fosse deixar-se levar (...). É perfeitamente concebível que a era 
moderna - que teve início com um surto tão promissor e tão sem 
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precedentes de atividade humana - venha a terminar na passividade mais 

mortal e estéril que a história já conheceu (Arendt, 2010; p. 403). 

 O perigo do conformismo total, que espreita a sociedade moderna, aparece n’A 

condição humana como a transformação da sociedade de trabalhadores em uma sociedade 

de consumidores. Arendt afirma que o risco da “futura automação” poderia ser que “toda a 

produtividade humana seria sugada por um processo vital enormemente intensificado e 

seguiria automaticamente, sem dor e sem esforço o seu ciclo natural recorrente” (Arendt, 

2010; p. 164). Se ainda não se chegou a esse estágio, a diminuição das horas de trabalho e o 

“montante atual de tempo livre” mostraria que estaria-se seguindo nesta direção. A 

conclusão apresentada é desconcertante: “E, afinal, o que é esse ideal da sociedade 

moderna senão o sonho muito antigo dos pobres e despossuídos que pode ser encantador 

como sonho, mas que se transforma em uma felicidade ilusória logo que realizado?” 

(Arendt, 2010; p. 165).  

 Observemos, porém, que a automação foi ultrapassada pela tecnologia nuclear
29

: 

“Sem dúvida, [a automação] permanecerá o ponto culminante do desenvolvimento 

moderno, ainda que a era atômica e uma tecnologia baseada em descobertas nucleares 

ponham um fim um tanto rápido nela” (Arendt, 2010; p. 186).  O risco de tal situação é que 

nem as massas, nem o conformismo são fatores suficientes para explicar os movimentos 

totalitários. Na Alemanha nazista, por exemplo, outros elementos teriam corroborado para 

este fenômeno como o como desemprego, inflação do pós-guerra, e obviamente, a ação dos 

homens. No caso do mundo moderno, essas explosões atômicas ocorreram justamente em 

uma sociedade de trabalhadores “que já não conhece outras atividades superiores e mais 

significativas em vista das quais essa liberdade mereceria ser conquistada” (Arendt, 2010; 

p. 6). A junção entre ambas as questões seria ameaçadora:   

A não mundanidade como um fenômeno político só é possível sob a 

premissa de que o mundo não durará; mas, com tal premissa, é quase 
inevitável que a não mundanidade venha, de uma forma ou de outra, 

dominar a cena política. Foi o que sucedeu após a queda do Império 

Romano e parece estar ocorrendo novamente em nosso tempo - embora 
por motivos bem diferentes e de forma muito diversa, e talvez bem mais 

desalentadora (Arendt, 2010; p. 66, 67). 

 No entanto, a ideia de que o desenvolvimento tecnológico estaria diminuindo o 

fardo do trabalho e que este seria um dos principais fatores do conformismo das massas  é 

certamente de se criticar. O embaraço torna-se explícito logo no início do prólogo: 
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 Isto não significa que a automação deixará de operar, assim como o estágio anterior do maquinismo, a 

eletricidade, teria continuado a determinar o mundo moderno. Significa somente que este não é mais o ponto 

alto do desenvolvimento tecnológico moderno. 
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a era moderna trouxe consigo uma glorificação teórica do trabalho, e 

resultou na transformação factual de toda sociedade de uma sociedade 
trabalhadora.(...) É uma sociedade de trabalhadores a que está para ser 

liberada dos grilhões do trabalho (...). Dentro dessa sociedade, que é 

igualitária porque esse é o modo como o trabalho faz os homens viverem 

juntos, já não restam classes nem aristocracia de natureza política ou 
espiritual a partir da qual pudesse ser iniciada novamente a restauração 

das outras capacidades do homem. (...) O que se nos depara, portanto, é a 

perspectiva de uma sociedade de trabalhadores sem trabalho, isto é, sem a 
única atividade que lhes resta, nada poderia ser pior

30
 (Arendt, 2010; p. 

5,6)  

  Embora uma crítica à sociedade de consumo seja interessante no mundo em que 

vivemos, a ideia de que esta decorreria de processos naturais ou do desenvolvimento 

tecnológico a mitiga: “já vivemos em uma sociedade em que a riqueza é aferida em termos 

da capacidade de ganhar e gastar, que são apenas modificações do duplo metabolismo do 

corpo humano” (Arendt, 2010; p. 154).  

O mundo de máquinas do capitalismo moderno aparece, portanto, como um mundo 

ao mesmo tempo mais natural. Arendt não fala de automatismo à toa: “automático é todo 

processo natural autopropulsado”. O desenvolvimento do capital teria a tal ponto liberado 

as “forças naturais” da vida que, em um segundo momento - como colocarei no próximo 

capítulo - com a produção das massas, teria prescindido da expropriação e violência, se 

baseando na igualdade ou uniformidade própria ao animal laborans.  

Margareth Canovan observa que a caracterização do animal laborans por Arendt 

leva a que, embora crítica a explicações materialistas,  

ela chega  n’A condição humana perto de dizer que o homem é o que ele 
faz para viver e que a causa final para as deficiências do mundo moderno 

estariam nas mudanças tecnológicas que levam o trabalho de miséria para 

a respeitabilidade (Canovan, 1971; p. 11) 

Maurizio D'Entrèves observa uma ambiguidade ou incoerência da concepção de 

natureza em A condição humana. Por um lado, o problema da modernidade seria sua 

crescente artificialidade, marcada pela rejeição de tudo aquilo que não é feito pelo homem. 

Por outro lado, para Arendt, a não construção de um espaço preservando o artifício humano 

e o mundo público da natureza faria com que nos engajemos em atividades de “mera 

sobrevivência”. Com isso, como D'Entrèves bem observa, a autora se torna incapaz de 
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 Isto não significa que Arendt esteja advogando por uma sociedade de classes, pelo menos não 

necessariamente. Arendt entendeu que o totalitarismo teria, na verdade, mostrado os problemas de uma 

sociedade capitalista e de um sistema político baseado nas classes. Com relação à aristocracia a questão é 

mais ambígua. Ver, por exemplo o fim de Sobre a Revolução( Arendt, 2001b) 
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reconhecer a economia capitalista moderna enquanto “uma estrutura de poder de 

distribuição altamente assimétrica” (D'Entrèves, 1994; p. 3). 

 Arendt poderia responder que o capitalismo significou o “crescimento artificial do 

natural” e que a vida humana é dada de tal forma ao homem que, torná-la mais natural 

significa desconfigurá-la. Mas o fato de que seu prognóstico - a eliminação do trabalho, em 

qualquer sentido do termo - não se realizou agora nem estamos próximo disso e, na 

verdade, nem então, demonstra que há mesmo um problema aqui. 

Para tratar das questões levantadas por Canovan e D’Entreves, precisaremos, ao 

longo desta dissertação entender o sentido de existirem povos sem mundo, e portanto, sem 

realidade humana na visão de Arendt. Para o problema colocado por Canovan acima, isto é, 

a caracterização do animal laborans, observo que é impressionante que as descrições deste 

ser sejam muito parecidas com as elaborações sobre os agrupamentos humanos sem 

mundo: “sem o abrigo do artifício humano, os assuntos humanos seriam tão instáveis, fúteis 

e vãos como as perambulações das tribos nômades” (Arendt, 2010; p. 255). 

 O que, a princípio talvez seja um “resquício da humanidade” para Arendt, se 

apresentará como a impossibilidade de pensar continentes inteiros. Levemos às últimas 

consequências a lógica de Arendt de que o pensamento deve partir dos eventos, e não da 

teoria. Assim, poderíamos fazer o caminho contrário ao de D’Entreves, e entender que, é 

porque Arendt não toma o processo global do capitalismo em conta que não consegue 

superar esta concepção ao mesmo tempo ambígua e estática de natureza. Pois, se até aqui 

vimos que a autora pelo menos pretendeu abarcar pressuposto dos dois lados da Guerra 

Fria. Onde está o “terceiro mundo” em sua análise?  

Em “A ameaça do conformismo”, Arendt nos oferece uma resposta um tanto rápida, 

afirma que os temores por ela abordados, não são exclusivamente europeus, “são temores 

de todo mundo ocidental e, em última análise, de toda humanidade” (Arendt, 2005; p. 443). 

O que já indica uma análise desigual com relação ao Primeiro e Segundo Mundos. Mas, 

nesta dissertação, me preocuparei com uma outra resposta. Em um texto posterior, “Da 

violência”, Arendt afirma que “o terceiro mundo é uma ideologia”. Sobre esta afirmação 

ela explica em entrevista:  

Sou exatamente da opinião de que o terceiro mundo é o que eu disse, 

uma ideologia ou uma ilusão. A África, Ásia, América do Sul - são 
realidades. Se você comparar estas regiões com a Europa e os Estados 

Unidos, poderá dizer mas somente desta perspectiva - que elas são 

subdesenvolvidas, afirmando com isso que este é o crucial denominador 

comum entre estes países. Contudo, você menosprezaria inúmeras coisas 
que eles não têm em comum e o fato de que o que eles têm em comum é 
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somente um contraste em relação a um outro mundo; o que quer dizer 

que a ideia de subdesenvolvimento é um preconceito norte-americano-
europeu (Arendt, 2015; p. 181). 

 Mas o caso é diferente com relação aos negros da África: “os únicos que têm 

interesse obviamente político em dizer que existe um terceiro mundo, são é, claro, os que 

estão nos níveis mais baixos - isto é, os negros da África” (Idem). E também com relação 

movimento negro nos Estados Unidos: 

O caso é diferente com o movimento do Poder Negro; seu compromisso 
ideológico à “Unidade do Terceiro Mundo” não é apenas uma tolice 

romântica. Têm eles um interesse óbvio na dicotomia preto-branca; o que 

é também de certo mero escapismo – uma fuga para um mundo de sonho 

onde os negros constituíssem uma maioria esmagadora da população do 
mundo  (Arendt, 2015; p. 108). 

 É justamente desta “comunidade imaginada”, proposta pela escritora indiana 

Chandra Mohanty, que estou olhando para a A condição humana:  

Quero reconhecer e explorar analiticamente os vínculos entre as histórias 
e as lutas das mulheres do terceiro mundo contra o racismo, o sexismo, o 

colonialismo, o imperialismo e o capital monopolista. O que estou 

sugerindo, então, é uma "comunidade imaginada" de lutas opositoras do 

terceiro mundo... com histórias e localizações sociais divergentes, 
entrelaçadas pelos fios políticos de oposição a formas de dominação que 

não são apenas difusas, mas também sistêmicas
31

.  
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 Mohanty, 1991b, apud Ferreira da Silva, 2007; p. xxxix 
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Cap. 2. Origens da alienação moderna 

O que estou sugerindo é que precisamente essa 

lógica sócio-histórica de exclusão que faz do 
racial e do gênero um par tão adequado também 

dificulta nossa compreensão de como gênero e 

raça trabalham junto para instituir um tipo 
particular de sujeita subalterna. 

 

Denise Ferreira da Silva 

 

Retorno à proposta colocada no início d’A condição humana: “uma reconsideração da 

condição humana do ponto de vista privilegiado de nossas mais novas experiências e 

nossos temores mais recentes” (Arendt, 2010; p. 6). “Ponto de vista privilegiado” porque, 

na visão de Arendt, é a ruptura entre a era e o mundo modernos que tornou possível contar 

a história da primeira:  

Somente quando um evento suficientemente grande acontece para 

iluminar seu passado, o labirinto caótico dos acontecimentos passados 

emerge como uma estória que pode ser contada porque tem um começo e 
um fim (…) O evento evento iluminador só pode aparecer como um final 

para esse recém-descoberto início (Arendt, 1994; p. 49, 50). 

  Assim, seria justamente o evento da explosão atômica auge que teria iluminado o 

sentido da racionalidade técnico-científica da era moderna e da alienação do mundo a ela 

conectada.  Como acima colocado, outros momentos da obra arendtiana evidenciam os 

elementos destrutivos do “nível de razão do século XIX”
32

, que o “desarraigamento e a 

superfluidade” das massas modernas estariam presentes desde a Revolução Industrial.Do 

mesmo modo, em “Compreensão e política”, a autora afirma:   

A mudança radical por que passou o mundo a que damos o nome de 
revolução industrial, sem dúvida a maior revolução no menor espaço de 

tempo que a humanidade já testemunhou; em poucas décadas transformou 

o globo de maneira mais radical do que os três mil anos de história 
registrada anterior (Arendt, 1994; p. 47).  

N’A condição humana, porém, a história da modernidade começa a ser narrada a partir de 

um ponto anterior. Conforme Arendt, o início “é como um ‘acorde fundamental’, que 

ressoa em infindáveis modulações através de toda história do pensamento ocidental. 

Somente o início e o fim são, por assim dizer, puros ou sem modulação” (Arendt, 2011a; p. 

38). Ou seja, nesses momentos se evidenciariam os problemas centrais com os quais se 

debateram um período da história.  

                         
32 

“Será que a política ainda tem de algum modo um sentido?”. In:  ARENDT, Hannah, 1994. 
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 À vista dessas observações, o capítulo final d’A condição humana se inicia com três 

acontecimentos, ainda não propriamente modernos, mas que estariam no limiar do 

nascimento da era moderna, conferindo à ela seu caráter. São eles: a “descoberta” - que no 

próprio livro não está entre aspas - da América e “a exploração de todo o mundo”; a 

Reforma protestante; e a invenção do telescópio. Esses fenômenos, embora de formas 

diferentes entre si, estariam na origem de um mesmo processo, a alienação do mundo, isto 

é, a perda de correspondência entre o homem e seu meio. 

A Reforma se refere à alienação intramundana da sociedade moderna e teria levado 

à introspecção, à fuga do mundo para o si mesmo. O telescópio teria ocasionado a alienação 

com relação à Terra da moderna ciência, sua fuga para o universo. A “descoberta” da 

América, por sua vez, refletiu-se no apequenamento do globo. Observo, porém, uma grande 

assimetria de tratamento no que se refere a este último acontecimento: embora ao final do 

desenvolvimento moderno, as três alienações pareçam se encontrar - pois teria-se chegado a 

um estágio no qual, em grande parte devido à  tecnologia e ao capitalismo modernos, “cada 

um é ao mesmo tempo, habitante de seu país e habitante da Terra” (Arendt, 2010; p. 311) - 

não recebemos análises acerca do desenvolvimento próprio da alienação engendrada pelas 

Grandes Navegações.  

 Por isso, apesar de concordar com Waseem Yaqoob sobre a importância de entender 

as imbricações entre os diferentes tipos de alienações para a compreensão d’A condição 

humana, tendo em vista aquelas se sobreporem cronológica e tematicamente (Yacoob, 

2014); discordo de sua afirmação de que, em contraste com a alienação da Terra colocada 

em curso pela ciência, as Grandes Navegações também signifiquem a fuga do homem para 

sua própria subjetividade. A própria Arendt nos diz: “essa alienação intramundana nada 

tem a ver, em intenção e conteúdo, à descoberta e à posse do planeta” (Arendt, 2010; p. 

313). É significativo, nesse sentido, o intérprete nomear – denominando a alienação do 

globo terrestre de “inner alienation”- algo que a própria autora não batiza. Arendt cita esta 

alienação em particular somente uma vez, a chamando  de “alienation from the earth” 

[alienação em relação à Terra] (Arendt, 1998; p. 251), de modo bastante próxima à “earth 

alienation” [alienação da Terra] ocorrida com o telescópio. Ambas, porém, teriam colocado 

em causa processos bastante diferentes. Então, mais adiante no livro, ao compará-los, a 

autora chamará o primeiro de “withdrawal from terrestrial proximity” [retirada da 

proximidade terrestre].  

Se a alienação intramundana se relaciona à sociedade moderna, e a alienação  da 
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Terra, à moderna ciência, não recebemos o mesmo tipo de explicação sobre “descoberta da 

América”. No próximo capítulo, rejeitarei tanto as nomeações de Arendt quanto de Yacoob 

pois elas significam que o processo posto em causa pelas Grandes Navegações 

representariam  a “descoberta e posse do planeta” e a chamarei de “alienação ocidental da 

alteridade”. Indicando, assim, as consequências mais evidentes desse evento que Arendt se 

negou a tratar: as expropriações de terras indígenas, colonizações e escravização pelos 

europeu desde o início do modernidade. 

Neste capítulo procuro entender a caracterização da era moderna feita por Arendt 

tomando como norte a narrativa sobre o desenvolvimento das alienações modernas 

apresentada n’A condição humana. Além disso, o ponto do qual partirá a análise aqui 

proposta, o capítulo final d’A condição humana, intitula-se “A vita activa e a era 

moderna”, ou seja, a caracterização da modernidade por Arendt é tecida conectando-se os 

eventos históricos e as diferentes constelações das atividades da vita activa. Por isso, 

pretendo também analisar como os apagamentos históricos afetam as análises das 

faculdades humanas. 

Primeiro, procuro entender a alienação posta em causa pelo telescópio e suas 

consequências para a ciência e filosofia modernas. Ao fim deste momento procuro 

explicitar uma maneira de entender a utilização da noção de ação/discurso por Arendt. O 

objetivo disto é continuar a defesa desta dissertação de que, apesar das muitas acusações de 

nostalgia, A condição humana pode ser pensado como um livro profundamente enraizado 

no presente.  

Em um segundo momento remonto a interpretação da autora acerca do principal 

resultado da Reforma protestante e das expropriações a seu ver, o capitalismo. Ressalto os 

problemas analíticos que a noção de “mera vida” e a caracterização do capitalismo como 

“crescimento artificial do natural” teria levado a autora e que culminam na reafirmação da 

autora da necessária separação entre público e privado. 

Na terceira seção evidencio que as incongruências Arendt se devem ao fato de que a 

autora pretendeu uma análise crítica do capitalismo sem levar seu processo global em 

conta. Nesta altura, retomo um ponto sugerido no capítulo anterior, isto é, que não se 

entende a separação entre público/privado, tão reclamada por seus intérpretes, sem entender 

a exclusão daquelas e daqueles que não possuem mundo - algo menos visibilizado na 

tradição crítica à Arendt.  
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2.1. O telescópio, a ciência e a filosofia 

 

Vejamos, então, a narrativa de Arendt acerca da modernidade a partir da invenção de 

Galileu. Num primeiro momento, a “introdução, no já amplo arsenal de utensílios humanos, 

de um novo instrumento, inútil a não ser para olhar as estrelas”, o telescópio, teria passado 

despercebida por seus contemporâneos (Arendt, 2010; p. 311). Inicialmente, seus efeitos 

foram sentidos somente por uma pequena comunidade de cientistas, filósofos e mesmo 

teólogos. Entretanto, “uma sociedade, seja de políticos, seja de cientistas que abjuram a 

política, é sempre uma instituição política; sempre que os homens se organizam, pretendem 

agir e adquirem poder”  (Arendt, 2011; p. 38). Dos três eventos que deram início à era 

moderna, Arendt especula ter a criação de Galileu no início do século XVII se provado o 

evento de maior impacto ao longo da história:  

Comparados à alienação da Terra, subjacente a todo o desenvolvimento da 

ciência natural na era moderna, a retirada da proximidade terrestre, 

contida na descoberta do globo como um todo, e a alienação o mundo, 

resultante do duplo processo de expropriação e acumulação, têm 
importância secundária (Arendt, 2010; p. 329). 

 Em “O conceito de história – antigo e moderno” [1961] a autora chega mesmo a 

afirmar: “a época moderna começou quando o homem, com o auxílio do telescópio, voltou 

seus olhos corpóreos rumo ao universo” (Arendt, 2011; p. 85). Sendo os “olhos corpóreos” 

as testemunhas da confirmação de um universo heliocêntrico – e não geocêntrico, como se 

poderia inferir a partir da experiência cotidiana – tal acontecimento seria radicalmente 

diferente das teorias anteriores, como a de Copérnico, sobre o sistema planetário. O novo 

instrumento teria confirmado “com a certeza da percepção sensorial” “o antigo temor de 

que os nossos sentidos, nossos órgãos para a recepção da realidade, podem nos trair” 

(Arendt, 2010; p. 326); e, com essa mesma certeza, forneceu aos homens os “segredos do 

universo”, os quais, até então, estariam fora de seu alcance a não ser através de 

elucubrações da imaginação e do pensamento. Assim, os homens pareciam estar cada vez 

mais próximos do ponto arquimediano. 

 O abalo produzido por esse objeto ressoaria durante toda a era moderna, 

imprimindo nesta uma atmosfera de desespero e de triunfo. É notável estarem atados os 
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dois aspectos
33

. Arendt cita Kafka para ilustrar que o homem “encontrou o ponto de 

Arquimedes, porém utilizou-o contra si mesmo; era-lhe permitido achá-lo, parece, somente 

sob esta condição” (Arendt, 2011a; p. 341). Ou seja, a aquisição de poderes 

“supramundanos” só poderia vir ao preço da realidade. Esta última requer os contextos 

terrestre e mundano, os quais parecem abandonados quando os os cientistas embora ainda 

não localizados no ponto arquimediano, descobriram uma maneira de atuar na Terra como 

se lá estivessem. 

 Como vimos, para Arendt, a realidade humana depende do contexto terrestre, 

mundano e do mundo público-político, pois “mesmo a realidade do nosso corpo não é 

possível de ser dada só pelas nossas sensações corporais” (Arendt, 2010 p. 350). Além dos 

cinco sentidos e de outros homens que percebam o mesmo objeto, os homens necessitam 

ainda de padrões compartilhados. O senso comum seria a faculdade responsável por 

adequar os sentidos privados ao mundo a partir da linguagem cotidiana (Arendt, 2010, p. 

160). Desta forma,  

Sem o espaço da aparência e sem a confiança na ação e no discurso como 
uma forma de consciência, é impossível estabelecer inequivocamente a 

realidade do si mesmo próprio, da própria identidade, ou a realidade do 

mundo circundante (Arendt, 2010; p 260) 

 Entretanto, teria sido exatamente a perda da linguagem cotidiana a incumbida de 

liberar e levar à ascensão a ciência na modernidade. O mais importante instrumento desta 

nova ciência seria a linguagem simbólica. Esta, permitindo a Galileu demonstrar o que 

sabia, aboliu “a dicotomia entre o céu e a Terra”, unificando o universo (Arendt, 2010; p. 

371). Concebida como um produto do intelecto, a matemática ganha um novo caráter, 

passando a ser encarada como reduções de tudo aquilo que o homem não é à mente 

humana
34

, libertando-o “dos grilhões da experiência terrestre e seu poder de cognição dos 

grilhões da finitude”
35

 (Arendt, 2010; p. 330).  

                         
33

 Assim como os sentimentos de niilismo e de conformismo do mundo moderno vistos anteriormente estão 

intimamente conectados. 
34 

Essa matemática seria diferente da matemática para a filosofia platônica, por exemplo. Pois, para ele, as 

formas matemáticas não seriam produtos do intelecto, mas fornecidas aos olhos da mente (Arendt, 2010; 

p. 331). 
35 

Arendt não ignora que, desde então, a ciência tenha mudado muito. Entretanto, ainda afirma ser a 

abolição desta dicotomia o fator que ainda determina a ciência: “se hoje os cientistas indicam que 

podemos presumir com igual validade que a Terra gira em torno do Sol ou que o Sol gira em torno da 

Terra (…) isto não significa de modo algum um retorno à posição de Caredeal Bellarmine ou de 

Copérnico, na qual os astrônomos lidavam apenas com hipóteses. Antes, significa que movemos o ponto 

arquimediano mais um passo para longe da terra onde nem a Terra nem o sol são o centro de um sistema 
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 A matematização do conhecimento viabilizaria a adoção de leis cósmicas como 

princípios orientadores da ação terrestre. A partir de então, “nada que ocorresse na natureza 

era tido como um mero evento terreno” e “todas as leis da nova ciência astrofísica são 

formuladas do ponto arquimediano” (Arendt, 2010; p. 327). Por isso, a nova ferramenta 

mental  

Abriu o caminho para uma forma inteiramente nova de abordar a natureza 

e de se aproximar dela no experimento. Ao invés de observar os 

fenômenos naturais tal como estes se lhe apresentavam, colocou a 
natureza sob as condições de sua  própria mente, isto é, sob as condições 

atingidas de um ponto de vista universal e astrofísico, uma perspectiva 

cósmica localizada fora da própria natureza (Arendt; 2010; p. 331). 

 Paralelamente, a partir da decepção com os sentidos causada pelo telescópio, não 

será mais possível estar seguro de que uma coisa é. Conforme Arendt, tal transformação 

representou um corte radical com a tradicional forma de conceber a verdade e o ser, pois 

não se trata da mera separação entre Ser e Aparência, como também que  

esse Ser agora era tremendamente ativo e enérgico: cria suas próprias 
aparências, ainda que aparências sejam embustes. Tudo o que os sentidos 

humanos percebem é provocado por forças invisíveis e secretas; e se, com 

o auxílio de certos dispositivos e instrumentos engenhosos, essas forças 

são apanhadas em ato, mais que descobertas (…) verifica-se que esse Ser 
tremendamente eficaz é de tal natureza que seus desvelamentos têm de ser 

ilusórios, e que as conclusões deduzidas de sua aparência têm de ser 

ilusórias (Arendt, 2010; p. 345).   

 Segundo a narrativa da autora, os cientistas, se asseguraram contra o desalento 

inicial diante da perda correspondência entre aparência e realidade. Em seus laboratórios, 

pareciam possuir os instrumentos e experimentos para forçar a natureza a revelar seus 

segredos (Arendt, 2010; p. 347). Isto porque:  

Não importa o quanto suas teorias se distanciem da experiência e do 

raciocínio do senso comum, elas devem no final retornar a eles de alguma 
forma, ou perder todo sentido de realidade do objeto investigado. E esse 

retorno só é possível no mundo através do mundo artificial do laboratório, 

um mundo feito pelo homem, onde o que não aparece espontaneamente é 

forçado a aparecer e desvelar-se (Arendt, 2002; p. 44) 

Ao perceber os dados como fenômenos que se manifestam não por sua existência, mas pelo 

modo como afetam seus instrumentos, os cientistas teriam  inferido existir uma realidade 

mais verdadeira por trás das aparências.  

Entretanto, a tarefa do cientista de forçar os fenômenos a aparecerem, seria um 

empreendimento gigantesco, a qual nenhum homem isolado poderia cumprir, pois a 

                                                                           
universal” (Arendt, 2010; p. 328). 
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realidade continua a frustrar as tentativas de apreensão particulares. Neste momento, as 

“sociedades eruditas e Academias Reais tornaram-se os centros moralmente influentes nos 

quais os cientistas organizavam-se” (Arendt, 2010; p. 347). Concomitantemente, a teoria 

converte-se em hipótese e verdade em sucesso da hipótese. O mais importante para essa 

ciência não será o seu resultado final, mas o progresso da própria ciência: “o critério de 

sucesso, inerente ao progresso da ciência, independente de sua aplicabilidade” (Idem). De 

início, contudo, “o inteiro significado da inversão entre meios e fins” teria permanecido 

latente, pois ainda se acreditava que, embora a natureza fosse dividida em inúmeros 

processos, a natureza como um todo era criação divina (Arendt, 2010; p. 371, 372). 

 Tendo sido iniciada com a fabricação do telescópio, a atividade da obra passa a ser 

considerada a mais alta atividade humana na era moderna
36

: “a produtividade e 

criatividade, que iriam tornar-se os mais altos ideais e inclusive os ídolos da era moderna 

em seus estágios iniciais, são os emblemas inerentes ao homo faber” (Arendt, 2010; p. 

370). Isto não só porque os instrumentos se tornam as condições para o conhecimento, 

como também porque haveria um elemento de produção e fabricação presente no 

experimento. Neste, o cientista não mais observaria simplesmente a natureza, mas a 

reproduziria, construindo seus próprios fenômenos de observação. Como consequência, 

afirma a autora, o resultado mais imediato da desconfiança com relação aos sentidos teria 

sido a convicção de somente se poder conhecer o que se produz.  

Contudo, a identificação entre conhecimento e produção teria ocasionado a 

desconfiguração das operações da obra. Embora o homo faber também fabrique 

ferramentas e instrumentos, este ser simboliza, em primeiro lugar, o homem enquanto 

edificador de mundo -  e para isto servem as ferramentas por ele construídas. Dessa 

perspectiva, o mais importante não seria tanto o processo de produção quanto o produto 

final por ele engendrado que se torna parte do artifício humano. Em contraste, no moderno 

amálgama entre conhecer e produzir, o verdadeiro objeto do conhecimento já não seria 

mais as coisas em si e, sim, os processos pelos quais as coisas vieram a existir. Ou seja, ao 

passar a servir ao conhecimento, o processo da fabricação torna-se mais importante que o 

seu fim. Arendt adverte que isto não significa não ter havido célere aumento de produção 

no período, somente que os produtos do cientista eram apenas “subprodutos” da sede de 

conhecimento e este tomou a forma de um processo: “o moderno conceito de processo, 

                         
36 

Embora os modernos não tivessem constatado as diferenças entre as atividades da vita activa. 

Colocarei esta questão novamente mais adiante.  
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repassando igualmente a história e a natureza, separa a época moderna do passado mais 

profundamente do que qualquer outra ideia tomada individualmente” (Arendt, 2011a; p. 

95). 

A autora entende que diferentemente dos cientistas os filósofos teriam sido os 

primeiros a sentir e elaborar o desespero diante da invenção do telescópio. Isto porque 

desde o início da tradição, sob o signo da contemplação, a verdade seria uma verdade 

suprassensível revelada aos sentidos -  embora de forma diferente para os antigos e para os 

cristãos. Assim, seriam as consequências das descobertas científicas que teriam levado à 

moderna perda de fé e de transcendência, não a secularização (Arendt, 2010; p. 316) e seu 

alcance seria muito maior do que o âmbito religioso. Isto é, com a confiança na sensação, 

perdeu-se a confiança na razão. No lugar da contemplação de uma verdade suprassensível, 

encontra-se agora a dúvida
37

.  

Mais especificamente, a expressão  dessa perda de realidade seria a máxima de 

Descartes “duvide de tudo”, “de omnibus dubitandum est” (ARENDT, 2010; p. 348) a qual 

anteciparia, ao menos parcialmente, as “perplexidades inerentes ao novo ponto de vista” do 

homem (Arendt, 2010; p. 340), com os quais os cientistas ainda não se preocupavam. N’A 

condição humana Arendt afirma que dois pesadelos fundamentais assombraram Descartes: 

dúvida com relação à realidade –  tudo pode não passar de um sonho –  e dúvida com 

relação à condição humana em geral –  a impossibilidade de confiar nos sentidos e na 

razão. Estes viriam a ser os pesadelos da era moderna, não pela influência deste filósofo, 

mas pelas “implicações da moderna visão de mundo” (Arendt, 2010; p. 345).  

Como solução, Descartes teria proposto que o homem leva dentro de si mesmo a 

certeza de seu existir. A maior contribuição desse filósofo ao pensamento moderno, afirma 

a autora, seria a preocupação exclusiva com o si-mesmo, que, “enquanto distinto da alma, 

da pessoa ou do homem em geral” significa “uma tentativa de reduzir todas as experiências, 

tanto com o mundo como com os outros seres humanos, a experiências entre o homem e ele 

mesmo” (Arendt, 2010; p. 316). Os padrões da mente, entretanto, não seriam algo que se 

pode ter em comum com outros e as sensações não seriam substitutos suficientes para a 

realidade, sendo a solução cartesiana não tão convincente quanto os pesadelos colocados. 

Arendt argumenta que a formulação “penso, logo existo” nunca provaria a existência de um 

                         
37 

Arendt faz uma ressalva: “o que se perdeu na era moderna não foi, naturalmente, a 

capacidade para a verdade ou a realidade ou a fé, nem a concomitante aceitação inevitável do 
testemunho dos sentidos e da razão, mas a certeza que as acompanhavam” (Arendt, 2010, p. 346) 
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eu pensante. No máximo, “prova apenas a realidade do cogitare (o ato de pensar)” (Arendt, 

1994; p. 20). Segundo sua interpretação, somente a bondade inexplicável de Deus  salva a 

realidade nesta filosofia.  

 Arendt alega que para a filosofia moderna a importância dos processos teria tomado 

um sentido diferente que o da ciência, levando ao interesse pelos processos da vida interior. 

Por um lado, o pensamento moderno seria marcado pela introspecção e subjetivação – “o 

mero interesse cognitivo da consciência por seu próprio conteúdo” e a sensação como mais 

real que o objeto (Arendt, 2010; p. 348). Por outro lado, haveria um objetivismo, uma vez 

que a busca pelo conhecimento passa a ser a busca por um estado imune a dúvidas, “como 

se o homem só se permitisse ser mentiroso enquanto estava seguro da incontestável 

existência da verdade e da realidade objetiva, que certamente sobreviveriam e derrotariam 

suas mentiras” (Arendt, 2010; p. 346).  

Nessa narrativa, a perda de uma verdade revelada - seja ela racional ou divina - e a 

consequente aniquilamento de confiança na razão teria ocasionado a ascensão da ciência 

natural e física também no sentido de que todo conhecimento passará a depender das 

descobertas científicas e o pensamento ser dela servo.  Assim, não só no conhecimento 

físico, natural, como também na filosofia moderna, a verdade teria sido substituída pela 

veracidade e a realidade pela confiabilidade. Ou seja, as formulações precisariam ser 

sempre provadas a partir de mais testes.  

Este diagnóstico de Arendt seria notório em Thomas Hobbes
38

. Para o filósofo 

inglês, os critérios para julgar a “mais humana de todas as obras”, o corpo político, estariam 

na introspecção - não nos objetos das paixões, mas nas paixões mesmas (Arendt, 2010; p. 

373). O resultado da introspecção seria a produção de verdades compulsórias, pois parte-se 

do princípio que a estrutura da mente seria igual para todos (Arendt, 2010; p. 354). 

Justamente por isso, tal filosofia não se adaptaria aos assuntos humanos, lugar da 

contingência. Conforme Arendt, foi “precisamente no domínio dos assuntos humanos que a 

nova filosofia se mostrou deficiente”: 

Agir nos moldes da atividade de produzir, ou raciocinar nos moldes dos 
'cálculos de consequências', significa ignorar o inesperado, ou o próprio 

evento, uma vez que não seria razoável ou irracional esperar o que não 

passa de 'improbabilidade infinita'. (…) A filosofia política da era 
moderna, cujo maior representante ainda é Hobbes, soçobra na 

                         
38

 Mas não  tal dependência estaria não só em Hobbes. Arendt formula que “a suspeita básica de que que a 

experiência terrena seja uma caricatura da verdade” estaria presente também em Descartes, até mesmo no 

empirismo inglês e no esforço de Kant de examinar as faculdades humanas colocando em suspenso a questão 

da “coisa em si” (Arendt, 2011a; p. 87) 
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perplexidade de que o moderno racionalismo é irreal e o realismo 

moderno é irracional – o que é outra maneira de dizer que a realidade e a 
razão humana se divorciaram” (Arendt, 2010; p. 375). 

 Também em  “O conceito de história – antigo e moderno” o autor de Leviatã 

aparece como o exemplo mais interessante das novas e “radicais” filosofias políticas 

surgidas entre o século XVI e XVII. Ainda se pode ler a crítica anterior à filosofia política 

hobbesiana que teria  procurado “estabelecer uma teleologia da ação política”. Nesse texto, 

porém, está mais evidente um outro aspecto da concepção de Arendt acerca da relação entre 

o desenvolvimento da modernidade e as novas filosofias políticas do início desta era: elas 

seriam “radicais” no sentido de que representaram a tentativa de se desvencilhar da 

filosofia tradicional. Assim,  

uma das razões para a ruptura de Hobbes (...) consistia em que, enquanto 
toda metafísica anterior seguira Aristóteles ao sustentar que investigar as 

causas primeiras de todas as coisas que existem constitui a primeira tarefa 

da Filosofia, sua posição era que a tarefa da Filosofia consiste em guiar os 
propósitos e alvos (...) da ação (Arendt, 2011a; p. 111). 

Dois fatores teriam corroborado para a nova oportunidade para a política, segundo a 

autora. Primeiro, a convicção de que somente se conhece o que se produz parece estar em 

conformidade com uma “glorificação da ação”. Segundo, “a esfera secular emancipou-se da 

religião”. Se a separação entre religião e política não foi a responsável pela perda da 

contemplação, ela, por outro lado, significou que “o indivíduo não importando o que 

pudesse crer como membro da igreja, como cidadão agiria e se comportaria com base na 

imortalidade humana” (Arendt, 2011a; p. 108).  

Arendt afirma que a comunidade cristã era apolítica e não pública. O cristianismo 

teria conseguido “guiar pelo mundo pessoas não mundanas” ao encontrar um vínculo 

suficientemente forte para substituir o mundo, “a salvação da própria alma como interesse 

comum a todos”. N’A condição humana há uma forte diferenciação entre a eternidade além 

da vida e a imortalidade mundana. Segundo a autora, seria esta última que guia o zoon 

politikon, isto é, a convicção de que seus atos e palavras poderão se perpetuar no mundo. 

Assim, se com a secularização a vida tenha se tornado novamente mortal, a confiança no 

mundo não teria retornado.  

De acordo com a autora, “foi, portanto, no decurso da busca e um âmbito 

inteiramente secular de duradoura permanência que a época moderna descobriu 

imortalidade a potencial da espécie humana” (Arendt, 2011a; p. 109). Assim, a nova 

oportunidade para a política no início da modernidade teria sido logo perdida e a ascensão 

das filosofias da história o simbolizaria. Arendt não está, porém, explicando o aparecimento 
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destas filosofias da história, mas procurando seu sentido. Na verdade, “um dos problemas 

cruciais” seria justamente explicar seu aparecimento no fim do século XVIII e o 

concomitante declínio do interesse do pensamento puramente político (Arendt, 2011; p. 

111).  

Não recebemos, contudo, uma resposta final para essa indagação em “O conceito de 

história”. Intuo que tal dificuldade pode ser compreendida quando atentamos que, para 

Arendt,  haveria uma relação de mão dupla entre dois elementos contingentes: os eventos 

históricos e as interpretações, elaborações dos pensadores acerca das tendências de sua 

época. Por um lado, a autora entende serem as ideias dos filosóficas importantes 

testemunhas da realidade e da imaginação de um período. Para Arendt, a grandeza dos 

filósofos estaria em formular conceitualmente tendências de seu tempo. Pois, em sua visão, 

todo pensamento é histórico e no “domínio das ideias” embora não possa haver “nenhuma 

novidade absoluta”, pode haver “originalidade e profundidade” (Arendt, 2010; p. 323). É 

assim que, como vimos anteriormente, Descartes teria sido o primeiro a ver e formular 

certas tendências da ciência moderna. Por outro lado, certos pensamentos também 

influenciam a autocompreensão de uma época. Por isso, para entender a historicização de 

Arendt acerca da era moderna, foi necessário retornar às suas interpretações sobre os 

filósofos modernos
39

.  

Arendt, entretanto, oferece algumas pistas para entendermos seu diagnóstico de que 

teria havido um processo concomitante de rebaixamento do político e ascensão das 

filosofias da história. A autora afirma ser fundamental para compreender o moderno 

conceito de história o fato de que ele teria nascido nos séculos XVI e XVII os quais já 

prediziam o gigantesco desenvolvimento das Ciências Naturais (Arendt, 2010; p. 84). A 

esse respeito, lemos n’A condição humanaa:  

a mudança do ‘por que e do ‘o que’ para o ‘como’ implica que os 

verdadeiros objetos do conhecimento já não podem ser as coisas e os 
movimentos eternos, mas processos, e que, portanto o objeto da ciência já 

não é a natureza ou o universo, mas a história - a estória de como vieram a 

existir a história, a natureza, a vida ou o universo. Muito antes que a era 
moderna desenvolvesse sua consciência histórica sem precedentes e o 

conceito de história se tornasse dominante na filosofia moderna, as 

ciências naturais haviam se transformado em disciplinas históricas 
(Arendt, 2010; p. 370) 

                         
39

 Isso também é devido ao fato de que a própria Arendt pode ser entendida - corretamente - como filósofa. 

Nesta dissertação, porém, estou tentando entender a própria autointitulação da autora como teórica política e 

sua afirmação de não pertencente ao “círculo dos filósofos”.  Além disso, ressalto que procuro ser fiel às 

análises de Arendt acerca dessas filosofias e não fazer a exegese de nenhum dos textos destes autores. 
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Em “O conceito de história”, Arendt afirma que se Descartes seria o pai da filosofia 

moderna, Vico seria o pai da moderna consciência histórica. Este teria se voltado para a 

História porque acreditava que ela seria “feita” por homens, tal como a natureza é “feita por 

Deus; sendo assim, a verdade histórica poderia ser ser conhecida por homens” (Arendt, 

2011; p. 88). A atenção de Vico à História corresponderia à moderna ênfase no processo. 

Porém, se a noção de processo do progresso já se fazia presente no século XVII em termos 

de progresso no acúmulo de conhecimento, neste momento, ainda estava ausente “a 

posterior noção de um aperfeiçoamento infinito da espécie humana, tão destacado no 

Iluminismo oitocentista” (Arendt, 2002; p. 43) 

Nessa mudança e na simultânea separação entre História e Ciência, parece ter sido a 

Revolução Francesa primordial para a transformação da ideia de história na visão de 

Arendt. Em “O que é filosofia da Existenz?”
40

 a pensadora afirma que Descartes teria 

colocado a questão da modernidade de uma forma nova, embora sua resposta, cogito ergo 

sum, como vimos, “teria sido limitada pelo sentido tradicional” (Arendt, 1994; p. 20). A 

nova resposta teria sido dada por Kant “o verdadeiro, conquanto clandestino, fundador da 

nova filosofia”, isto é, ele teria sido “o primeiro filósofo a querer entender o homem 

segundo sua própria lei”, a querer libertá-lo do contexto universal do ser, no qual o Homem 

seria somente uma coisa entre outras e “não é casual que essa elucidação filosófica da era 

do Homem coincida com a Revolução Francesa. Kant é verdadeiramente o filósofo da 

Revolução Francesa” (Arendt, 1994; p. 21). 

A resposta de Kant teria sido a destruição da unidade entre Ser e pensamento, da  

harmonia pré-estabelecida entre Homem e mundo, ou seja, a negação da noção de que 

“tudo o que é pensável também existe e que todo existente, porque é cognoscível também 

deve ser racional” (Arendt, 1994; p. 20). Seu propósito seria estabelecer a autonomia ou 

dignidade do homem. No entanto, para Arendt, mas seria como se o filósofo tivesse feito 

apenas “metade do trabalho”, pois o que Kant não teria destruído a noção de ser como dado 

a cujas leis o Homem está submetido. Assim, a liberdade kantiana seria somente subjetiva, 

enquanto que na esfera objetiva, esfera da causalidade, a liberdade deixa de ser ela própria 

(Arendt, 1994; p. 21, 22). Além disso, o conceito de Homem kantiano, justamente onde a 

autora vê na grandeza de tal filósofo,  parece ter sido posteriormente abandonado:  

                         
40

 Para refazer as formulações de Arendt sobre as filosofias da história estou me baseando no já citado “O 

conceito de História” (Arendt, 2011a), também em “O que é Filosofia da Existenz?”(Arendt, 1994), A vida do 

Espírito (Arendt, 2002), “A tradição e a época moderna” (Arendt, 2011a) e “Da violência” (Arendt, 2015).  
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Assim como foi decisivo para o desenvolvimento do século XIX que nada 

deveria ser mais rapidamente demolido do que o novo conceito 
revolucionário de citoyen, assim também era decisivo para o 

desenvolvimento da filosofia pós-kantiana que nada deveria ser mais 

rapidamente demolido que este novo conceito do Homem, desenvolvido 

aqui embrionariamente pela primeira vez (Idem). 

 Arendt enxerga que o auge da filosofia da história teria vindo com Hegel, que teria 

reconciliado significado, vida humana e teoria ao entender que a verdade se revelaria no 

processo temporal. Tal noção seria distintiva de toda época moderna : “pensar, com Hegel, 

que a verdade reside e se revela no próprio processo temporal é característico de toda a 

consciência histórica moderna, como quer que esta se expresse - em termos 

especificamente hegelianos ou não” (Arendt, 2011a; p. 101). O filósofo alemão teria sido o 

primeiro a ver a história universal como um desenvolvimento contínuo, colocando “o fio da 

continuidade histórica” como substituto para a autoridade da tradição, embora não da 

tradição mesma: 

foi ele quem, pela primeira vez, viu a totalidade da história universal 
como um desenvolvimento contínuo, e essa tremenda façanha implicava 

situar-se ele mesmo no exterior de todos os sistemas e crenças do passado 

com reclamos de autoridade (...). O fio da continuidade histórica foi o 

primeiro substituto para a tradição (Arendt, 2011a; p. 55).   

 Assim, afirma Arendt, o fato de o conceito de história estar no centro da metafísica 

de Hegel, a coloca em oposição à metafísica anterior que, desde Platão, “buscara a verdade 

e a revelação do Ser eterno em toda parte, exceto nos assuntos humanos” (Arendt, 2011a; p. 

101). Segundo a autora os filósofos da história seriam “aqueles pensadores da era moderna 

que pela primeira vez decidiram levar a sério a esfera dos assuntos humanos para chegar a 

refletir sobre ela” (Arendt, 2002; p. 74). Por outro lado, a ênfase no próprio 

desenvolvimento histórico e não em feitos particulares de pessoas significaria uma fuga da 

falta de sentido do particular para o todo, “incitada pela ausência de significado do 

particular” (Arendt, 2011a; p. 118).  

 Conforme a autora a tradição ocidental teria tido início em Platão: desde a Alegoria 

da Caverna, na qual o Bem passa a ser concebido como verdade tomada como um 

parâmetro com o qual é possível avaliar o âmbito humano, tenta-se introduzir nos assuntos 

humanos padrões externos a eles. No entendimento de Arendt, antes de reconhecer a 

própria esfera mundana como campo do espanto, o filósofo passa a tentar se proteger da 

política. A consequência para a política seria que esta teria passado a ser concebida nos 

moldes do governo, não mais a ação coletiva figuraria como seu centro e seu sentido, e sim 
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a relação entre os que mandam e obedecem. N’A condição humana, encontra-se indicada 

outra importante reflexão da autora a este respeito: as filosofias da história seriam filosofia 

políticas disfarçadas, o que atestado pela “introdução de um autor invisível nos bastidores” 

do desenvolvimento histórico (Arendt, 2010; p. 232).  

 A solução de Hegel seria engenhosa. Ele teria transformado a história em uma linha 

progressiva, a partir da noção de que existe algo por trás de todos os membros individuais 

da espécie humana, e que este algo chamado Humanidade é na verdade “uma espécie de 

alguém”, que ele chamou de “Espírito do Mundo”, “para ele não uma simples coisa-

pensamento, mas uma presença corporificada (encarnada) na Humanidade, assim como o 

espírito do Homem está encarnado em seu corpo” (Arendt, 2008b, p. 40). Assim, a História 

como processo sugeriria que os homens em suas ações seriam conduzidos por algo de que 

não têm necessariamente consciência e que não encontra expressão direta na ação mesma. 

Isto teria tornado possível ao filósofo levar a sério os acontecimentos histórico-políticos 

“sem abandonar o conceito tradicional de verdade” (Arendt, 1994, p. 75). Conforme 

Arendt, não o ator, mas o espectador, por meio da contemplação é revelado o significado 

do todo
41

.  

 Arendt lembra que não Nietzsche e, sim, Hegel, foi o primeiro a declarar que “Deus 

está morto”. Conforme a autora, isto não significa que o próprio Deus está morto - algo que 

o conhecimento não pode abarcar. Portanto, “se algo está morto só pode ser o pensamento 

tradicional sobre Deus” (Arendt, 2002; p. 10): 

o que chegou ao fim foi a distinção entre o sensorial e o supra-sensorial, 

juntamente com a noção pelo menos tão antiga quanto Parmênides de que 

o quer que seja dado aos sentidos - Deus, ou o Ser, ou os Primeiros 
Princípios e Causas (archai), ou as Ideias - é mais real, mais verdadeiro, 

mais significativo do que aquilo  que aparece, que está não apenas além 

da percepção sensorial, mas acima do mundo dos sentido (Idem).  

N’A vida do espírito a autora defende que o relevante em Nietzsche seria o entendimento 

de que com a eliminação do supra-sensível, elimina-se também o meramente sensível. Pois 

o que teria chegado ao fim não teria sido a localização das verdades eternas e, sim, a 

própria distinção entre o sensível e o suprassensível. 

 Até aqui, procurei elucidar a narrativa de Arendt acerca do esmorecimento interno 

                         
41

 Neste caso, haveria uma diferença entre Kant e Hegel: para o primeiro “os espectadores existem no plural, 

e esta é a razão pela qual ele pôde chegar a uma filosofia política. O espectador de Hegel existe estritamente 

no singular: o filósofo torna-se o órgão do Espírito Absoluto e o filósofo é o próprio Hegel” (Arendt, 2002; p. 

74,75). 
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da tradição de pensamento ocidental. Para a autora, entretanto, há uma diferença entre o 

ocaso
42

 tradição e sua ruptura política e esta última não se segue necessariamente da 

primeira. Assim, como colocado no capítulo anterior, mesmo que o homem moderno já 

tivesse se dado conta de ter chegado a viver em um mundo no qual sua mentalidade e sua 

tradição de pensamento não eram capazes de formular questões adequadas, e, menos ainda, 

dar respostas às perplexidades, ele não teria conseguido libertar-se delas
43

. O rompimento 

político da tradição ocidental somente um evento poderia ser capaz de produzir. O evento 

que tornou o fim da tradição ocidental um fato acabado, para Arendt, foi o totalitarismo. 

Após o fenômeno totalitário, “os pilares das verdades mais bem conhecidas (…), que 

naquela época tremiam, hoje estão despedaçados” (Arendt, 2008b, p. 18). Conforme a 

autora, a “quebra em nossa história” 

brotou de um caos de perplexidades no palco político de massa e de 

opiniões de massa na esfera espiritual que os movimentos totalitários, 
através do terror e da ideologia, cristalizaram em uma nova forma de 

governo e dominação. A dominação totalitária como um fato estabelecido, 

que, em seu ineditismo, não pode ser compreendido mediante as 
categorias usuais do pensamento político, e cujos 'crimes' não podem ser 

julgados por padrões morais tradicionais ou julgados dentro do quadro de 

referências legal de nossa civilização, quebrou a continuidade da História 
Ocidental (Arendt, 2011a; p. 54) 

 Nesse momento, 

As “mortes” modernas - de Deus, da metafísica, da filosofia e, por 
implicação, do positivismo - tornaram-se eventos com consequências 

históricas consideráveis, já que, desde o início do nosso século, deixaram 

de ser uma preocupação das elites intelectuais  para ser não tanto a 

preocupação, mas o pressuposto político de quase todo o mundo (Arendt, 
2002; p. 11) 

Se, para Arendt, o totalitarismo representa o fim de um momento na história e no 

pensamento ocidentais, o prólogo d’A condição humana indica que as primeiras explosões 

atômicas seriam o “começo de uma nova era ainda desconhecida”
44

. Com a bomba atômica, 

haveria uma convergência entre política, filosofia e técnica. No primeiro capítulo desta 

dissertação afirmei que na visão de Arendt a humanidade se tornou uma entidade existente 

                         
42

 Tomo a expressão “ocaso da tradição” para nomear o acabamento interno da tradição interpretado por 

Arendt de André Duarte (Duarte, 2000).  
43

 Ver: “A tradição e a época moderna” (Arendt, 2011a). Parece mesmo que, para a autora as categorias se 

tornam ainda mais violentas já não fazem sentido se se fr capaz de reparar na realidade: Esse poder das 
noções e categorias cediças e puídas torna-se mais tirânico à medida que a tradição perde sua força viva e se 

distancia da memória de seu início; ela pode mesmo revelar sua força coerciva somente depois de vindo seu 

fim, quando os homens nem mesmo se rebelam contra ela (ARENDT, 2011; p. 53).  
44

 É preciso lembrar que, para Arendt,  o começo não se segue automaticamente do fim. Para que o novo surja 

é necessário ação, um novo momento da história só se daria a partir de um evento.   
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não devido ao desenvolvimento técnico, à ameaça das armas atômicas. Se, para a autora, 

filosofia e política estariam separadas desde o início da tradição, em Platão. A partir das 

explosões atômicas elas voltam a se encontrar: 

Os conceitos políticos se baseiam na pluralidade, diversidade e limitações 

mútuas. Um cidadão é, por definição, um cidadão entre cidadãos de um 

país entre países. Seus direitos e deveres devem ser definidos e limitados, 

não só pelos seus companheiros cidadãos, mas também pelas fronteiras de 
um território. A filosofia pode conceber o globo como terra natal da 

humanidade uma lei não escrita eterna válida para todos. A política trata 

dos homens, nativos de muitos países e herdeiros de muitos passados; 
suas leis são as cercas positivamente estabelecidas que cingem, protegem 

e limitam o espaço onde a liberdade não é um conceito, mas uma 

realidade política viva (Arendt, 2008b; p. 90)  

Arendt preocupa-se que nesse momento, no qual questões como essas são tão 

prementes, haveria um declínio do interesse pelas humanidades e pela história nos países 

modernizados. Isto porque “podemos fazer no domínio físico e natural aquilo que 

pensávamos poder fazer no domínio da História” (Arendt, 2011a; p. 90). Nestas condições 

Vico teria se voltado para a tecnologia e não para a história, “pois nossa Tecnologia fez de 

fato aquilo que Vico pensava que a ação divina fizera no reino da natureza e a ação 

humana, no reino da História” (Arendt, 2011a ;p. 88). Isto é, passou a instaurar processos 

naturais.  

 Para Arendt, desde o início do Século XX, a  Tecnologia estaria como intersecção 

entre Ciências Naturais e Históricas. Por seu lado, as Ciências Naturais reconduziram para 

a “origem comum da natureza e da história na época moderna e demonstraram que seu 

denominador comum jaz de fato no conceito de processo (Arendt, 2011a; p. 93). Revelaram 

que “a noção de processo não denota uma qualidade objetiva, quer da história, quer da 

natureza; ela é o resultado inevitável da ação humana” (Arendt; 2011a; p. 94).  

 Nas últimas páginas d’A condição humana Arendt afirma que “a ação passou a ser 

uma experiência limitada a um pequeno grupo de privilegiados” (Arendt, 2010; p. 406), 

isto é, dos cientistas.  O problema, contudo seria que  

ação dos cientistas, uma vez que eles agem na natureza do ponto de vista 
do universo e não na teia de relações humanas, carece do caráter revelador 

da ação e da capacidade de produzir estórias e tornar-se histórica, caráter e 

capacidade que constituem juntos a própria fonte da qual brota a 

significância que ilumina a existência humana (Idem) 

 Contudo, conforme Waseem Yacoob observa, “o empreendimento d’A condição 

humana não é simplesmente “erguer um humanismo politizado contra valores 
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científicos”
45

. De fato em “O conceito de História”Arendt afirma:  

Agir na natureza, transportar a impredizibilidade humana para um 

domínio onde nos defrontamos com forças elementares que jamais 

sejamos capazes de controlar, já é suficientemente perigoso. Ainda mais 

perigoso seria ignorar que, pela primeira vez em nossa história a 
capacidade humana para a ação começou a dominar todas as outras. (...) 

Seria adequado para o mundo em que vivemos definir o homem como um 

ser capaz de ação; pois essa capacidade parece ter-se tornado o centro de 
todas as demais faculdades (Arendt, 2011a, p. 94,95). 

 A partir dessa citação, proponho que uma das formas de interpretar o retorno de Arendt à 

Grécia seria que, para ela, a ação dos cientistas seria ação desconfigurada porque prescinde 

do discurso. Sem o discurso a ação assumiria uma faceta perigosa. Isso porque, conforme a 

autora, a consequência de a ação só ser possível com outros sujeitos igualmente capazes de 

agir é que ela não tem fim. Tal caracterização possui dois sentidos. Em primeiro lugar, não 

pode ser medida por seus resultados. Em segundo, porque feito em condições de 

pluralidade os atos sempre reverberam em novas ações os atos não têm fim. O discurso 

seria a forma humana, no entanto, de dar sentido àquilo que acontece, de, em comum 

acordo, replicar ao que tenha acontecido. 

Na imagem da pólis desenhada n’A condição humana, ação e discurso eram vistos 

como coevos e iguais na primeira experiência democrática ateniense. Isto é, “encontrar 

palavras certas no momento certo” constituía uma forma de ação. Em função da capacidade 

de revelação tanto da identidade dos homens quanto do mundo como assunto humano, a 

noção de discurso aqui utilizada transcende o mero caráter de comunicação ou informação. 

O discurso como revelação significaria a forma humana de “responder, replicar, estar à 

altura do que aconteceu ou do que foi feito” (Arendt, 2010; p. 31). Arendt cita Antígona 

para exemplificar essa noção. Em O que é política? encontramos novamente a menção, 

porém, melhor elaborada:  

                         
45

  Em “The archimedean point: Science and technology in the thought of Hannah Arendt, 1951 - 1963”, 

Yacoob analisa as trocas de Arendt não só com formulações de Karl Jaspers e Martin Heidegger acerca da 

bomba atômica e da tecnologia moderna, como também com os cientistas de sua época. 
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É verdade que o homem não pode proteger-se contra os golpes do destino, 

contra os golpes dos deuses, mas pode opor-se a esses e retrucar-lhes no 

falar e, se bem que retrucar não adianta nada, não mude a infelicidade 

nem traga a felicidade, essas palavras pertencem ao acontecer como tal; se 

as palavras são iguais ao acontecimento, se (como no final de Antígona) 

“grandes palavras replicam e pagam na mesma moeda” “os grandes 

golpes dos ombros altos”, então o que sucede é algo grandioso e digno de 

lembrança enaltecedora (ARENDT, 2007; p. 56). 

  

 

2.2. O capitalismo e a “eclosão do social” 

 

Tal como o telescópio teria passado despercebido em um primeiro momento, Arendt afirma 

que a importância da Reforma para a alienação intramundana não estaria naquilo que para 

os seus contemporâneos pareceu seu fator mais inquietante, isto é, “a irremediável cisão da 

cristandade ocidental (...), com seu inerente desafio à ortodoxia como tal e com sua 

imediata ameaça às almas dos homens” (Arendt, 2010; p. 311). A perda de fé, como vimos 

acima, não teria nascido com a secularização e, sim, com as consequências das descobertas 

científicas para o pensamento moderno – aquela significaria somente a separação entre 

Igreja e Estado, entre religião e política. Além disso, o fator determinante não seria nem 

mesmo a ascese do trabalho protestante elaborada por Max Weber, embora Arendt não 

deixe de citá-lo (Arendt, 2010; p. 313). Conquanto nenhum destes dois elementos sejam 

sem consequências no capítulo final d’A condição humana, a ênfase da autora aqui está no 

resultado imprevisto da inicial expropriação de propriedades eclesiásticas e monásticas: a 

expropriação do campesinato “como tal, o fator isolado mais importante no colapso do 

sistema feudal” (Arendt, 2010; p. 313). Esse aspecto teria tido um enorme impacto na 

economia moderna pois    

impeliu a humanidade ocidental a um desdobramento no qual toda 

propriedade era destruída no processo de sua apropriação, todas as coisas 

eram devoradas no processo de sua produção, e a estabilidade do mundo 

era minada em um constante processo de mudança (Arendt, 2010; p. 314).  

 Assim, afirma a autora, criaram-se as possibilidades para uma economia capitalista, 

pois a expropriação da propriedade passará a ser a condição para o acúmulo de riqueza. Tal 

acontecimento tanto teria alienado certas camadas da população de seu lugar no mundo, 

trazendo a “possibilidade de transformar esta riqueza em capital, mediante o trabalho 
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[labor]” (Arendt, 2010; p. 317) e  levando ao original acúmulo de riqueza, A noção de 

processo, identificada por Arendt como distintiva da modernidade toma aqui o sentido do 

processo do capital: 

Somente quando a riqueza se transformou em capital, cuja função era 

gerar mais capital, é que a propriedade privada igualou ou avizinhou a 
permanência inerente ao mundo comum. Essa permanência, contudo, é de 

outra natureza: é a permanência de um processo, mais que a permanência 

de uma estrutura estável. Sem o processo de acumulação, a riqueza 
recairia imediatamente no processo oposto de desintegração por meio do 

uso e do consumo (Arendt, 2010; p. 84).   

 Segundo a autora, é este fator que dará origem à burguesia, para a qual a riqueza 

teria se tornado o processo interminável de se ficar mais rico e não mais o resultado do 

acúmulo e da aquisição (Arendt, 2012; p. 215). Até então, mesmo que se pudesse acumular 

riqueza ela ainda seria aquele conjunto de coisas possuídas, destinadas ao uso e ao consumo 

e, sendo propriedade privada, limitada pela “duração natural da vida do homem” (Idem).  

Arendt acredita que todas as civilizações tiveram por base sagrada até a era moderna a 

propriedade e não a riqueza (Arendt, 2010; p. 77).  

 A análise do surgimento e desenvolvimento do capitalismo n’A condição humana 

procede por uma diferenciação entre propriedade e riqueza tendo como base a interpretação 

de sua autora acerca das sociedades da Grécia Antiga. Nessa perspectiva, tradicionalmente 

a propriedade significaria não somente a riqueza, o acúmulo de coisas e de valores. A 

propriedade seria, antes de tudo, a posse de um lugar no mundo, um lugar concreto e fixo e 

estaria identificada com o domínio privado, oposto à esfera pública. Conforme a autora, na 

pólis, se o público seria “a mais alta possibilidade da existência humana, não possuir um 

lugar próprio (como no caso dos escravos) significava deixar de ser humano” (Arendt, 

2010, 78). Para basear tal argumento Arendt advoga que o escravo na Grécia Antiga 

poderia também acumular riqueza, mas não possuiria propriedade privada, o que 

significava que ele não podia dispor de si mesmo, não podia ser livre.  

 Assim, a antinomia entre público e privado representaria a oposição entre 

necessidade corporal e liberdade política. Nessa leitura sobre a pólis, a violência dos 

cidadãos para com as mulheres e escravos no ambiente privado seria “pré-política”, isto é,  

a maneira de liberação das necessidades para atingir liberdade pública. Embora seja de se 

questionar a configuração dessa violência como “pré-política” - e, de fato, questionarei 

mais adiante -, observo que esta última observação acerca dos não-cidadãos da pólis não 

tem um caráter normativo. Arendt parece mesmo criticar o caráter “individualista” desses 
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cidadãos que ansiavam “por desvelamento [no espaço público] a custo de todos os outros 

fatores” (Arendt, 2010; p. 242).  Ademais, faz-se presente a denúncia sobre a injustiça da 

escravidão: 

O preço da eliminação do fardo da vida de todos os cidadãos era enorme e 

de modo algum consistiu apenas na injustiça violenta de forçar uma parte 
da humanidade a ingressar na treva da dor e da necessidade. (...) O preço 

da absoluta libertação da necessidade é, em certo sentido, a própria vida, 

ou, antes, a substituição de uma vida real por uma vida delegada (Arendt, 
2010; p. 148) 

  No entanto, apesar desses apontamentos Arendt alega que a pólis era o lugar da 

liberdade. Não só isso, a grandeza de tal formação social parece estar justamente no fato de 

que o propósito da antiga cidade-Estado era servir aos livres
46

. Ou seja, feita suas ressalvas, 

a autora não procura entender como a escravidão poderia ter afetado a própria ideia do que 

seria política. Como consequência, ao invés de compreender que certos corpos eram 

excluídos da política na pólis, a conclusão de Arendt é que a parte corporal da existência é 

que deve estar excluída do âmbito político: “desde os primórdios da história até nossos 

tempos o que precisou ser escondido na privatividade” teria sido “a parte corporal da 

existência humana, tudo que é ligado à necessidade do processo vital” (Arendt, 2010; p. 

89). 

 Semelhantemente, a autora também não compreende que o juízo de uma sociedade 

sobre o trabalho - no sentido comum da palavra e mesmo no sentido proposto por Arendt - 

é afetado pela instituição da escravidão. Ela conclui, ao contrário, que esta se deveu na 

Antiguidade à “inata repugnância à futilidade”, à impermanência de si mesmo: 

O fato de que a escravidão e o banimento no lar constituíam, de modo 

geral, a condição social de todos os trabalhadores antes da era moderna 
deve-se basicamente à própria condição humana; a vida que, para todas as 

outras espécies animais é a própria essência do seu ser, torna-se um ônus 

para o homem em função da sua inata repugnância à futilidade (Arendt, 

2010; p. 147)  

Nessa interpretação, a escravidão antiga só teria influenciado a avaliação sobre a obra. A 

Antiguidade Clássica não teria visto a diferença entre obra e trabalho pois “a diferenciação 

entre a casa privada e o domínio político público, entre o doméstico que era um escravo e o 

chefe que era um cidadão (…) obscureceu e predeterminou todas as outras distinções” 

(Arendt, 2010; p. 104).  
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 Ver também “O que é liberdade?”In: Entre o passado e o futuro. Trad. Mauro W. Barbosa. São Paulo: 

Perspectiva, 2011ª. 
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 Apesar de Arendt basear sua análise na Grécia Antiga, ela acredita que em todas as 

civilizações o domínio privado é o lugar do trabalho [labor], do animal laborans, a esfera 

pública é o local do zoon politikon, enquanto homo faber ocupa posição intermediária - 

este, conquanto trabalhe privadamente, deve colocar seus produtos no mundo. No entanto, 

Arendt acredita que nem todos os agrupamentos humanos constituem uma civilização
47

. 

Noto, porém, que as nomeadas condições humanas pretendem abarcar toda a humanidade - 

pelo menos enquanto esta viver em condições terrestres. Até o fim desta dissertação, espero 

que se torne evidente as consequências de formulações excludentes como estas. Por 

enquanto, continuemos o esforço de refazer a argumentação presente n’A condição 

humana.  

 A fim de entender narrativa de Arendt sobre a era moderna será preciso esmiuçar 

um pouco mais as noções de trabalho e de obra. Chamo atenção para a “evidência 

fenomênica” identificada pela autora, as línguas europeias:  

todas as línguas europeias, antigas e modernas, possuem duas palavras 

etimologicamente independentes para designar o que viemos a considerar 

como a mesma atividade, e conservam ambas, a despeito de serem 

repetidamente usadas como sinônimas (Arendt, 2010; p. 98). 

Apesar de não encontrar bases nem nas teorias pré-modernas nem nas modernas, os 

resquícios presentes nesses idiomas ofereceriam um importante testemunho da distinção 

entre ponein e ergazesthai no grego, facere e fabricari no latim, travailer e ouvrer no 

francês, arbeiten e  werken no alemão. Assim,  

 O trabalho seria caracterizado pela futilidade, pois seus produtos “exigidos por 

nossos corpos”, os bens de consumo, não durariam, precisando sempre serem reproduzidos. 

Assim, “trabalhar e consumir seguem um ao outro tão de perto que quase constituem um 

mesmo movimento” (Arendt, 2010; p. 123). Porque preso a este ciclo, à necessidade de 

sobreviver, o animal laborans não possui mundo e não pode ser livre: 

O animal laborans não foge do mundo, mas é dele expelido na medida em 

que é prisioneiro da privatividade do próprio corpo, adstrito à satisfação 
de necessidades das quais ninguém pode compartilhar e que ninguém 

pode comunicar inteiramente (Arendt, 2010; p. 146, 147) 

Essa atividade é capaz de produzir excedente, mais do que é necessário para a vida de uma 

pessoa mas “nunca produz outra coisa senão vida” (Arendt, 2010; p. 109).    

 Ao contrário do “trabalho dos nossos corpos”, a  “obra de nossas mãos”, procede 
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 No capítulo anterior mencionei a alegação de Arendt de que existiriam povos sem mundo e, portanto, sem a 

possibilidade de possuírem história e política.  
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por uma reificação “na qual a existência da coisa produzida é assegurada de uma vez por 

todas” (Arendt, 2010; p. 172). O homo faber não está aprisionado pelo corpo ou pela 

natureza, como o animal laborans; ao contrário, é “senhor de seus atos” e “o senhor e amo 

da Terra”. Em sua prática haveria um elemento de violação e violência com relação à 

natureza, de onde retira seus materiais para a construção de seus produtos. A obra possuiria 

um começo – o modelo do artesão – e um fim definidos – a coisa produzida. Os bens de 

uso fabricados pelo homo faber se inserem no mundo e possuem certa permanência e 

independência com relação ao processo de fabricação. Esses produtos não têm a 

deterioração como seu destino final, embora possam se deteriorar em seu uso, afirma a 

autora. Arendt explica: “o que distingue o mais frágil par de sapatos dos meros bens de 

consumo é que ele não se estragará se não for usado” (Arendt, 2010; p. 171). 

 No capítulo anterior vimos que na noção arendtiana de realidade humana necessita 

da temporalidade linear do mundo. Isto seria a condição de possibilidade para a história 

pois tal linearidade ligaria as gerações precedentes às que virão, permitindo também a 

imortalidade do sujeito singular. Já a temporalidade da natureza seria cíclica, pois não está 

em jogo coisas individuais e sim o ciclo da espécie. Neste momento, ressalto que para 

Arendt, então, a natureza e o corpo estão sempre ameaçando o mundo humano e a política, 

pois no mundo, esse ciclo da natureza é sentido como nascimento e morte, crescimento e 

declínio.  

 No entanto, para a autora, embora os homens tenham que lidar com essa dimensão 

trágica da existência, não seria possível nem desejável eliminar a parte “natural” - no 

sentido de “mera vida” - de suas vidas. Embora a diferença entre o âmbito público e o 

privado corresponda à distinção entre o que deve ser exposto e o que deve ser ocultado, a 

autora afirma que não só o público e privado só existem em relação, como também que a 

propriedade e o trabalho que nela têm lugar significam não somente o “ser forçado pela 

necessidade”. Arendt enumera duas características “não privativas da privatividade”.  

 Em primeiro lugar, o trabalho possuiria uma premência inigualável, evitando a 

apatia, justamente porque corresponde à primeira necessidade do homem, a de manter-se 

vivo. Segundo a autora, quando se elimina a necessidade do trabalho, a própria vida é a 

ameaçada (Arendt, 2010; p. 87)
48

. Desta mesma vitalidade e vivacidade do trabalho “que só 
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 Como colocado anteriormente, é justamente esta a diferença do conformismo das massas no mundo 

moderno, para a autora. Neste mundo, como vimos, a alienação com relação à natureza, que significa para a 

autora também a dimensão corporal , de mera sobrevivência, estaria se tornando uma realidade para todos.  
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podem ser conservadas na medida em que os homens se disponham a arcar com o ônus, as 

fadigas e as penas da vida” (Arendt, 2010; p. 149) dependem as tentativas, nunca 

completas, por isso sempre devendo ser refeitas, de livrar-se das necessidades da vida, 

condição para a liberdade. Não se pode ser livre  se “se ignora estar sujeito à necessidade” 

(Arendt, 2010; p. 150).  

 Em segundo lugar, o privado seria o espaço do refúgio da subjetividade do sujeito 

contra o mundo público. O que importa para o domínio público neste caso seriam as cercas 

em volta da propriedade, que significa cada homem possuir um lugar estável no mundo. 

Para a autora, uma existência vivida completamente em público seria superficial. A 

privatividade daria, nesse sentido, a “profundidade ao homem”. Observo que, ao mesmo 

tempo a autora alega ser o privado tradicionalmente o espaço da violência “pré-política”. 

Portanto, somente ao chefe de família seria possível entender a privatividade como refúgio 

para sua profundidade.  

 Iniciando-se com a abolição propriedade privada, a modernidade surgirá com outras 

duas esferas, a intimidade e a esfera social. Ambas não possuiriam o caráter de lugar 

estável, teriam o aspecto de um processo. Essas esferas parecem derivar das duas 

características da privatividade mencionadas. Com isso, Arendt está indicando um 

obscurecimento da dimensão público-política. Porém, na medida em que o privado e o 

público só existem em relação, Arendt afirma que mesmo o privado no sentido antigo 

assistirá seu declínio durante a era moderna.  

 A intimidade teria surgido da perda de um lugar protetor para a subjetividade. Esta, 

não possuindo mais um espaço concreto, encontra-se agora no “coração humano” (Arendt, 

2010; p. 47), o qual seria constantemente invadido pelas “exigências niveladoras do social”. 

Por isso, conforme a autora, o início da modernidade teria assistido às rebeliões do 

indivíduo moderno contra a sociedade
49

.  Arendt justifica esse “caráter nivelador” do social 

com a noção de que teria havido uma absorção da família pelos grupos sociais. A evidência 

tomada para essa alegação é bastante suspeita: 

A notável coincidência da ascensão da sociedade com o declínio da 

família indica claramente que o que ocorreu, na verdade, foi a absorção da 

unidade familiar por grupos sociais correspondentes. Somente que o 
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 “O indivíduo moderno e seus intermináveis conflitos, sua incapacidade tanto de sentir-se à vontade na 

sociedade quanto viver fora dela, seus estados de espírito em constante mutação e o radical subjetivismo de 

sua vida emocional nasceram dessa rebelião do coração (Arendt, 2010; p. 47).  Arendt identifica neste fator a 

rebelião de Rousseau contra os altos salões da sociedade, por exemplo. 
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declínio da família teria se dado no mesmo momento que a ascensão das 

sociedades.  A igualdade dos membros desses grupos, longe de ser uma 
igualdade entre pares lembra antes de tudo a igualdade ante o poder 

despótico do chefe do lar, exceto pelo fato de que, na sociedade, onde a 

força natural de um único interesse comum e de uma opinião unânime, o 

efetivo poder exercido por um único homem podia ser mais tarde 
dispensado (Arendt, 2010; p. 48).  

A sociedade excluiria a possibilidade de ação - que justamente, daria a cada pessoa sua 

singularidade - exigindo de seus membros o comportamento, a conformação a papéis 

sociais.    

 De forma paralela e relacionada ao primeiro aspecto “não privativo da 

privatividade” - a proteção da atividade do trabalho - a abolição da propriedade teria 

liberado também a “mera abundância natural do processo biológico” (Arendt, 2010; p. 

318), ao colocar a classe trabalhadora sob a “urgência constrangedora” das necessidades da 

vida  (Idem). Segundo a autora, trata-se do alheamento de tal classe de qualquer 

propriedade, restando somente sua força de trabalho, ou seja, estaria “alienada de qualquer 

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

(Idem) seu e de sua família.  

 Portanto, embora crítica ao liberalismo, a discordância de Arendt não passa pela 

separação entre público e privado. Para ela, o problema do capitalismo e liberalismo seriam 

muito mais a perversão dessa divisão. Segundo Arendt, a ideia de que a simples soma de 

interesses privados constituem o bem comum - prescindindo de um espaço público que 

possibilitaria a ação conjunto - seria uma falácia. Isto seria contraditório, pois o que havia 

de comum era somente o governo, “nomeado para proteger uns dos outros os proprietários 

privados na luta competitiva por mais riqueza” (Arendt, 2010; p. 84). Em Origens do 

totalitarismo a autora já havia ressaltado: “isso [a vida pública como simples adição de 

interesses privados] parece criar uma sociedade muito parecida com as das formigas e 

abelhas (...). Como, porém os homens não são formigas nem abelhas, tudo não passa de 

uma ilusão” (Arendt, 2012; p. 216)
50

. 

  É notável que, se n’A condição humana a teoria política hobbesiana é reputada 

como irreal, em seu livro anterior a autora afirma Hobbes ter revelado que   

um Commonwealth baseado no poder acumulado e monopolizado de 
todos os seus membros individuais torna a todos necessariamente 
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 Embora, como adiante retomarei, as explicações para o capitalismo em Origens do totalitarismo difiram 

destas aqui elaboradas.  
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impotentes, privados de suas capacidades naturais e humanas. Degrada o 

indivíduo à posição de peça insignificante na máquina de acumular poder 
(...) O objetivo final de destruição desse Commonwealth é pelo menos 

indicado na interpretação filosófica da igualdade humana como ‘igual 

capacidade de matar”. (...) [Pois] não tem outra lei de conduta senão ‘a 

que melhor leve a [seu] benefício’”  (Arendt, 2012; p. 217, 218). 

Mas é possível encontrar ecos desta noção em A condição humana, na afirmação de que os 

direitos a propriedade privada afirmados contra o domínio comum e o Estado (Arendt, 

2010; p. 135) eram, na verdade, os direitos à apropriação e não à propriedade. 

 Para a pensadora, com a abolição da propriedade privada - e, com isso, com o 

começo do declínio da esfera pública - inicia-se as três fases da era moderna. A primeira, 

possuindo o caráter da expropriação - do “original acúmulo de capital”, nos termos de Marx 

-, terá como marcas a crueldade, a miséria e a pobreza. Vemos como as análises sobre a 

ciência e a sociedade modernas se entrelaçam n’A condição humana, pois o primeiro 

estágio do capitalismo também seria regulado pelos critérios do homo faber, possuindo um 

“espírito ardentemente competitivo e aquisitivo”, (Arendt, 2010; p. 203). Para Arendt, a 

privatividade exigida no início da era moderna teria relação com sua ideia de que ainda que 

o homo faber possa se relacionar em um mundo comum a partir da troca de produtos, seu 

trabalho deve ser feito em isolamento
51

.  Já ao adentrar na esfera pública o homo faber teria 

instaurado o mercado de troca, no qual a única coisa que os homens têm em comum é 

serem proprietários
52

. 

 Segundo Arendt, então, mesmo que existindo de forma contraditória, o público e o 

privado ainda não haviam sido engolfados pelo social. Porém, o social se faria presente 

nesse estágio de forma disfarçada: “logo que entrou para o domínio público a sociedade 

assumiu o disfarce de uma organização de proprietários” (Arendt, 2010; p. 83). O domínio 

público começa a decair a partir de sua “transformação na muito restrita esfera de governo” 

(Arendt, 2010; p. 74). Arendt afirma que a era moderna estava decidida a excluir o homem 

político do domínio público, transformando o governo em “mera função da “sociedade”, 

determinada a “proteger o lado produtivo e social da natureza humana mediante a 

administração governamental” (Arendt, 2010; p. 199).  

                         
51

 Conforme Arendt, mesmo que o mestre de manufatura tenha companhia, se trata somente de 

ajuda e não companhia de fato e a diferença entre a qualificação e não qualificação é apenas 

temporária (Arendt, 2010; p. 201). 
52

 Arendt afirma que desde a Antiguidade haveria praças públicas para a troca que se difere do espaço público 

do zoon politkon. A diferença dos mercados de troca modernos é que não eram os fabricantes que se 

encontravam, mas os donos de mercadoria e de valores de troca. Neste caso, mesmo os trabalhadores 

passaram a ser vistos como proprietários, de sua própria força de trabalho 
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 Como vimos, somente com a ajuda do zoon politikon - ou seja, da construção em 

conjunto de significado através da ação e do discurso - poderia o homo faber colocar um 

fim na cadeia de “meios e fins”. Desta forma, ao expurgar aquele da esfera pública, este 

teria passado a ser não um construtor, mas um destruidor da natureza e do mundo. Assim, 

passa-se a minar a estabilidade do mundo. Na visão de Arendt, o problema não seria a 

instrumentalização em si mas seu uso como critério último para a vida em comum. Arendt 

alega que na medida em que homo faber considera todas as coisas como um meio para um 

fim, esse período da era moderna verá a glorificação da violência. 

 Tal como na alienação com relação à Terra, também na alienação intramundana 

haveria tanto a ascensão quanto uma desconfiguração da atividade da obra. Nesse último 

caso o amálgama não é entre o conhecer  e o produzir e, sim, entre a obra e o trabalho. Em 

ambos os casos, “a moderna alienação do mundo foi tão grande que atingiu a mais 

mundana das atividades”(Arendt, 2010; p. 376), a obra. Para a autora, como efeito da 

abolição da propriedade privada, a riqueza teria passado a ser preocupação pública. A 

riqueza não mais se limitaria à vida individual e o processo de fabricação assumiu um 

caráter novo de uma acumulação sem precedentes.  

 Segundo Arendt, tudo o que se passa no âmbito público assume o caráter da 

excelência: 

A excelência - arete, como a teriam chamado os gregos; virtus, como 

teriam dito os romanos - sempre foi reservada ao domínio público (...). 
Toda atividade realizada em público pode atingir uma excelência jamais 

igualada na privatividade; para a excelência, por definição, é sempre 

requerida a presença de outros, e essa presença exige a formalização do 
público, constituído pelos pares do indivíduo; não pode ser a presença 

fortuita e familiar de seus iguais e inferiores (Arendt, 2010; p. 59)
53.  

 Tal excelência  se expressaria na divisão do trabalho (Arendt, 2010; p. 56). Nessa 

divisão,  

cada atividade é dividida em partes minúsculas que cada executante 

qualificado precisa de um mínimo de qualificação. (..)  O resultado é que 

o que é vendido no mercado de trabalho não é a qualificação individual e 

sim a força de trabalho” (Arendt, 2010, p. 111) 

                         
53 É difícil conjugar estas afirmações com a noção de que a era moderna representa um definhamento 

do espaço público. Entretanto, eis a resposta de Arendt: nem mesmo o domínio social – embora tenha 

tornado anônima a excelência, enfatizando os progressos da humanidade ao invés das realizações dos 

homens e alterado o conteúdo do domínio público a ponto de desconfigurá-lo -pôde aniquilar 

completamente a conexão entre a realização pública e a excelência (Arendt, 2010;  p 60) 
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Assim, a autora identifica que a fabricação passa a ter a marca do trabalho, de um processo 

repetitivo e interminável (Arendt, 2010; p. 155). Entretanto, nesse mesmo movimento, 

começa uma desconfiguração da própria atividade do trabalho, pois “toda atividade exige 

certo grau de qualificação, tanto as atividades de limpar e cozinhar como a de escrever um 

livro ou construir uma casa” (Arendt, 2010; p. 111). 

  Para a autora, a mecanização dos processos de trabalho terá a função de acelerar 

esses processos (Arendt, 2010; p. 58). A tecnologia como intersecção entre ciência e 

sociedade será de fundamental importância nas elaborações de Arendt pois a Revolução 

Industrial propulsada pela descoberta da máquina a carvão “substituiu todo artesanato pelo 

trabalho” (Arendt, 2010; p. 154). No entanto, a Revolução Industrial teria causado um 

impasse, pois o acúmulo de riqueza ilimitado encontraria seu obstáculo no consumo 

individual. A produção teria passado a ser feita nos moldes do processo biológico, minando 

a estabilidade do mundo absorvendo os objetos mundanos em um ciclo de produção, 

consumo e obsolescência. 

 Conforme Arendt, a “solução bastante simples” foi passar a “tratar os objetos de 

consumo como se                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

fossem bens de uso” (Arendt, 2010; p. 154). A formação de uma sociedade de consumo 

seria simples porque resultado da noção de que o animal laborans, quando não está 

gastantando seu tempo em trabalhar, o despende consumindo. Arendt deseja frisar que 

esses desenvolvimentos possuem as características do homem enquanto animal laborans, 

pois este não pensa em termos de meios e fins, já que sua atividade se liga ao ciclo 

repetitivo da produção e consumo (Arendt, 2010; p. 180). Dessa maneira, tanto o 

desenvolvimento da tecnologia quanto pelos processos da sociedade teriam propiciado 

derradeira derrota do homo faber no limiar entre a primeira e segunda fases da era 

moderna. 

 A passagem para o segundo momento ocorre com vitória do animal laborans, a 

constituição da sociedade de massas, isto é, a glorificação da “mera vida”. Segundo a 

autora, não se segue automaticamente da derrota do homo faber. Para esse movimento são 

fornecidas duas explicações ou contingências históricas. Primeiro, a perda de fé “como 

decorrência inevitável da dúvida cartesiana” teria retirado da vida individual sua 

imortalidade, “ou pelo menos da certeza da imortalidade” (Arendt, 2010; p. 400). Segundo, 

a inversão entre a contemplação e o “fazer” (trabalhar e obrar), teria ocorrido dentro das 

bases de uma sociedade cristã.  
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 A cristandade, tal como citado no capítulo anterior, teria mobilizado os homens 

prescindindo da mundanidade insistindo que “cada um deve cuidar dos seus afazeres”
54

 :  

 o motivo pelo qual a vida se afirmou como ponto último de 
referência na era moderna e permaneceu como bem supremo para a 

sociedade moderna foi que a moderna inversão de posições ocorreu dentro 

da textura de uma sociedade cristã, cuja crença fundamental na 
sacralidade da vida sobrevivera à secularização e ao declínio geral da fé 

cristã, que nem mesmo chegaram a abalá-la (Arendt, 2010; p. 392). 

 A moderna inversão de posições significa, como acima exposto, o “eclipse da 

transcendência, a perda da crença em um além”. A conjunção entre secularização e perda 

da transcendência não teria significado que os homens foram novamente arremessados para 

o mundo mas para dentro de si mesmos. Isto porque, conforme a autora, a vida individual 

voltou a ser tão mortal como o fora na Antiguidade e o mundo instável, menos estável do 

que na era cristã. Assim, conforme a autora, embora haja essa importância da estrutura 

cristã da sociedade para a moderna valorização da “mera vida”, não não se trataria mais de 

uma sociedade cristã “pois o que importa hoje não é a imortalidade da vida, mas o fato de 

que a vida é o bem supremo” (Arendt, 2010; p. 399). De acordo com Arendt, o elemento 

que une a sociedade moderna passa a ser a própria vida: 

Nenhuma das capacidades superiores do homem era agora necessária para 
conectar a vida individual à vida da espécie; a vida individual tornara-se 

parte do processo vital, e o necessário era apenas trabalhar, isto é, garantir 

a continuidade da vida de cada um e de sua família (Arendt, 2010; p. 402) 

  Trata-se aqui da eclosão do social, a sociedade de massas como um todo seria 

agora “o sujeito do novo processo vital como antes a família fora seu sujeito” (Arendt, 

2010; p. 340). Inicia-se a sociedade de massas na qual prevalece somente um interesse, o 

econômico-social. Como acima colocado, “no último estágio deste processo é como se a 

vida individual houvesse sido submersa no processo vital global da espécie” (Arendt, 

2010;. 403). Arendt identifica a eclosão do social com a da mera vida, das necessidades 

meramente corporais - não mais do indivíduo, mas de toda a sociedade - no espaço público.   

 Dessa forma, “o fenômeno do conformismo é característico do último estágio desse 

moderno desdobramento” quando a sociedade absorve todos os grupos sociais. Esse 

processo, para a autora, sufoca o indivíduo pois até mesmo a esfera da intimidade encontra-

se sob ameaça. Nesse momento de “explosão do social” mesmo a intimidade veria seu 

                         
54

 “A moralidade cristã, em contraposição a seus preceitos religiosos fundamentais, sempre insistiu em que 

cada um deve cuidar de seus afazeres  e que a responsabilidade política constitui antes de tudo um ônus, 

aceito exclusivamente em prol do bem-estar e da salvação daqueles que ela liberta da preocupação com os 

assuntos públicos (Arendt, 2010; p. 73).  
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declínio. Na caracterização da autora, o social possui uma tendência ao crescimento, a 

engolfar não só o público e o privado e mesmo a posterior esfera da intimidade porque 

“deriva sua força do fato de que, por meio da sociedade, o próprio processo de vida foi, de 

uma forma ou de outra, canalizado para o domínio público” (Arendt, 2010; p. 55). 

 Esta seria a fase do moderno nacionalismo e da homogeneização dos membros da 

sociedade  “porque a sociedade passa a substituir a família, supõe-se que o ‘sangue e o 

solo’ devam governar as relações entre seus membros” (Arendt, 2010; p. 319)
5556

. Na 

verdade, em Origens do Totalitarismo, Arendt identificará esta noção com o “pensamento 

racial antes do racismo”.  N’A condição humana, a autora afirma que a organização política 

própria à sociedade de massas seria o Estado-Nação, representaria algo como gigantesca 

administração doméstica nacional. Esse Estado-nação teria diminuído a pobreza e a 

miséria, embora não alterado o processo de alienação do mundo (Arendt, 2010; p. 320).  

 Neste ponto, então, as incongruências relacionadas à noção de “artificial 

crescimento do natural” e, portanto, a divisão entre trabalho e obra baseadas na ideia 

arendtiana de que exista algo como “mera” vida ficam evidentes na história contada por 

Arendt sobre a modernidade. Pois, segundo a autora, a consequência da vitória da “mera 

vida” seria que a era moderna iniciada com violência, guerra, pirataria e Estado absoluto, 

após subjugar “vencidos e vencedores” assiste a uma “diminuição real do uso de 

instrumentos de violência nos assuntos humanos em geral” - embora não da violência 

indireta, aquela em que as pessoas são compelidas pela necessidade vital. Isto não por um 

freio do cristianismo, mas muito mais porque  

                         
55 Conforme Arendt, ao longo do tempo a introspecção tomará outro sentido diferente do que o cartesiano. 

Pois neste último caso haveria uma separação inerente entre sujeito e objeto à consciência humana que 

“desaparece inteiramente no caso de um organismo vivo, cuja própria sobrevivência depende da incorporação 

e do consumo de matéria exterior” (Arendt, 2010; 319). O naturalismo do século XIX se mostrará mais 

adequado ao desenvolvimento da sociedade moderna. A instrospecção tomará o sentido aqui de observar o 

“processo metabólico entre o homem e a natureza”: 

é como se a introspecção já não precisasse perder-se nos meandros de uma 

consciência sem realidade, uma vez que encontra dentro do homem - não em sua 

mente, mas em seus processos corporais - suficiente matéria exterior para ligá-lo 

novamente a um mundo exterior (...). O naturalismo, versão do materialismo no 

século XIX, aparentemente encontrará um modo de resolver os problemas da 

filosofia cartesiana e ao mesmo tempo transpor o abismo cada vez maior entre a  

filosofia e a ciência (Arendt, 2010; p. 320) 

 
56

 Em Origens do totalitarismo, vemos um outro aspecto desta questão: noção estaria ligada ao “pensamento 

racial antes do racismo” que precedeu o imperialismo nas Áfricas - voltarei a esta questão na próxima parte.    
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o enaltecimento do trabalho e a necessidade inerente ao metabolismo com 

a natureza na atividade do trabalho são, ao que parece, intimamente 

relacionados com a degradação de todas as atividades que resultam 

diretamente da violência, como o emprego da força das relações humanas, 

ou contêm em si mesmas um elemento de violência. É como se a 
crescente eliminação da violência na era moderna tenha quase que aberto 

as portas para a necessidade em seu nível mais elementar (Arendt, 2010; 

p. 161).  

 O fundamento disto seria que violência é típica do homo faber e não do animal 

laborans, ainda que o trabalho seja compelido pelas constrangedoras forças naturais
57

 e 

ainda que se possa subjugar outro homem ao trabalho pela violenta opressão
58

. Segundo a 

autora, o processo mesmo de produção do trabalho prescinde de instrumentos de violência 

para ocorrer, pois ele é feito sob o signo da uniformidade do corpo. Esse seria, assim, o 

período da igualdade moderna, baseada não na liberdade e sim na uniformidade própria ao 

trabalho: 

o fato de que a era moderna, emancipou as classes operárias e as mulheres 

quase no mesmo momento histórico deve, certamente, ser incluído entre 

as características de uma era que já não acreditava que as funções 

corporais e as preocupações materiais deveriam ser escondidas (Arendt, 
2010; p. 89) 

 Como mencionado no primeiro capítulo, Arendt defende que a automação no 

mundo moderno liberou cada vez mais a humanidade do fardo do trabalho. Na terceira fase 

da era moderna, na passagem para o mundo moderno, esse processo poderia representar a 

disjunção entre o consumo e o trabalho já verificada pela “diminuição das horas de 

trabalho”. Passaria-se a uma ênfase no consumo e a aproximação de uma sociedade ainda 

mais conformista. Assim, diferente da sociedade do início da era moderna, a sociedade de 

massas significa que “a massa da população foi (...) liberada do trabalho fisicamente 

extenuante” (Arendt, 2015; p. 262)
59,60

. No capítulo anterior, demonstrei que no mundo 

moderno, para a autora, a vida da sociedade não seria mais o central.  

                         
57

 “Nenhuma violência exercida pelo homem, exceto aquela empregada na tortura, pode se igualar à força 

natural com que a necessidade compele” (Arendt, 2010; p. 161) 
58

 Como “em uma sociedade de escravos, ou mediante exploração da sociedade capitalista da época de Marx, 

essa produtividade pode ser canalizqdade tal forma que o trabalho de alguns é bastante para a vida de todos” 

(Arendt, 2010; p. 109) 
59

  In: A crise na cultura. In: ARENDT, Hannah. Crises da República. Trad. José Volkman. São Paulo: 

Perspectiva, 2015. 
60 Atento para o estranho fato de que Arendt não se atenta para o processo de produção de uma sociedade 

consumista. Um importante fato para isto seria a propaganda. Arendt chega a mencioná-la não só como 

propaganda totalitária, mas revelar seus elementos danosos anteriories a ele. Para  os usos da propaganda para 

a formação de um sujeito consumista ver: The century of the self. Adam Curtis. Produção de Adam Curtis, 

Lucy Kelsall, Stephen Lambert. Inglaterra, 2002.  
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 Em um texto posterior Arendt afirma:  

mas se você observar o que realmente aconteceu na Rússia, então poderá 

ver que lá os processos de expropriação foram levados muito mais longe; 

e pode observar que algo muito parecido está ocorrendo nos modernos 
países capitalistas, onde é como se o antigo processo  estivesse mais uma 

vez à solta.(...) Somente nos países ocidentais existem obstáculos políticos 

e legais que evitam constantemente que o processo de expropriação atinja 
o ponto em que a vida se torna insuportável. Na Rússia, é claro, não existe 

socialismo, mas socialismo de Estado, que é a mesma coisa que o seria o 

capitalismo de Estado - ou seja, a expropriação total. A expropriação total 

ocorre quando todas as salvaguardas políticas e legais da propriedade 
privada desaparecem” (Arendt, 2015; p. 182).  

E conclui que “o que nos protege nos países do Oeste não é o capitalismo, mas um sistema 

legal que impede que se tornem realidade os devaneios dos donos dos altos negócios de 

violação da esfera privada dos empregados” (Arendt, 2015; p. 183).  

 Essas afirmações estão presentes em uma entrevista em 1970
61

. Tal concepção, 

porém, já se mostra n’A condição humana. Eis a conclusão da autora sobre as três fases da 

sociedade moderna: 

O que quer que o futuro nos reserve, o processo de alienação do mundo 

(…) pode assumir proporções ainda mais radicais somente se lhe for 
permitido seguir a lei que lhe é inerente. Pois os homens não podem se 

tornar cidadãos do mundo do modo como são cidadãos de seus países, e 

homens sociais não podem ser donos coletivos do mesmo modo como os 
homens que têm um lar e uma propriedade privada são cidadãos de seus 

países. A ascensão da sociedade trouxe consigo o declínio simultâneo dos 

domínios público e privado. Mas o eclipse de um mundo público comum, 

tão crucial para a formação do homem de massa desamparado e tão 
perigoso na formação da mentalidade sem-mundo dos modernos 

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

tangível, da posse privada de uma parte do mundo (Arendt, 2010, p. 320).  

Se Arendt afirma no começo d’A condição humana que o livro não oferece 

respostas, é exatamente isto o que ela está fazendo aqui. A questão que uma leitora de 

Arendt se coloca é: por que a autora, ao invés de somente lamentar a economicização da 

política, também não politiza a família? A afirmação da propriedade privada só pode ser 

entendida porque não acredita a autora que propriedade privada precise ser violenta. Se 

afirmou com relação à Grécia antiga que era necessário uma violência “pré-política” para 

se libertar da necessidade, por outro lado, no segundo estágio da era moderna, o 

capitalismo, o desenvolvimento técnico e o Estado-Nação significaram diminuição da 

violência. 
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 “Reflexões sobre política e revolução - um comentário”. In: . In: ARENDT, Hannah. Crises da República. 

Trad. José Volkman. São Paulo: Perspectiva, 2015. 
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 Novamente, para adentrar nas incongruências de Arendt precisaremos atentar para o 

que a autora deixou de mencionar.  Na passagem do segundo estágio da era moderna para 

o mundo moderno, alguns fenômenos são descritos:  

o declínio do sistema europeu do Estado-nação; o encolhimento 
econômico e geográfico da Terra, de forma que a prosperidade e 

depressão tendem a se tornar fenômenos mundiais e a humanidade, que 

até nosso tempo era uma noção abstrata ou um princípio orientador apenas 

para os humanistas, em uma realidade existente, cujos membros, nos 
pontos mais distantes do globo, levam menos tempo para encontrar-se que 

os membros de uma nação há uma geração atrás - isto marca o começo do 

último estágio desse desdobramento (Arendt, 2010; p. 320).  

Assim, neste momento, parece haver uma junção entre as diferentes alienações, a 

intramundana, a alienação com relação à Terra e a intraterrestre. 

 Podemos entender os acontecimentos mencionados na passagem acima retornando 

ao capítulo anterior. Mencionei que, para Arendt, foi a bomba atômica a responsável por 

produzir a humanidade - pelo menos de forma negativa - colocando-a sob uma ameaça 

global. Em parte, tecnologia teria feito com que as pessoas na Terra “levem menos tempo 

para encontrar-se que os membros de uma nação há uma geração atrás”. Há, porém, mais 

dois fatores. Sobre o declínio do Estado-nação, em Origens do totalitarismo vemos que 

teria sido a Primeira Guerra a responsável por este processo. Mas há um outro fato, o 

Imperialismo de 1884 a 1914. Ele teria sido o responsável por “unificar o mundo” a partir 

da expansão capitalista: “o problema é que a nossa época interligou de modo tão estranho o 

bom e o mau que, sem a expansão dos imperialistas levada adiante por mero amor à 

expansão, o mundo jamais poderia ter se tornado um só” (Arendt, 2012; p. 13).  

Contudo, não é possível precisar onde, nas divisões temporais de Arendt, se localiza 

o imperialismo. Parece estar em um limiar. De fato, Arendt afirma que “o mundo do século 

XX” teria vindo à existência “através da cadeia de catástrofes deflagrada pela Primeira 

Guerra Mundial” (Arendt, 2011a; p. 54)
62

. O imperialismo, por seu lado, estaria no fim da 

segunda fase, dentro da “idade do outro da segurança” (Arendt, 2012; p. 189):  

certos aspectos fundamentais dessa época assemelham-se tanto aos 

fenômenos totalitários do século XX que se poderia considerar esse 
período preparatório para as catástrofes vindouras. Por outro lado, sua 

calmaria faz com que pareça ainda parte integrante do século XIX 

(Arendt, 2012; p. 189. grifo nosso).  

 Se lembramos dos genocídios, exploração e campos de concentração realizados na 
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 “A Tradição e a Época Moderna”. In: ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. Trad. Mauro W. 

Barbosa. São Paulo: Perspectiva, 2011a. 

 



85 

 

África e Ásia no período pelos europeus o diagnóstico de calmaria é chocante. No próximo 

capítulo farei o esforço de compreender o incompreensível, investigando o que leva a uma 

afirmação como esta. Neste momento, desejo atentar que, para a autora, somente então o 

capitalismo teria se tornado um projeto expansionista. Disso decorre a falta de menção da 

escravidão e colonização do início da modernidade n’A condição humana. Assim, a 

estranha caracterização do capitalismo como “crescimento artificial do natural” pode ser 

assim entendida: a autora pretendeu analisar o capitalismo sem levar seu processo global 

em conta. 

  

 

 

2.3. O repúdio ao corpo  

 

Nesta parte defendo que o problema acima colocado, a reafirmação da necessidade de 

divisão entre público e privado, interpretado inicialmente como uma separação entre 

questões da “mera vida” e questões propriamente políticas não pode ser pensado sem a 

noção de instauração do mundo. Ademais, ofereço uma compreensão alternativa ao 

desenvolvimento da ciência e filosofia modernas da arendtiana remontada na primeira 

seção deste capítulo. Encontro essa leitura em Denise Ferreira da Silva (Silva, 2007). Esse 

último movimento será importante porque Silva toma como elemento estrutural de sua 

análise os grandes eventos ausentes no último capítulo d’A  condição humana, a escravidão 

e colonização realizadas pelos europeus desde o início da modernidade.   

 Muitas feministas
63

 têm atentado que a separação entre público e privado torna 

difícil entender como aquelas historicamente relegadas ao privado poderiam tornar-se 

pessoas públicas. É interessante que, daquela mesma tragédia, Antígona, citada na primeira 

parte deste capítulo, Judith Butler derive outras consequências: “ela [Antígona] está fora 

dos termos da pólis, porém, ela é um exterior sem o qual a pólis não poderia existir” 

(Butler, 2014; p. 21). Nas páginas finais de O clamor de Antígona Butler observa: “o que 

Arendt deixou de mencionar em A condição humana foi precisamente a forma com que os 

limites entre as esferas público e privado foram assegurados através de um fora 
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 Ver, por exemplo, Benhabib, 2003 e Butler, 2014.  
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constitutivo” (Butler,2014;  p. 113).  

A percepção de que as coisas da “mera vida” estejam separadas da política 

apresenta um quadro teórico que não nos oferece a possibilidade de tratarmos as lutas por 

emancipação.  Parece estranho falar de emancipação ao tratar de Arendt, mas isto é 

necessário. Como vimos, para a autora as explosões atômicas teriam tornado a 

humanidade teria se tornado um fato - e não somente um “sonho de filósofos”. Isto seria 

assim, porém, somente em sentido negativo e seria preciso encontrar uma base positiva 

para essa humanidade. Esse fundamento, segundo Arendt, não seria dado por alguma 

elaboração teórica somente, e, sim, a partir da compreensão mútua. Dessa forma, é preciso 

entender como aquelas não vistas enquanto sujeitas políticas e, portanto, sem a capacidade 

de falar por si mesmas, poderiam passar a sê-lo. Por um lado, a autora reconhece ser a  

libertação - necessidade de se liberar da opressão - necessária para a liberdade, porém, 

tratando a libertação como não política, não é possível saber como ela se processa. 

Lembro do texto “Sobre a emancipação das mulheres” (1933), trata-se de uma 

resenha de Frauenproblem der gegenwart: Eine Psychologische Bilaz [O problema 

feminino da atualidade: um balanço psicológico] de Alice Rühle-Gerstel. O artigo é de 

extrema relevância pois Arendt faz algo que não encontramos ao longo de outros de seus 

textos: diferencia emancipação de fato da emancipação formal. A pensadora reconhece que, 

embora as mulheres tenham adquirido direitos sociais e políticos, ainda não possuiriam o 

mesmo valor perante a sociedade:  

a situação média da mulher profissional é muito mais complicada. Não só 

ela tem de aceitar uma menor remuneração por seu trabalho, a despeito da 

igualdade jurídica, como ainda precisa continuar a executar tarefas de 
bases biológicas e sociais incompatíveis com a sua nova posição. Além da 

profissão, ela precisa cuidar da casa e criar os filhos. Assim, a liberdade 

feminina de trabalhar fora parece supor uma espécie de escravização em 

seu próprio lar ou a dissolução de sua família  (Arendt, 2008a; p. 94). 

Contra esse fato, entretanto, Arendt discorda da solução das lutas feministas 

ocidentais afirmando que uma luta em prol somente das mulheres é abstrata. Criticando os 

métodos sociológicos de Rühle-Gerstel, Arendt afirma simplesmente que a unidade de 

análise deveria ser a família. Mas então, como resolver as diferenciações dentro da unidade 

familiar? Esta é justamente uma das principais reivindicações históricas do feminismo 

ocidental. Não vemos menção sobre isso no texto. Portanto, embora Arendt afirme que “o 

fator biológico da maternidade não é um simples factum brutum, mas também pode ser 

modificado pelas transformações sociais”, é difícil saber como se poderia modificar essas 



87 

 

condições sociais.  

 No entanto, intérpretes de Arendt têm atentado que seria possível pensar a 

separação entre público e privado de várias maneiras. Hanna Pitkin, por exemplo, afirma 

que se pode pensar tal divisão não como uma separação de assuntos que podem ou não 

adentrar o público e a política; nem mesmo como uma questão de que exclusão de certas 

classes de pessoas do espaço político
64

. Pitkin propõe pensar a especificidade do domínio 

público como uma diferença de atitude. Em tal âmbito as decisões seriam tomadas “não 

somente em somente em nome da coletividade mas pela coletividade, através da ação 

política participatória e pelo interesse comum’ (Pitkin, 1994; p. 344. Tradução nossa). O 

público significaria a possibilidade de “tomar na mãos as forças que nos modelam”. 

 Nessa perspectiva, mais do que para a disjunção, seria preciso atentar-se para as 

relações entre o público e o privado, para a transformação de questões sociais em assuntos 

políticos (Pitkin, 1994; p. 349). A favor dessa interpretação está a observação realizada no 

capítulo anterior desta dissertação: ao ver de Arendt, as explosões atômicas simbolizariam 

que as questões de sobrevivência da humanidade e da natureza tornaram-se uma angústia 

política central no mundo moderno. 

 Contudo, por mais que se queira interpretar a divisão entre público e privado de 

forma mitigada, há uma questão anterior intimamente ligada a esta que não pode ser 

perdida de vista: conforme Arendt, é a instauração do mundo, de uma civilização, que a 

separação entre público e privado. Assim, conquanto se possa pensar a relação entre 

público e privado de forma relacional mais do que como uma separação estanque, não é 

possível fazer o mesmo com relação aos povos sem mundo e àqueles que possuem mundo. 

Nesse caso, o impedimento de uma compreensão mútua não parece ter solução, não 

possuindo mundo, como vimos, não seria fazer a passagem para se liberar da “mera” vida.  

 Arendt retira das próprias oprimidas a possibilidade de se libertarem, pelo menos 

daquelas que ao ver da autora não possuem mundo. A autora chega a oferecer uma 

comprovação histórica. Em uma entrevista já no final da vida de Arendt, em 1970, ela 

firma: “Se você se atém à história das revoluções, verá que nunca foram os próprios 

oprimidos e degradados que mostraram o caminho, mas aqueles que não eram degradados e 

oprimidos e não podiam suportar que outros o fossem” (Arendt, 2015; p. 176). Retornando 

a A condição humana, essa é exatamente a evidência fornecida para basear a caracterização 
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 Ver também: Benhabib, 2003 e 1994.  
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da vida do trabalho ser uma vida uniformidade: “a ausência de rebeliões sérias por parte 

dos escravos nos tempos antigos e modernos parece confirmar a incapacidade do animal 

laborans para a diferenciação e, por conseguinte, para a ação e o discurso” (Arendt, 2010; 

p. 269, 268).  

 Por “rebelião séria” Arendt quer dizer rebeliões que proponham uma nova forma de 

organização política. Tal ideia está presente em vários momentos anteriores de sua obra. 

Ela perpassa a argumentação de Sobre a Revolução (1961). Nesse livro a autora defende 

que foi a eclosão do social na Revolução Francesa  que não teria permitido que o processo 

de libertação fosse seguido da instituição da liberdade, ao contrário da Revolução 

Americana. Já podemos negar seu diagnóstico histórico se lembrarmos que  ao falar das 

grandes revoluções modernas, não lemos uma palavra sobre a Revolução Haitiana.  

 Deste ângulo, a afirmação de Arendt de que “o terceiro mundo não existe” toma um 

outro aspecto. Noto que seria bastante simples negar outra “evidência histórica” fornecida 

por Arendt para a ideia de que o capitalismo teria levado à “eclosão do social” ao assalto do 

mundo público pelo “mera vida”, a alegada diminuição da violência direta na segunda fase 

da modernidade típica do animal laborans. Basta lembrar que as colonizações e escravidão 

foram uma constante durante a era moderna.  

Além da “evidência” da diminuição da violência, Arendt fornece ainda dois outros 

argumentos acima citados para a noção de que o desenvolvimento da sociedade moderna 

teria significado a “vitória do animal laborans” em sua segunda fase. Primeiro, o declínio 

da família ao mesmo tempo em que surgem os grupos sociais e a ulterior junção destes em 

uma “grande família”, o social que encontra sua forma política no Estado-Nação. Segundo, 

a ideia de que a perda da transcendência causada pelo desenvolvimento científico que levou 

à introspecção - a preocupação exclusiva com o si mesmo - ocorreu dentro da estrutura de 

uma sociedade cristã.   

 Quanto ao primeiro argumento, não debaterei aqui pois não é possível precisar o 

que entende a autora por “declínio da família”. Quanto ao segundo, indico o trabalho de 

Denise Ferreira da Silva, Toward a global ideia of race no qual a autora se pergunta como 

a história e a ciência modernas trabalharam juntas para instituir o sujeito moderno. O 

interessante é que Denise Ferreira da Silva retira consequências de duas questões no início 

da modernidade. Primeiro, desde o século XVII, quando a Inglaterra ea França entram no 

projeto colonial, esse contexto passa a ser importante para os filósofos ocidentais, embora 

não mencionado por eles. Segundo, o declínio da figura do divino nesse mesmo período no 
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pensamento moderno ocidental.  

 Conforme Silva, esse contexto teria trazido dois problemas para esses pensadores. 

Por um  lado, como o homem iria ainda manter a sua condição privilegiada no mundo se 

não tem mais possibilidade de revelação divina. Por outro, como conhecer sem revelação e 

sem se confundir sem as outras coisas - e sujeitas - criadas por Deus. Segundo a autora o 

problema ontológico “que assombrou a filosofia moderna do século XVII ao século XIX, 

foi proteger o homem, o ser racional, dos poderes constrangedores da razão universal” 

(Silva, 2007, p. 20). Sua leitura revela que “isso foi efetuado com a escrita do sujeito como 

algo histórico, autodeterminado - uma solução temporária consolidada apenas em meados 

do século XIX, quando o homem se tornou objeto de conhecimento científico” (Silva, 

2007; p. xxi). 

 Silva mapeia o pensamento ocidental indo de Descartes até Hegel - e como Arendt, 

retornando até Galileu -, passando pela antropologia biológica do século XIX, sociologia e 

antropologia no século XX até a sociologia e antropologia contemporânea. Esse 

mapeamento do pensamento moderno começou com uma questão ética: por que a morte de 

jovens negros pelas mãos de agentes do Estado não causa uma crise ética global? Denise 

Ferreira da Silva se pergunta, então, porque a racialidade - ideia de diferença humana 

produzida pelo pensamento moderno - continua tão efetiva depois de mais de cem anos da 

rejeição da categoria de raça. Tal revisão é fundamental para Silva porque, segundo 

defende, esse sujeito autodeterminado se mantém mesmo onde se pensa que ele não está. 

Seria preciso, então, procurar então pelas bases ontológicas e epistemológicas das quais é 

preciso abrir mão. 

 A tese da autora é que mesmo após o banimento moral da raça enquanto diferença 

natural entre seres humanos, a força do racial reside no fato de que constantemente se 

“(re)produz as bases ontológicas modernas”.  Por isso, seria necessário considerar o sujeito 

racial em seu contexto de emergência. Assim, ela encontra três pilares: a sequencialidade, a 

separabilidade e a determinabilidade que formarão “um  sujeito humano que não pode ser 

afetado por ninguém”, só consegue pensar a inexistência do outro. A produção de um 

sujeito autodeterminado provoca, ao mesmo tempo, seus outros indivíduos determinados 

externamente [outer-determined], aqueles cujas mentes estão sujeitas às suas condições 

naturais.  

 Traçando o início deste processo Silva afirma que o “penso logo existo” cartesiano 
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foi competente no sentido de que conseguiu articular a possibilidade do conhecimento do 

que existe, de um sujeito que pensa e conhece, mas não depende da revelação divina e não 

precisa se misturar das coisas do mundo. Trata-se do “repúdio da espacialidade através do 

corpo”. Assim, o sujeito autodeterminado tem um corpo e uma mente mas o corpo não é 

necessário para estabelecer que o sujeito existe. Em seu livro, Denise Ferreira da Silva 

mostra como essa questão teria sido primordial para a filosofia e ciências modernas e como 

a diferença racial produzida pelos “cientistas do homem” teria sido parte desse projeto para 

assegurar a transparência daquele do sujeito autodeterminado - isto é, aquele que pode 

determinar a diferença do outro sem ser definido por ela.  

 Pincelo a questão do repúdio ao corpo pois ela tem graves consequências na teoria 

de Arendt. A noção de “mera vida” revela-se aqui como a noção de que existam pessoas 

com mais realidade humana que outras. Notemos que para aquelas e aqueles que não  

possuiriam mundo - isto é, para Arendt não vivem em uma civilização porque não 

possuiriam uma relação com a natureza que significa dominá-la e não entenderiam o tempo 

como algo linear - não seria possível fazer a passagem para um realidade humana. Tal 

realidade seria constituída pelo entrelace entre as atividades da obra e da ação, ambas 

necessitam de um mundo. A grave consequência teórica dessa concepção é a anulação 

dessas pessoas. Como mostrarei, é exatamente também disso que se trata o não tratamento 

da mais impactante consequência das Grande Navegações n’A condição humana, a 

colonização.  

 É interessante que em “Da violência” Arendt acredite que a ideia de terceiro mundo 

ou é uma ilusão ou atende a interesses do movimento negro. Dois fatores são determinantes 

para essa afirmação. Primeiro, na disjunção entre a colonização da África e a colonização 

do início da era moderna é a possibilidade de pensar o “terceiro mundo” que Arendt retira. 

Obviamente, os países do terceiro mundo diferem muito entre si, mas o que estaria se 

indicando com essa ideia é justamente o processo de sua formação que coincide com a 

expansão ocidental no restante do mundo e com a formação e perpetuação do capitalismo. 

Segundo, como colocarei adiante, para ela o racismo para com negros e negras seria uma 

anomalia presente somente no Imperialismo no fim do século XIX, antes e depois disso, ele 

seria uma questão de “livre opinião”. Exatamente por isso também Arendt não reconhece 

que a vida seja “insuportável” para certos grupos nos países ocidentais - pois era disso que 

se tratava o movimento negro. Mais do que isso, em “Sobre a desobediência civil” a autora 

possui uma solução especialmente conservadora para a questão da criminalidade, quase que 



91 

 

pedindo por mais policiamento. Essa é a mesma autora que em Origens do totalitarismo, ao 

falar sobre os expatriados europeus, já havia identificado que pode-se perceber que as 

pessoas não são consideradas cidadãs e não estão dentro dos marcos da lei quando quem 

cuida delas é a polícia.  

 As ideias de Denise Ferreira da Silva nos permitem colocar em questão a noção de 

“fim da tradição” de Arendt. Pois, se Arendt está falando da morte Deus, Silva está em um 

outro momento, se perguntando como mesmo após a conclamada morte do Sujeito seus 

efeitos mais evidentes continuam em causa, isto é, o genocídio de pessoas racializadas sem 

que isso provoque uma crise ética. A noção de “fim da tradição” em Arendt, a leva a 

imaginar que seria possível pensar sem as suas “amarras” (Arendt, 2002). Isto também é 

possível porque, conforme Arendt, o “pensamento não está em lugar nenhum”. Entender 

que se pode olhar para a tradição com os olhos limpos dela através de um pensamento que 

está livre no espaço significa também ignorar a especificidade de sua própria tradição e de 

seu lugar. Lembro não só da afirmação de Arendt de que só “sabemos da existência de 

povos sem mundo”, como “a humanidade conhece a história dos povos sem história” 

(Arendt, 2012; p. 330). Em “Sobre a desobediência civil” [1970], Arendt se pergunta “Para 

os que foram educados na tradição ocidental de consciência – e quem não o foi?” (Arendt, 

2015; p. 56. Grifo nosso). 

 Dentro de seus termos, não é possível pensar para aquela possibilidade política que 

Walter Benjamin enxergou:  “Pois não somos tocados por um sopro do ar que foi respirado 

antes? Não existem, nas vozes que escutamos, ecos de vozes que emudeceram?” Pelo 

menos não para aquelas pessoas que ela, de início já reputou como sem história e sem 

mundo
65

. Em “Da violência”, criticando as exigências das estudantes negras
66

 nos Estados 

Unidos dos anos 1960, afirma: 

Mais assustadora ainda é a possibilidade muito provável de que em cinco 

ou dez anos tal 'aprendizado' de Swahili (uma não-linguagem do século 

dezenove falada pelas caravanas árabes de marfim e de escravos, uma 
mistura híbrida de um dialeto Bantu com um monstruoso vocabulário 

emprestado do árabe (…), literatura africana e outras matérias não 

existentes, sejam interpretadas como uma outra armadilha do homem 
branco para impedir os negros de obter educação adequada (Arendt, 2015; 

p. 163).  
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 O caso é diferente, por exemplo, em seu livro sobre Rahel Varnhagen. Ver: Tosold, Léa. “Epistemologias 

situadas: leituras feministas sobre Rahel Varnhagen, de Hannah Arendt”, 2016. 
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 Não que as estudantes negras não tivessem passado ou mundo, Arendt está retirando delas a possibilidade 

de pensar uma outra tradição.  
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 Portanto, é preciso se contrapor à noção de  inexistência de “rebeliões sérias” por 

parte de oprimidos e escravizados. Sendo esta uma dissertação feita no Brasil, temos ao 

menos o privilégio de saber o que significou a resistência escrava nesse país. Poderia citar 

inúmeras formas de resistência
67

, mas sobre “rebeliões sérias”, podemos falar dos 

quilombos existente em todas as Américas. Falando do Brasil, especificamente, houveram 

inúmeros tipos de quilombo e “nem todos os quilombos tiveram requisitos necessários para 

se tornarem sistemas sociais” (Nascimento, 198(?); p. 1).  Porém, entre os séculos XVII e 

XIX eles foram “um dos grandes problemas com que se defrontaram as autoridades 

coloniais e metropolitanas, pois foi neste momento histórico que se formaram os maiores 

quilombos da colônia” que constituíam sistemas sociais, políticos e econômicos. Por 

exemplo, estima-se que o quilombo Grande (ou quilombo da Comarca do Rio das Mor) 

contava com 20 mil integrantes que controlavam a área de mineração no século XX. 

Poderia-se citar ainda os quilombos dos Palmares, de Papa-méis, de Camoanga, de Sergipe  

(Nascimento, 198(?); p. 10)  

 Lembro também que Beatriz Nascimento procede por uma redefinição do conceito 

de quilombo, inclusive para pensar seu presente:  

O quilombo é um avançar, é produzir ou reproduzir um momento de paz. 

Quilombo é um guerreiro quando precisa ser um guerreiro. E também é o 

recuo se a luta não é necessária. É uma sapiência, uma sabedoria. A 
continuidade da vida, o ato de criar um momento feliz, mesmo quando o 

inimigo é poderoso, e mesmo quando ele quer matar você. A resistência. 

Uma possibilidade nos dias de destruição (Nascimento, 2018; p. 190)
68  

Assim, ancorando-me nessa tradição, gostaria de retomar a noção de política como 

“milagre”  mencionada no primeiro capítulo modificando-a e chamando a atenção para um 

“milagre”: o fato de que as pessoas estejam sempre resistindo e, portanto, fazendo política e 

recriando seus modos de vida mesmo ali onde parece impossível.   

 

 

                         
67

 Ver, por exemplo, REIS, Joâo José; SILVA, Eduardo. Negociação e Conflito – A resistência negra no 

Brasil escravista, São Paulo, Companhia das Letras, 1989. De forma mais geral, ou autores argumentam 

sobre como as escravizadas e escravizados politizaram seu cotidiano.   
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 Beatriz Nascimento afirma que a caracterização do quilombo pela Coroa Portuguesa e no que se seguiu 

depois seria “um agrupamento de cinco negros ou mais”. Entretanto, isto somente presenta que o “perigo 

negro seria uma coisa só para a colônia. Dado que, um agrupamento de cinco pessoas é muito diferente de 

organizações sociais, política e econômicas que contavam com dezenas de milhares de quilombolas. 
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Cap. 3.  As origens da alienação ocidental da alteridade 

Acho que é uma condição necessária da 

afirmação de nossa plena humanidade rejeitar 

visceralmente toda e qualquer forma de 

exclusão. 
Sueli Carneiro 

 

 

 

Mencionei acima que a “evidência histórica” utilizada por Arendt a fim de fundamentar sua 

noção a “eclosão do social” n’A condição humana e vitória do animal laborans, a 

diminuição dos usos de instrumento de violência direta, seria facilmente refutável. 

Precisaríamos somente lembrar das colonizações e escravidão ocorridas desde o início da 

modernidade. Por isso, neste capítulo a preocupação central será entender porque Arendt 

não analisou o evento por ela citado como um daqueles que abriram uma nova era, as 

Grandes Navegações. Pois seus efeitos foram justamente as colonização e a escravidão. 

N’A condição humana, porém, a consequência mais importante da “descoberta da 

América” seria a cartografia:  

Antes do encolhimento do espaço e da abolição da distância por meio de 
ferrovias, navios a vapor e aviões, deu-se o encolhimento infinitamente 

maior e mais eficaz resultante da capacidade perquiridora da mente 

humana, cujo uso de números, símbolos e modelos pode condensar e 

ajustar a escala da distância da terra à medida do sentido natural e da 
compreensão do corpo humano. Antes que soubéssemos como contornar a 

Terra, como circunscrever em dias e horas a morada humana, já havíamos 

trazido o globo à nossa sala de estar, para tocá-lo à  com as mãos e girá-lo 
ante os olhos (Arendt, 2010; p. 312) 

O resultado da exploração do mundo seria o apequenamento do globo devido à mensuração 

da Terra. Isto porque a mensuração só seria possível quando o homem se desvencilha de 

“qualquer envolvimento e preocupação com o que está perto de si” (Arendt, 2010; p. 313). 

Além disso, quanto mais as “pessoas” se apoderassem do globo, menos espaço sobraria 

para elas”
69

. O aeroplano é apresentado como o maior símbolo deste processo.  

Após essas breves considerações no começo do último capítulo d’A condição 

humana sobre as Grandes Navegações esta alienação é esquecida no restante do capítulo. 

Se os outros dois eventos, invenção do telescópio e Reforma Protestante, são escrutinados 

para mostrar como levaram à alienação com relação à Terra e à alienação intramundana, a 
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 Lembrando, como estou tentando fazer, que este mesmo processo significou o contato dos colonizadores 

europeus com outros povos, esta afirmação torna-se bastante suspeita.  
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alienação levada a cabo pela conquista das Américas não o é, não chega nem mesmo a ser 

nomeada. 

Poderia-se dizer que Arendt quer analisar somente o mundo ocidental, entretanto, a 

própria menção a esse acontecimento como um dos principais eventos que teriam conferido 

à era moderna seu caráter, mostra a importância de pensar este mundo como constituído em 

relação às outras partes do globo. Ainda, se a autora ao mesmo tempo se utiliza dessas 

bases históricas para fundamentar suas “condições humanas” comuns a todos enquanto 

viverem em condições terrestres - ou seja, a todes simplesmente - então suas formulações 

são excludentes. Partindo da ideia de que os eventos estariam em primeiro lugar, mostrarei 

é exatamente a exclusão da humanidade do outro que leva à noção de “mera vida”.  

Outra possível réplica seria apontar que as análises históricas de Arendt não seguem 

uma linha temporal linear. Como acima exposto, por exemplo, o telescópio ter se provado 

para ela o maior evento da época moderna. Entretanto, é possível verificar ser tal 

apagamento contraditório mesmo com sua noção “experimental” de teoria. Em primeiro 

lugar, porque a morte e violência para com um grande contingente de pessoas não pode ser 

ignorada por uma teórica que acusa os filósofos de seu tempo de não se debruçarem sobre 

os fenômenos terríveis de seu século
70

. Em segundo lugar, n’A condição humana há uma 

preocupação com o “original acúmulo de capital” gerado pelas expropriações. Muitos 

autores, e mesmo Marx, já notaram a importância das economias escravistas nas Américas 

foram no surgimento do capitalismo mesmo para os países centrais, concomitante ao 

surgimento do Estado moderno. Terceiro, em seu livro anterior, na segunda parte de 

Origens do totalitarismo, Arendt atenta para a articulação entre acúmulo de capital, 

aumento da escalada da violência e racismo ao tratar do imperialismo. Ao analisar o 

imperialismo, Arendt já havia alegado ter sido o declínio do Estado-nação precedido pelo 

imperialismo na África no século XIX, o qual significou nesse continente a violência total 

perpetrada pelos europeus.  

Arendt parece esquecer, assim, das elaborações feitas por ela mesma no livro 

anterior a A condição humana. Ainda que Arendt insista em não fazer a relação, é possível 
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 Ver  interesse pela política no recente pensamento filosófico europeu”.  In: A dignidade da política. 

ARENDT, Hannah. Trad. Helena Martins. Rio De Janeiro: Relume Dumará, 1994. Ver também: “Martin 

Heidegger faz 80 anos”. In:  Homens em Tempos Sombrios. Trad. Denise Bottman. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2008b. 
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inferir alguma conexão entre a colonização e o imperialismo mesmo para a autora. No 

prefácio de Origens do totalitarismo, como vimos, Arendt afirma ter sido o imperialismo o 

responsável por unificar o mundo. N’A condição humana, a autora anuncia como 

consequência final das Grandes Navegações: “os homens vivem agora em um todo 

contínuo com as dimensões da Terra” (Arendt, 2010; p. 311).  

Notemos que a autora lança mão de algumas estratégias de que acabam por apagar 

suas análises anteriores. Em primeiro lugar, como vimos, o imperialismo parece ocupar 

uma posição ambígua ao mesmo tempo ainda não dentro das catástrofes que vieram depois 

da Primeira Guerra e como que as preparando
71

. Segundo, a dissociação entre as 

colonizações do início da modernidade e as ocorridas no século XIX. Isto já se mostra em 

Origens do totalitarismo, não só porque a autora nomeia ambos os processos de forma 

diferente - “imperialismo” na África e Ásia do século XIX e “colonização” desde o século 

XVI na América e Austrália - mas também porque não sublinha suas ligações, pelo 

contrário, afirma a “pequena influência” da “empresa colonial pré-imperialista no 

desenvolvimento do próprio imperialismo” (Arendt, 2012; p. 271).  Uma terceira forma de 

apagar suas elaborações sobre o imperialismo foi a não menção n’A condição humana da 

colonização e escravidão como consequência das Grandes Navegações, isto é, as 

colonizações e a escravidão. 

 Ainda que ambas as colonizações difiram em seu momentos, algumas motivações e 

características, elas partilham alguns elementos fundamentais. O projeto colonial do início 

da idade moderna que permitiu as expropriações tanto da capacidade produtiva de terras 

indígenas quanto da capacidade de trabalho escravo foram mantidas com um argumento 

que se voltava à religião mas que também se operava sobre a noção de diferença racial - 

embora ainda não fosse o racismo tal como elaborado no século XIX
72

. Este também foi 

fundamental importância para o processo do capital.  

 Arendt seria capaz de fazer essa associação se tivesse nomeado a alienação própria 

à “descoberta da América". Aqui, escolho chamar de “alienação ocidental da alteridade”
73

. 
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 De qualquer forma, argumento que suas análises sobre o imperialismo refutam algumas soluções 

dadas por Arendt para o problema do capitalismo n’A condição humana.  
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Ver: SILVA, Denise Ferreira da. Toward a global ideia of race. Minneapolis, Londres: University of 

Minnesota Press, 2007.   
73

 Ressalto que falar sobre “alienação ocidental da alteridade” não implica desconhecer que “o Ocidente é 

uma construção que teve nos círculos intelectuais por algum tempo servido para o propósito de minimizar a 

extensão em que o resto do mundo contribuiu para sua formação” (Bernasconi, 2007; p. 54. Tradução nossa). 
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Essa alienação forma o sujeito autodeterminado ao mesmo tempo que produz um outro 

incompreensível. Esse outro tem estado sujeito a morte em massa com argumentos raciais 

utilizado pelo desenvolvimento do capitalismo e está na própria base do Estado e 

pensamento modernos.  

 Fazendo o que a autora não fez, podemos ser coerentes com a noção da própria 

Arendt de que os eventos no início da era moderna teriam imprimido nesta uma atmosfera 

que reverberou -e reverbera - durante todo este período. Conforme defenderei, a resposta 

para ambas as perguntas - por que não Arendt menciona a colonização como resultado das 

Grandes Navegações e por que o imperialismo encontra-se em um limbo - será que a 

própria autora está mobilizando esta alienação em suas análises. 

 

 

 

3.1.  As “razões compreensíveis”  

 

N’A condição humana a solução para os problemas trazidos pela Revolução Industrial 

corroboram para a hipótese de que a modernidade significa a vitória da “mera vida”. Como 

vimos, a transição para novos tipos de manufatura teria levado à superprodução o que, 

segundo Arendt, encontraria um  o limite no consumo individual. Para isso, de acordo com 

a autora, a resposta teria sido “muito simples”: passar a ver como objetos de consumo - 

produtos com duração limitada do animal laborans - os objetos industrializados. Ao mesmo 

tempo, com a divisão do trabalho, a própria produção teria passado a ser feita nos moldes 

do trabalho. Ao fim desse processo, essa produção teria a tarefa de alimentar a sociedade 

como um todo e a (mera) vida dessa sociedade teria passado a ser o bem supremo. Nesse 

momento se daria a passagem da sociedade para a sociedade de massas. Uma sociedade 

regulada pelos valores do animal laborans 

Examinando as reflexões da pensadora sobre o imperialismo europeu no fim do 

século XIX, percebemos que as respostas para tais dificuldades não foram tão simples.  

                                                                           
Neste sentido, utilizo a palavra neste estudo não devido a um essencialismo, mas porque essa noção assume 

realidade por seus efeitos nocivos ao longo da história.  
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Segundo Arendt, a expansão teria se tornado necessária a partir da crise de superprodução e 

do aparecimento de capital supérfluo. Desde as depressões dos anos 60 e 80, a burguesia 

teria compreendido que “o pecado original do roubo, que séculos antes tornara possível o 

‘original acúmulo de capital’ (Marx) e gerara todas as acumulações posteriores, teria 

eventualmente de ser repetido, a fim de evitar que o motor da acumulação parasse de 

súbito” (Arendt, 2012; p. 220)
74

. 

Nesse caso, o processo do capital toma outro aspecto, nada automático e “natural”, 

o da expansão como objetivo permanente e supremo da política. Para o imperialismo, a 

expansão em si mesma aparece como um fim e não um meio temporário. Esta 

não implica a pilhagem temporária nem a assimilação duradoura, 
características da conquista. Parecia um conceito inteiramente novo na 

longa história do pensamento e ação políticos, embora na realidade não 

fosse um conceito político, mas econômico, já que a expansão visa ao 
permanente crescimento da produção industrial e das transações 

comerciais, alvos supremos do século XIX (Arendt, 2012; p. 192). 

Conforme a autora, essa empresa implicou a colaboração entre Estado e burguesia. 

De um lado, a burguesia, que em seu início teria delegado os poderes políticos ao Estado, 

percebe precisar do apoio deste último, pois o dinheiro “supérfluo” já não podia ser 

investido dentro das fronteiras nacionais. De outro lado, o Estado teria consentido com a 

expansão pois a “única alternativa à exportação do poder era o sacrifício deliberado de 

grande parte da riqueza nacional” (Arendt, 2012; p. 203). A defesa é de que o imperialismo 

seria o primeiro estágio do domínio da burguesia e não último estágio do capitalismo e 

representaria a emancipação política daquela. Arendt, alega, porém, que haveria uma 

incompatibilidade entre o Estado-Nação e a expansão econômica: 

Contrariamente à estrutura econômica, a estrutura política não pode 

expandir-se infinitamente, porque não se baseia na produtividade do 

homem, que é de certo modo ilimitada, pelo menos teoricamente. De 
todas as formas de governo e organização dos povos, o Estado-Nação é a 

que menos se presta ao crescimento (Arendt, 2012; p. 194). 

Na visão de Arendt, o Estado pressuporia uma estrutura baseada no consentimento 

geral de seus componentes e na constituição de leis válidas para todos em um mesmo 

território e a Nação significaria que “o povo e não o indivíduo representava a imagem do 

homem” (Arendt, 2012; p. 396). Por seu caráter, então, a princípio o Estado-nação, não 

poderia abarcar uma expansão ilimitada que submeteria outros povos a leis com as quais 
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 Como estou argumentando, porém, no “pecado original do roubo”, para Arendt, não está em questão as 

colonizações do início da modernidade. 
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eles não anuíram, não poderia acomodar valores e desejos alheios. Esse antagonismo teria 

se tornado patente quando “a luta latente entre o Estado e a burguesia transformou-se em 

luta aberta pelo poder. Durante o período imperialista, nem o Estado nem a burguesia 

conquistaram uma vitória definitiva” (Arendt, 2012; p. 190). Arendt observa que no 

período imperialista o conflito seria somente teórico, “na prática, esse abismo já foi 

transposto pelo nacionalismo tribal
75

 e pelo racismo desenfreado” (Arendt, 2012; p. 225).  

Para a expansão na África dois fatores teriam sido fundamentais. Primeiro, a 

burocracia permitiria a exportação dos instrumentos de violência estatais separando-os do 

corpo da nação. Somente esses instrumentos poderiam “racionalizar o movimento de 

investimentos no estrangeiro e reintegrar na economia da nação as desenfreadas 

especulações com o capital supérfluo” (Arendt, 2012; p. 203). Segundo, o racismo, porque 

significando a negação da humanidade do outro, possibilitaria a aplicação dessa violência 

pelos europeus sem que sentissem que estavam cometendo grandes crimes
76

. Contudo, o 

racismo seria um golpe mesmo para os países europeus: 

O racismo pode destruir não só o mundo ocidental mas toda a civilização 
humana. Quando os russos se tornaram eslavos, quando os franceses 

assumiram o papel de comandantes da mão de obra negra, quando os 

ingleses viraram ‘homens brancos’ do mesmo modo como, durante certo 

período, todos os alemães viraram arianos, então essas mudanças 
significaram o fim do homem ocidental. Pois, não importa o que digam os 

cientistas, a raça é, do ponto de vista político, não o começo da 

humanidade mas o seu fim, não a origem dos povos mas o seu declínio, 
não o nascimento natural do homem mas sua morte antinatural (Arendt, 

2012; p. 232) 

 Segundo a autora, haveria uma dupla função do imperialismo: tanto salvar de um  

“colapso catastrófico de produção” quanto proteger os donos de produção de revoltas em 

seus próprios países:  

Os donos de capital supérfluo foram os primeiros segmentos dessa classe 
a desejar lucros sem exercer qualquer função social verdadeira (…) e, 

consequentemente, nenhuma política poderia jamais tê-los salvo da ira do 

povo. A expansão, portanto, não foi apenas uma fuga para o capital 
supérfluo. O mais importante é que protegia os seus donos contra a 

ameaçadora perspectiva de permanecerem inteiramente supérfluos e 

parasitário. Salvou a burguesia das consequências da má distribuição e 

revitalizou o seu conceito de propriedade numa época em que a riqueza já 
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 O nacionalismo tribal tem a ver com outro processo, os movimentos de unificação ocorridos  do 

pangermanismo e do pan-eslavismo levados a cabo antes e depois da Primeira Guerra Mundial (Arendt, 2012; 

p. 314) 
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 Essa acusação de não pensamento não implica em si que Arendt esteja desculpando os racistas. Pelo 

contrário, em muitos momentos da obra de Arendt como, por exemplo, ao discorrer sobre Eichmann a 

acusação de não pensamento pode ser ainda pior.  
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não podia ser usada como fator produtivo no âmbito nacional, entrando 

em conflito com o ideal de produção da comunidade vista como um todo 
(Arendt, 2010; p. 221).  

Acredito ser possível inferir, a partir dessas observações de Arendt sobre o 

colonialismo na África, que se a autora de fato tirasse consequências das colonizações n’A 

condição humana, então talvez fosse capaz de enxergar as desigualdades dentro dos 

próprios países exploradores. Assim, Arendt sustenta que o racismo e o imperialismo 

tiveram um papel importante na união da nação, fazendo com que os trabalhadores 

pudessem se sentir mais como membros da nação do que de sua classe. Além disso, a 

autora denuncia a cumplicidade de todos os partidos com os programas imperialistas 

(Arendt; 2012; p. 223), inclusive dos partidos trabalhadores.  

Também podemos retirar das observações de Arendt sobre o imperialismo outras 

hipóteses para o niilismo/conformismo enxergado por ela no mundo moderno. O niilismo 

moderno já aparece neste ponto de Origens do totalitarismo:  

Na época imperialista, a filosofia do poder tornou-se a filosofia da elite, 

que logo descobriu, e estava pronta a admitir, que a sede de poder só 

podia ser saciada pela destruição. Foi esta a causa essencial do seu 
niilismo (especialmente conspícuo na França do início do século XX e na 

Alemanha da década de 20), que substituía a superstição do progresso em 

superstição da ruína, e pregava a aniquilação automática com o mesmo 

entusiasmo com que os fanáticos do progresso automático haviam 

pregado a irresistibilidade das leis econômicas (Arendt, 2012; p. 214).  

Realmente, faz muito sentido que a morte de milhões de pessoas pelos países ocidentais
77

 

seja uma expressão da noção de que “tudo é possível”. Contudo, se lembrarmos das 

colonizações e escravidão anteriores, essa convicção não é nenhuma novidade.   

 Para o conformismo também encontramos uma percepção alternativa àquela de que 

o conformismo teria surgido do solo da igualdade acachapante diante da “mera vida”. Neste 

ponto, a impotência dos cidadãos longe de estar identificada a algo como a “eclosão do 

social” Arendt subinha a relação com um processo que estaria indicado em Hobbes, acima 

mencionado: a geração de um poder político que ao mesmo tempo torna todos igualmente 

impotentes por meio da violência. Neste sentido, defende a autora, a vida pública enquanto 

a adição de interesses privados seria uma ilusão. Essa perspectiva não é incoerente com a 

primeira fase do capitalismo mercantil n’A condição humana, como ressaltei. Porém, 

Arendt acredita que com a “eclosão do social”, justamente a partir da Revolução Industrial, 
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 Conforme Arendt, “a cumplicidade de todos os partidos parlamentares nos programas imperialistas é 

conhecida e registrada” (Arendt, 2012; p. 223). 
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já não seria mais assim.  

 O apagamento das colonizações do início da era moderna já se mostram em Origens 

do totalitarismo. Segundo a autora, Hobbes teria sido “tardiamente” o filósofo da burguesia 

porque apenas por um “voo da imaginação” ele teria entendido que “a aquisição de riqueza, 

concebida como processo sem fim, só pode ser garantida pela tomada de poder político, 

pois o processo de acumulação violará, mais cedo ou mais tarde, todos os limites territoriais 

existentes” (Arendt, 2012; p. 222).  

 Segunda a autora,  

foi principalmente devido à experiência adquirida pela burguesia durante 

as crises e depressões anteriores ao imperialismo que a alta sociedade 

finalmente confessou estar pronta a aceitar a mudança revolucionária de 

padrões morais sugeridas pelo "realismo" de Hobbes (Arendt, 2012; p. 
229) 

Somente então torna-se evidente “que dinheiro não pode gerar dinheiro, pois “são as 

pessoas que fazem coisas e objetos” e conclui-se que só a força poderia fazê-lo (Arendt, 

2012; p. 220). Na visão de Arendt, a partir do imperialismo rompe-se “com todos os 

padrões morais tradicionais”. Tal rompimento teria revelado que os conceitos liberais - 

“como a concorrência sem limites regulada por um secreto equilíbrio” advindo da 

concorrência, a “busca de um ‘esclarecido interesse próprio’ como virtude política” e o 

“progresso ilimitado” - seriam “apenas acomodação temporária entre os velhos de cultura 

ocidental e a crença da nova classe na propriedade como princípio dinâmico e automotivo” 

(Arendt, 2012; p. 216). A autora afirma: 

É estranho que, do ponto de vista histórico, a existência de ‘homens pré-

históricos’ tenha tido tão pouco influência sobre o homem ocidental antes 
da corrida para a África. No entanto, nada aconteceu enquanto tribos 

selvagens, apesar das desvantagens numéricas dos colonizadores, eram 

exterminadas, enquanto navios negreiros levavam-na como escravos 
(Arendt, 2012; p. 275) 

Sobre isso, além do trabalho de Silva, também menciono o estudo de Robert 

Bernasconi. Em “When the Real Crime Began: Hannah Arendt's The Origins of 

Totalitarianism and the Dignity of the Western Philosophical Tradition”, o autor ressalta 

que em um dos livros da bibliografia de Origens do totalitarismo, The History of the Race 

Idea From Ray to Carns de Eric Voegelin encontra-se a seguinte afirmação: “Kant ofereceu 

a primeira justificação sistemática para a justificação do uso da palavra raça em conexão 
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com a ideia de homem”
78

. Bernasconi relembra a falha de Kant em se opor à escravidão, 

uma das principais questões morais de seu tempo. Ainda, embora Kant não tenha sido o 

primeiro a se opor à miscigenação racial, “ele foi o primeiro a desenvolver uma ideia 

específica de raça baseada na miscigenaçãol” (Bernasconi, 2007; p. 59)
79

. Bernasconi 

ressalta, a grande diferença entre estas noções sobre raça de Kant e o posterior darwinismo 

e diferencia a ideia de raça de racismo. Contudo, isso não significa ignorar que Kant 

preparou o caminho para uma eugenia baseada em ideia raciais. Os próprios pensadores e 

cientistas racistas do século XIX são citados para mostrar como estavam conscientes de que 

“Kant preparou o caminho para eles”. Bernasconi afirma estar evidenciando Kant não 

porque acredite que este filósofo deve ser considerado a figura decisiva nas considerações 

sobre a pré-história do totalitarismo e, sim, porque “ele é amplamente considerado a 

personificação da dignidade da tradição filosófica ocidental” (Bernasconi, 2007; p. 

56).Ademais, Bernasconi se contrapõe à seguinte afirmação de Arendt:  

Hegel, cuja filosofia cuidava, em grande parte , da lei dialética da 

evolução à história, nunca se interessou pela ascensão e declínio das 

culturas em si, nem por lei alguma que explicasse as causas de extinção de 
nações (Arendt, 2012; p. 249).  

A raça, afirma ele, é uma categoria decisiva no filosofia da história de Hegel “ele tem 

muitas coisas importantes a dizer sobre o declínio das civilizações e, acima de tudo, ele 

justifica a perda de povos” (Bernasconi, 2007; p. 61). Evidencia que Hegel adotou a frase 

de Schiller “a história do mundo é o tribunal do mundo” [die Weltgeschichte ist das 

Weltgericht] precisamente a intenção de justificar a perda de povos para as leis da história 

(Idem) atestado por outro julgamento de Hegel: “Nenhum povo jamais sofreu 

erroneamente; o que um povo sofreu, ele mereceu”
80

. Mais do que isso, o autor coloca as 

descrições de Arendt sobre os povos africanos como fora da história como devedora das 

noções de Hegel. 

No capítulo final de Origens do totalitarismo, “Ideologia e terror”, incluído na 

segunda edição do livro, Arendt está preocupada com a noção de que pessoas podem ser 
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 Voegelin, 1978, p. 75, apud Bernasconi, 2007, p. 59. Tradução nossa. O livro de Voegelin é originalmente 

de 1933 e Bernasconi argumenta que, antes da Segunda Guerra Mundial, estas posições raciais de Kant eram 

bem conhecidas. Entretanto, após isso, é como se os autores ocidentais estivessem determinados a salvar sua 

dignidade.  
79

 Bernasconi cita como exemplo Anthropologie im pragmatischer Hinsicht [Antropologia de um ponto de 

vista pragmático] de Immanuel Kant. 
80

 Hegel, 1983, p. 257, apud Bernasconi, 2007, p. 61. Bernasconi  retira essa citação de Vorlesungen über 

Naturrecht und Staatswissenschaft [Lições sobre direito natural e ciência política] (Hamburg, 1983). Ressalta 

que este texto não havia sido publicado durante o período de vida de Arendt, porém, esta atitude geral já seria 

evidente na Filosofia do direito.  
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perdidas para a lei da história ou da natureza. A pensadora não entende que o Progresso 

seja algo a ser defendido, pelo contrário, seria preciso abrir mão desta ideia, já que os 

movimentos totalitários teriam mostrado suas consequências. Entretanto, apagando estas 

formulações de autores como Hegel é como se somente retrospectivamente isso ficasse 

evidente. Tony Barta observa argutamente:   

Evolução na natureza, na história humana e no esforço científico 

compartilham uma lei: a lei das consequências não intencionais. Na 

história, entretanto, intenções importam, mesmo quando não dão certo. 
Nem colonialismo, nem genocídio podem ser entendidos 

independentemente das intenções que eles exibem, nem podem ser 

entendidos independentemente das estruturas e intenções onde foram 
formados. Se nem Marx, nem Darwin [e, acrescento, nem Hegel, nem Kant] 

previram os resultados que podem ser traçados a partir de suas ideias, nós 

ainda deveríamos checar se suas ideias contém as sementes de futuras 

possibilidades (Barta, 2007; p. 89. Tradução nossa).  

 

O principal efeito da dissociação entre as colonizações nas Américas a partir no 

século XVI, na Austrália no século XVII e a escravidão moderna que perdurou até o século 

XIX, de um lado, e o imperialismo na África no fim do século XIX, de outro, em Origens 

do totalitarismo é que os gestos críticos de Arendt acerca da tradição ocidental, do 

capitalismo e do racismo são apenas ensaiados, mas nunca de fato entregues. A crítica ao 

capitalismo é mitigada na afirmação que Cecil Rhodes procurou “evitar a evolução 

capitalista e, portanto, a morte natural de uma sociedade racista” (Arendt, 2012;p. 290) E, 

ainda: “civilização e produção normal teriam realmente destruído, de modo automático, a 

maneira de vida de uma sociedade racial” (Arendt, 2012; p. 285)
81

.  

Além disso, a principal condição para o racismo científico no século XIX foi a 

escravidão anterior. Dissociando o processo anterior de colonização e escravidão do 

imperialismo, onde estariam as bases para o racismo? Apesar de entender que o 

colonialismo é um dos fatores explicativos para o posterior imperialismo, Arendt afirma a 

pequena foi a influência do primeiro sobre o segundo. A autora fornece um histórico do 

pensamento racial desde o século XVII até chegar ao eugenismo e darwinismo do XIX na 

Europa. Mas até então é como se o racismo fosse uma questão de livre opinião que 

“competia com muitas ideias livremente expressas” (Arendt, 2012; p. 234). Para Arendt, o 

racismo só surgiu e perdurou enquanto foi usado como “ideologia”, isto é as chaves 
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 Para uma análise do capitalismo que leve em conta o racismo como questão estrutural ver: SILVA, Denise 

Ferreira da. A dívida impagável: lendo cenas de valor contra a flecha do tempo. .In: Catálogo da 32a Bienal 

de Arte de São Paulo, "Incerteza viva". 2016a. Ver também: CÉSAIRE, Aimé. Discurso sobre o 

colonialismo. Trad. Noémia de Sousa. Lisboa: Livraria de Sá da Costa Editora, 1978 [1950].  
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explicativas para a história século XIX a partir do darwinismo e formulações 

pseudocientíficas, seguido do imperialismo e totalitarismo.  

A ideia de “livre opinião” é impressionante quando se sabe que a escravidão 

ocorrida no período operava sobre bases raciais. Contudo, é como se somente a sabedoria 

da retrospecção revelasse o caráter mortífero do racismo: “o que traçamos aqui foi a 

história de uma opinião na qual só agora podemos ver, depois das terríveis experiências de 

nosso tempo, os primeiros albores do racismo” (Arendt, 2012; p. 265). Aliás, embora no 

século XIX o pensamento racial já houvesse se tornado uma chave explicativa para a 

história 

é provável que o racismo tivesse desaparecido ao mesmo tempo com 

outras opiniões irresponsáveis do século XIX, se a corrida para a África e 

a nova era do imperialismo não houvesse exposto a população da Europa 
ocidental a novas e chocantes experiências (Arendt, 2012; p. 266) 

Ao afirmar isto Arendt está negando que as respostas iniciais dos europeus para 

outros povos foram menos hostis do que depois se tornaram, foi a propagando pró-

escravidão que ajudou a explicar o que ela parece considerar como natural (Bernasconi, 

2007). É notável a seguinte asserção de Arendt:  

nem mesmo a escravidão engendrou o racismo do século XIX, embora 
estabelecida em bases estritamente raciais. Até mesmo os senhores de 

escravos americanos consideravam a escravidão uma instituição 

provisória e pensavam em aboli-la gradualmente. Mas muitos deles 
provavelmente repetiram com Jefferson: “Aterroriza-me pensar que Deus 

é justo (Arendt, 2012; p. 257) 

Justamente o oposto ocorreu no Brasil. Kathryn T. Gines em “Race Thinking and 

Racism in Hannah Arendt's The Origins of Totalitarianism” rebate que essa ideia também 

não correspondeu à verdade nos Estados Unidos. Gines conecta os juízos de Arendt neste 

momento com suas formulações em Sobre a Revolução. Recordo que neste livro Arendt 

denuncia o grande pecado da escravidão. Esta, porém, não teria se tornado um tema para os 

próprios pais fundadores. Assim, diferentemente da questão social na Revolução Francesa, 

nos Estados Unidos a questão social não teria chegado a constituir um problema. Gines, por 

seu lado, argumenta não terem sido os pais fundadores indiferentes a essa questão; até 

porque o próprio Jefferson, citado por Arendt, possuía escravos - ainda que em sua 

autobiografia tivesse tentado se redimir. Segundo Gines, é possível perceber o quanto o 

país estava comprometido com a escravidão e senhores de escravos ao se notar que a frase 

“determinado a manter um mercado aberto onde homens pudessem ser comprados e 

vendidos” foi removida da Declaração de Independência dos Estados Unidos por 
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representar uma acusação contra a escravidão (Gines, 2007; p. 46).  

Gines argumenta que embora Arendt corretamente identifique o racismo como uma 

ferramenta usada para exploração e opressão econômica, ela perde em força crítica ao “não 

relacionar com as instituições racializadas anteriores”: 

mesmo que anteriormente à ocupação não África não houvesse uma teoria 
coesiva sobre raça, antes e depois da era colonial, estou argumentando que 

o genocídio, opressão e agressão característicos dessa época ainda se 

opera as linhas de categorias que nós, agora, classificamos como raciais” 
(Gines, 2007; p. 40. Tradução nossa) 

De fato, a conexão é necessária. Pois, ao não relacionar o imperialismo com os 

processos históricos anteriores, Arendt fornece uma explicação para o racismo baseada nas 

narrativas de viajantes racistas. Por exemplo, na citação de uma passagem de Voltaire: 

“quão grande deve ter sido a surpresa do primeiro negro e do primeiro branco ao se 

encontrarem” (Arendt, 2012; p. 77). Se Arendt cita que o racismo surgiu quando os 

europeus se confrontaram com “novas e chocantes” experiências, estas não parecem ter 

sido nem o crime da escravidão nem os massacres engendrados pelas colonizações e, sim, 

por um lado, os próprios negros africanos: 

A raça foi uma tentativa de explicar a existência de seres humanos que 
ficavam à margem da compreensão dos europeus. (...) Na ideia da raça 

encontrou-se a resposta dos boêres à “monstruosidade” esmagadora na 

descoberta na África - todo um continente povoado e abarrotado de 

selvagens (Arendt, 2012; p. 267) 

Por outro lado, o fato “chocante” de que os boêres tenham se posto a viver como os 

Hotentotes na África do Sul, isto é, “como animais”: “o grande horror que se apossara dos 

europeus por ocasião de sua primeira confrontação com a vida nativa foi inspirada 

exatamente por essa qualidade que transformava os seres humanos em parte da natureza, 

tanto quanto os animais” (Arendt, 2012; p. 279).  

Gale Presbey evidencia que Arendt não critica os boeres por seus meios de 

exploração, colonização e escravidão, mas por seus fins: 

Arendt não diz que o que os boêres fizeram foi errado porque (1) 
praticaram escravidão; (2) se envolveram em práticas discriminatórias 

trabalhistas injustas; (3) se apropriaram de toda a terra para eles 

mesmos, que conquistaram pelo uso da força (4) cometeram massacres e 
empreenderam punições cruéis e incomuns 

82
 

Esses fins seriam que “preguiçosos e improdutivos, [os boêres] concordaram em vegetar 
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mais ou menos no mesmo nível em que as tribos negras haviam vegetado durante anos 

(Arendt, 2012; p. 279). Conforme Arendt, os bôeres teriam sido “o primeiro grupo europeu 

a alienar-se do orgulho ocidental em viver em um mundo criado e fabricado por ele 

mesmo” (Arendt, 2012; p. 279) 

Notemos que Arendt pretende refutar as bases biológicas para o racismo, mas o 

justifica com sua “irmã gêmea”
83

, a diferença cultural:  

O que os fazia diferentes dos outros seres humanos não era absolutamente 

sua cor da pele, mas o fato de se portarem como se fossem parte da 

natureza; tratavam-na como sua senhoria inconteste; não haviam criado 
um mundo de domínio humano, uma realidade humana e, portanto, a 

natureza havia permanecido em toda sua majestade, como a única 

realidade esmagadora, diante dos quais os homens pareciam meros 
fantasmas , irreais e espectrais. Pareciam tão amalgamados com a 

natureza que careciam de caráter especificamente humano, de realidade 

especificamente humana ; de sorte que, quando os europeus os 
massacraram, de certa forma não sentiam que estivessem cometendo um 

crime contra homens (Arendt, 2012; p. 277. Grifo nosso). 

Poderia-se dizer que Arendt está simplesmente relatando o raciocínio dos 

exploradores racistas. Este não é o caso, porém. Há pela parte da autora, primeiro, um 

achatamento da complexidade cultural, social e política do continente africano: 

como poderiam os homens reagir diante de tribos que, ao que se saiba [as 

far as we know] nunca haviam engendrado por si mesmas, qualquer 
expressão da razão ou paixão humanas, quem em atos culturais, quer em 

costumes populares, e suas instituições nunca haviam ultrapassado um 

nível muito baixo  (Arendt, 2012; p. 257) 
Segundo, encontramos constante tratamento da autora dos negros como “selvagens”. Por 

exemplo: “o Continente Negro, onde os selvagens eram suficientemente numerosos para 

constituírem seu próprio mundo de loucura ao qual o aventureiro europeu acrescentou a 

loucura da caça ao marfim” (Arendt, 2012; p. 275).  

A consequência dessa avaliação sobre os negros africanos é a afirmação da autora 

de que ao ter passado para a Ásia o verdadeiro crime teria nascido, já que “dessa vez não 

havia desculpas ou razões logicamente compreensíveis para que [os europeus] tratassem 

indianos e chineses como se não fossem humanos. De certo modo, o verdadeiro crime 

nasceu neste momento “(Arendt, 2012, p. 293. Grifo nosso). Para Robert Bernasconi, a 

intenção de Arendt não seria desculpar o racismo contra os negros, e sim “evidenciar o que 

ela julgava ser novo sobre o racismo dirigido contra indianos e chineses, como entender 
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melhor o que era novo no anti-semitismo que levou ao holocausto” (Bernasconi, 2007; p. 

58). Entretanto, Bernasconi continua afirmando que Arendt falha em sua crítica ao racismo 

contra os negros. Conforme o autor, Arendt não está somente oferecendo uma análise 

fenomenológica do racismo para com negros, mas “explicando o inexplicável” e contrapõe 

o título do primeiro capítulo de Origens do Totalitarismo, “O antissemitismo como uma 

ofensa ao bom senso”, com seu tratamento do racismo na África. A conclusão do intérprete 

é que este tipo de procedimento de Arendt só pode ser entendido com relação à sua 

insensibilidade para com a morte de negros africanos.  

Voltando à citação de Arendt, é importante citar alguns “verdadeiros crimes”. O 

massacre no Congo de dez milhões sob o comando o rei Leopoldo II da Bélgica. Podemos 

falar ainda do genocídio engendrado pela Alemanha - ainda não plenamente reconhecido 

pelo governo alemão - no sudoeste africano e no que hoje se considera a Namíbia. Entre 

1904 e 1908 os alemães massacraram povos nama e herero levando a uma perda de 90% de 

sua população. Esse fato é reputado por muitos historiadores como o primeiro genocídio do 

século XX. Desde a época de Arendt tem se demonstrado como as técnicas de extermínio e 

de campos de concentração utilizados na África foram apropriados pelo nazismo
84

 - ainda 

que de passagem, a própria autora menciona esta questão, voltarei a isto mais adiante. 

Arendt estava a par desses acontecimentos. Ainda que de forma distinta às suas 

análises sobre o totalitarismo - nas quais ela se põe a pensar e retira guardes consequências 

teóricas e políticas dos horrores dos campos de concentração, tomando-os como elemento 

estrutural de sua análise - os genocídios acontecidos na África chegam a serem 

mencionados:  

Dessa idéia [“exterminemos todos esses brutos”] resultaram os mais 
terríveis massacres da história: o extermínio das tribos hotentotes pelos 

bôeres, as selvagens matanças de Carl Peters no Sudeste Africano 

Alemão, a dizimação da pacata população do Congo reduzida de uns 20 
milhões para 8 milhões; e o que é pior, a adoção desses métodos de 

"pacificação" pela política externa européia comum e respeitável (Arendt, 

2012; p. 267).  
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Porém, antes e depois dessa citação a autora fornece as “razões compreensíveis” para o 

racismo. 

Conquanto crítica ao extermínio de tribos e povos, isso não impede Arendt de 

iniciar suas análises sobre o imperialismo com a  seguinte afirmação:  

no entanto, devemos também confessar uma certa nostalgia pelo que 

ainda se pode chamar ‘idade de ouro da segurança’ ou seja, por uma 
época em que mesmo os horrores eram ainda caracterizados por certa 

moderação e controlados por certa respeitabilidade e podiam, 

portanto, conservar alguma relação com a aparência de sanidade social 
(Arendt, 2012; p. 189. Grifo nosso).  

Ainda que se possa ler alguma crítica na afirmação de que a sanidade social seria mera 

aparência, por outro lado, é difícil de entender tanto a declaração de nostalgia quanto o 

julgamento de moderação e respeitabilidade. A única conclusão possível é que o motivo 

pelo qual a autora pode identificar uma atmosfera de razoabilidade no imperialismo e sentir 

“certa nostalgia” é que, neste caso, havia razões “logicamente compreensíveis” para tratar 

pessoas como se não fossem humanas.  

Se nós, ao contrário de Arendt, discordamos veementemente de qualquer “razão 

compreensível” e nos deixamos chocar pelos os genocídio e campos de concentração nas 

Áfricas, então as próprias análises de Arendt sobre o imperialismo refutariam sua tese de 

que a solução para Revolução Industrial foi entrar em um ciclo de produção e consumo 

típico do animal laborans e que levaram à diminuição da violência. 

Como consequência do totalitarismo, Arendt mesmo já havia chegado à conclusão 

de que é preciso refazer o pensamento para que não se provoque a insensibilização para 

com genocídios. Noto, assim, que o tratamento da autora das mortes negras não é só uma 

questão de incoerência, como também de incompreensão, nos seus termos. Conforme 

Arendt, como vimos, se a compreensão não fornece diretamente objetivos para a ação 

política, ela produz “uma nova desenvoltura no espírito e no coração humanos” (Arendt, 

1994; p. 42). Por isso, no início de Origens do totalitarismo a autora coloca que  

Compreender não significa negar nos fatos o chocante, eliminar deles o 

inaudito, ou, ao explicar fenômenos, utilizar-se de analogias e 

generalidades que diminuam o impacto da realidade e o choque da 
experiência. Significa, antes de mais nada, examinar e suportar 

conscientemente o fardo que o nosso século colocou sobre nós – sem 

negar sua existẽncia, nem vergar humildemente ao seu peso. Compreender 
significa, em suma, encarar a realidade sem preconceitos e com atenção e 

resistir a ela – qualquer que seja (Arendt, 2012; p. 12) 
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3.2. O “mal radical”, a reprodução da insensibilidade e A condição humana 

  

Nos dois primeiros capítulos deste estudo tratamos da relação entre A condição humana e a 

modernidade e identificamos duas diferentes caracterizações desse período no livro. A 

divisão entre mundo e época modernos apresentada logo no prólogo da obra. Como vimos 

se a época moderna seria marcada  “desespero e triunfo”, no mundo moderno uma 

amosfera de niilismo/conformismo se faria presente. No primeiro capítulo reconstruímos o 

sentido do mundo moderno - então contemporâneo - na visão de Arendt. Examinamos o 

significado da época moderna - inaugurada no século XVII, teria durado até o limiar do 

século XX - para Arendt no segundo capítulo. Vimos ainda que é o totalitarismo aquele 

evento que marcaria o fim da era moderna e as explosões atômicas abririam a “nova era”, o 

mundo moderno.  

 Sobreposta a essa descrição encontramos no último capítulo d’A condição humana, 

a divisão da sociedade moderna em três fases, tratadas no capítulo anterior desta 

dissertação. Em um primeiro momento, no de constituição do capitalismo, a modernidade 

seria marcada pela violência, pelo Estado absoluto, pela pirataria em suma, pela 

acumulação primitiva; a passagem para um segundo estágio se daria com a Revolução 

Industrial, quando nasce a sociedade de massas. Assim, nesse ponto em que se dá a 

“eclosão do social”, teria havido uma diminuição da violência direta, os homens estariam 

sujeitos à violência da “mera vida”. Para Arendt, a terceira fase, na qual se escreve o livro, 

é o período de aumento não da mera violência, como também do horror, marcado pela 

evolução tecnológica e pelo totalitarismo: a junção entre ambos é perigosa, pois em um 

mundo no qual “mal radical” é possível, a tecnlogia pode vir a tornar os homens cada vez 

mais supérfluos.    Dada estas caracterizações, para os fins deste estudo, é de 

fundamental importância entendermos em que momento encontraria-se o Imperialismo. 

Sobre isso Hannah Arendt hesita. Vejamos algumas citações já colocadas acima de forma 

completa:  

É o período do Imperialismo, da quietude estagnante na Europa e dos 

acontecimentos empolgantes na Ásia e na África. Certos aspectos 
fundamentais dessa época assemelham-se tanto aos fenômenos totalitários 

do século XX que se poderia considerar esse período preparatório para as 

catástrofes vindouras. Por outro lado, sua calmaria faz com que pareça 
ainda parte integrante do século XIX. Por outro lado, não podemos deixar 

de ver esse passado - tão próximo e, contudo, tão remoto - com os olhos 

demasiado bem informados de quem conhece o fim da estória e sabe que 

levou a uma interrupção quase completa do fluxo da história, pelo menos 
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no que diz respeito ao Ocidente, como a conhecíamos havia mais de 2 mil 

anos. no entanto, devemos também confessar uma certa nostalgia pelo que 
ainda se pode chamar ‘idade de ouro da segurança’ ou seja, por uma 

época em que mesmo os horrores eram ainda caracterizados por certa 

moderação e controlados por certa respeitabilidade e podiam, portanto, 

conservar alguma relação com a aparência de sanidade social. Em outras 
palavras, por mais historicamente próximo que esteja esse passado, a 

experiência ulterior dos campos de concentração e fábricas de morte é tão 

alheia à sua atmosfera quanto o é de qualquer outro período anterior da 
história do Ocidente (Arendt, 2012; p. 189) 

Depois de titubear, então, a autora conclui que o Imperialismo é alheio ao nazismo. 

Filósofos negros desde os anos 1950 - seguidos por historiadores nos anos 1960 - já haviam 

denunciado que o processo totalitário foi precedido pelos massacres em outras partes do 

mundo
85

. E, na verdade, o fato do imperialismo estar na seção anterior ao tratamento do 

totalitarismo demonstra a consciência de Arendt desse fato. Entretanto, embora em alguns 

momentos estabeleça relações, Arendt diferencia fortemente ambos os eventos, como 

vemos na passagem anterior. De fato, o totalitarismo é, para a autora, o “mal radical” sem 

precedentes, a quebra na história ocidental. No entanto, defendo que é somente a partir das 

“razões compreensíveis” que se pode separar tão fortemente os males da colonização, 

imperialismo e totalitarismo. 

Arendt parece sugerir que diferencia o “mal radical” seriam os “campos de 

concentração e fábricas de morte”: “não há paralelos para os campos de concentração, todo 

paralelo desvia atenção do que é essencial” (Arendt, 2012; p. 582). Não precisamos ir a 

outros estudiosos para ver que estes campos já tinham sido produzidos durante o 

imperialismo e que as técnicas de morte em massa ali produzidos foram fundamentais para 

o nazismo. A própria autora identifica essa questão: 

o extermínio dos povos nativos acompanhou a colonização das Américas, 

da Austrália e da África; a escravidão é uma das mais antigas instituições 

da humanidade, e todos os impérios da Antigüidade se basearam no 

trabalho dos escravos do Estado, que erigiam os seus edifícios públicos. 
Nem mesmo os campos de concentração são invenção dos movimentos 

totalitários. Surgiram pela primeira vez durante a Guerra dos Bôeres, no 

começo do século XX, e continuaram a ser usados na África do Sul e na 
Índia para os "elementos indesejáveis"; aqui também encontramos pela 

primeira vez a expressão "custódia protetora", que mais tarde foi adotada 

pelo Terceiro Reich (Arendt, 2012; p. 584).  

 Outra possibilidade para a diferenciação é que o totalitarismo prescindia de 

justificativas utilitárias e criou uma atmosfera de irrealidade. Mas quais justificativas 
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utilitárias é possível oferecer para a dizimação de povos? Sobre a questão do 

antiutilitarismo, Arendt mesmo afirma: “de significado menos imediato mas de maior 

importância para os governos totalitários foi outra experiência da sociedade racista da 

África: a motivação do lucro não é algo sagrado e pode ser suplantada” (Arendt, 2012; p. 

293). A atmosfera de irrealidade também significa por um lado, que o regime já não 

precisava de inimigos objetivos. Mas da constante criação de inimigos. Em que medida o 

genocídio na África necessitou de um “inimigo de governo”? Não viviveram e vivem os 

africanos e seus descendentes uma atmosfera de irrealidade e terror? Um terceiro sentido 

dessa irrealidase seria que embora se soubesse dos campos de concentração no nazismo e 

stalinismo, não se falava sobre isso, ou seja, não constituíam uma realidade e por isso 

mesmo são tratados como “poços de esquecimento”. Mas, do mesmo modo, também não se 

sabia dos horrores na África?  

 Porque a forte diferenciação entre nazismo e colonizações tem sido amiúde aceita e 

reproduzida ainda será preciso aqui relembrar alguns fatos históricos. Cito o caso da 

Namíbia, não para apagar a brutalidade de todo o projeto colonial desde o início da 

modernidade e sim porque este é, infelizmente, um caso exemplar da linha que liga a 

colonização, escravizações e nazismo. Tal episódio só pode ser entendido se olhamos para 

diferentes atores, entre eles, grandes empresas alemãs ainda existentes, a opinião pública, o 

Kaiser, a ciência racista e todo passado/presente colonialista europeu. O Sudoeste da 

África, hoje conhecido como Namíbia, foi repartido para os alemães no Congresso  de 1984 

em Berlim. Entre 1904 e 1909 esta região sofreu o primeiro genocídio do século XX por 

parte dos alemães. Após o ataque aos povos herero e nama, a Alemanha continua sua 

política de extermínio por outros meios, os campos de concentração. Havia dois tipos de 

campo de concentração. Havia aqueles que se constituíam como reservas de trabalho 

escravo emprestados pelo exército alemão para as companhias no qual a taxa de 

mortalidade chegava a quase 70%. Havia um segundo tipo de campo de concentração que 

se voltava exclusivamente para a morte, uma morte, porém, calculada. Nesse caso, a 

comparação com os campos de concentração nazistas é inevitável. Também aqui os 

prisioneiros vinham de longe em trens e ficavam além da vista pública, onde eram 

sistematicamente destruídos.  

 Outro aspecto importante de continuidade é a ciência racista ali desenvolvida. 

Soldados vendiam crânios dos nama e herero para cientistas, museus e universidades na 

Alemanha. A prática teria sido tão popular e espalhada, que um cartão postal foi produzida 
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sobre isto (Olusoga, 2017). Mais do que isso, um dos maiores nomes da ciência eugenista, 

Eugen Fisher, produziu uma longa “pesquisa” com namas perecendo o já mortos na 

Namíbia para provar que os negros não somente inferiores, mas animais. Outro nome 

importante do nazismo e, de muitas formas mentor de Hitler, Franz Xaver Ritter von Epp 

foi um comandante na guerra contra os Herero.  

 Para Arendt, no entanto, somente com o olhar retrospectivo se poderia ver os 

resultados do Imperialismo. Logo antes da declaração de “certa nostalgia” e de serem os 

horrores controlados por razoabilidade, Arendt afirma:  

Não podemos deixar de ser ver esse passado - tão próximo e, contudo, tão 

remoto - com os olhos bem informados de quem conhece o fim da estória 

e sabe que ele levou a uma interrupção quase completa do fluxo da 
história, pelo menos no que diz respeito ao Ocidente (Arendt, 2012; p. 

189) 

 Logo depois de discorrer sobre o imperialismo, Arendt trata da Primeira Guerra 

Mundial como uma explosão: “os dias que antecedem e os que se seguem à Primeira 

Guerra Mundial não são como o fim de um velho período e o começo de um novo, mas 

como a véspera de uma explosão e o dia seguinte” (Arendt, 2012; p. 369)
86

. É como se, 

somente com as catástrofes após a Primeira Guerra certos aspectos da cultura ocidental 

tenham revelado suas graves consequências. 

Ao contrário do que Arendt imagina estou argumentando que o racismo não é o fim, 

mas o começo do homem ocidental. No capítulo anterior trouxe as contribuições de Denise 

Ferreira da Silva para pensarmos estas questões. Como vimos, Silva traça a trajetória do 

pensamento ocidental moderno tendo como seu “pano de fundo” as colonizações. Assim, 

Silva coloca no centro da formação do sujeito moderno autodeterminado: isto é, como 

poderiam conhecer e definir o outro sem se tornarem eles mesmos objeto? Como vimos, 

para Silva a trajetória deste sujeito será longa e só estará assegurada com o racismo 

científico. Lembremos que em Toward a global ideia of race a autora está procurando por 

continuidades, procurando entender como, mesmo após o banimento moral do racismo 

científico após a Segunda Guerra seus maiores efeitos continuam em causa, isto é, o 

genocídio de pessoas racializadas sem que isso provoque uma crise ética. Segundo Silva, “o 

sujeito pode estar morto, digo-lhes, mas seu fantasma - as ferramentas e a matéria-prima 

usada em sua montagem - permanece conosco” (Silva, 2007; xviii).  
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  Na descrição de Arendt sobre a modernidade o imperialismo encontra-se um limbo 

histórico - e, de fato, após Origens do totalitarismo, a autora não voltará a retomar esse 

acontecimento em outros momentos de sua obra, diferente do Primeira Guerra, por 

exemplo. Portanto, defendo que envolver o Imperialismo por esse clima de imprecisão 

analíticas serve em Origens do totalitarismo para separar os momentos da história 

ocidental. Só então, como acima exposto, rompe-se “com todos os padrões morais 

tradicionais”. Alegando isto, Arendt pode não enxergar o que chamo aqui de “alienação 

ocidental da alteridade” como estrutural do pensamento-prática ocidental - antes e depois 

do totalitarismo - e, sim, como anomalia.  

 Conforme Bernasconi, Arendt não acredita que se possa separar os elementos desta 

tradição separando o bom do mau. Lemos logo no início do livro:  

Já não podemos nos dar ao luxo de extrair aquilo que foi bom no passado 

e simplesmente chamá-lo de nossa herança, deixar de lado o mau e 
simplesmente considerá-lo peso morto, que o tempo, por si mesmo, 

relegará ao esquecimento. A corrente subterrânea da história ocidental 

veio à luz e usurpou toda a dignidade de nossa tradição. Essa é a realidade 

em que vivemos. E é por isso que todos os esforços de escapar do horror 
do presente, refugiando-se na nostalgia de um passado ainda 

eventualmente intacto ou no antecipado oblívio de um futuro melhor, são 

vãos (Arendt, 2012; p. 14) 

Por outro lado, afirma o autor o que se pode perguntar é “quão profunda seria esta 

corrente”. Esta corrente não era “subterrânea”, dado os graves crimes ocorridos na África, 

Ásia, América e  Austrália, a única forma de não saber o que estava acontecendo é devido à 

insensibilização. Bernasconi observa que, se Arendt afirma que uma corrente subterrânea 

usurpou a dignidade da tradição, é possível que ela esperasse ser possível restaurar esta 

dignidade.  

 Concluo que o difícil empreendimento d’A condição humana foi retirar as 

consequências do nazismo e das explosões atômicas para o pensamento e prática e, ao 

mesmo tempo, repor a superioridade do Ocidente.  Se Arendt afirma em  que já não é 

possível “separar o bom do mau” da tradição de pensamento ocidental, é exatamente isto 

que ela faz nessa obra. Logo no início do livro, ela nega a separação e hierarquização entre 

vita activa e vita contemplativa. Mas aceita a separação entre physis e nomos, sem maiores 

explicações para este procedimento, e passa a definir que a realidade humana consiste na 

separação da natureza com relação ao humano - aqueles que podem agir e discursar e 

perdurar na história através da “reificação” de seus atos no mundo.  
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 Minha intuição é que a não definição da natureza humana está ligada à subversão de 

Arendt da ideia de contemplação e a necessidade de refazer o pensamento – essas são as 

consequências que ela retira do totalitarismo, mais fortemente, do nazismo - enquanto a 

definição estrita de realidade humana está ligada à aceitação da diferença entre physis e 

nomos – completamente congruentes com suas análises sobre o Imperialismo e com os 

apagamentos constantemente repostos que procurei trazer à luz no capítulo anterior. Como 

até aqui procurei expor, as consequências da definição estrita do humano são as mesmas, 

quer utilizemos a palavra “natureza” ou “realidade” para tanto. 

 Esse movimento acaba por contradizer o próprio objetivo de Arendt, se contrapor a 

novas possibilidades de soluções totalitárias. O totalitarismo pode ter sido diferente do 

colonialismo por suas motivações, entretanto, ganha-se muito mais em estabelecer relações 

do que taxar aquele de “mal radical”.  Ganha-se a possibilidade de não ser pego de surpresa 

quando, após a naturalização de genocídio para com certos grupos periféricos da sociedade, 

esta naturalização começa atingir aqueles que estão no centro.  

 N’O discurso sobre o colonialismo (1950) Aimé Césaire  também relaciona racismo 

e capitalismo, afirmando que a Europa criou dois problemas que não consegue resolver: o 

proletariado e o colonialismo. O filósofo da negritude, porém, chega à uma conclusão 

oposta à de Arendt. Para ele, o racismo (científico ou cultural) não seria a reação à 

diferentes formas de existência, mas significa a existência de uma sociedade doente: 

Uma civilização que se revela incapaz de resolver os problemas que o seu 

funcionamento suscita é uma civilização decadente. Uma civilização que 

prefere fechar os olhos para os seus problemas mais cruciais é uma 
civilização enferma. Uma civilização que trapaceia com os seus próprios 

princípios, é uma civilização moribunda. (...) O que é grave é que “a 

Europa” moralmente, espiritualmente, é indefensável (Cesaire, 1978; p. 5) 

Para Cesaire, a invasão e expropriação de terras estrangeiras, a morte em massa e 

destruição de grupos étnicos inteiros, o estupro como forma de dominação e toda 

atrocidade que a colonização e escravidão significaram e significam tiveram um efeito 

importante, o embrutecimento dos próprios europeus: 

Seria preciso estudar, primeiro, como a civilização se esmera em 
descivilizar  o colonizador, em embrutecê-lo, na verdadeira acepção da 

palavra, , em degradá-lo, em despertá-lo os instintos ocultos, para a 

cobiça, para a violência, para o ódio racial, para o relativismo moral, e 
mostrar que, sempre que há um olho esvaziado e uma cabeça degolada de 

um Vietname que em França se aceita, uma rapariguinha violada que em 

França se aceita, há uma aquisição da civilização que pesa com seu peso 

morto, uma regressão universal que se opera, uma gangrena universal que 
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se instala (Césaire, 1978; p. 17) 

O nazismo é tratado pelo autor como um “ricochete”: 

no fim deste beco sem saída chamado Europa, quero dizer, a Europa de 

Adenauar, de Schuman, Bidault e alguns outros, há Hitler. No fim do 

capitalismo, desejoso de se sobreviver, há Hitler. No fim do humanismo 
formal e da renúncia filosófica, há Hitler (Césaire, 1978; p. 19). 

 Portanto, sublinhar as relações entre o imperialismo e o totalitarismo é não só 

possível como necessária. Como argumentei no primeiro capítulo desta dissertação, Arendt 

tinha seus olhos voltados para o presente e uma das principais preocupações eram os 

movimentos totalitários. Conforme Arendt 

as soluções totalitárias podem muito bem sobreviver à queda dos regimes 

totalitários sob a forma de forte tentação que surgirá toda vez que pareça 

impossível aliviar a miséria política, social ou econômica de um modo 

digno do homem (Arendt, 2012; p. 610). 

 Concluo que um dos elementos centrais do “conformismo” das massas que tanto 

preocupavam Arendt é a insensibilização para com mortes periféricas. Se o nazismo possui 

suas especificidades, uma especificidade da colonialidade é sua perpetuação, isto é, a 

reprodução da insensibilidade. 

    

 

3.3. “Para nós, a política é outra coisa” 

 

Finalmente, estamos em posição de entender por que, n’A condição humana, se Arendt cita 

as Grandes Navegações como um dos principais fatores para entender a modernidade não 

trata das colonizações e escravização que se seguiram. Com isso, podemos também 

terminar de responder à questão com que fechamos o primeiro capítulo. Isto é, em que 

sentidos o “terceiro mundo” não existia para Arendt. 

 Como mencionado anteriormente, em Origens do totalitarismo Arendt procede por 

estabelecer diferenças ao invés de procurar pelas continuidades entre as colonizações do 

início e ao longo da modernidade com o imperialismo, conforme demonstrado acima  no 

que diz respeito à escravidão moderna. A diferença entre ambos os empreendidos coloniais 

seria que o imperialismo teria sido gerado a partir de “uma incompatibilidade entre os 

sistemas Estados nacionais com o desenvolvimento econômico e industrial a partir do 

último terço do século XIX” (Arendt, 2012; p. 181). A diferença é que o colonialismo teria 

um caráter político, pois as estruturas da metrópole não estavam separadas da colônia. Já o 
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imperialismo teria um caráter econômico. Neste último caso, por meio da burocracia se 

consegue exportar os instrumentos de violência da metrópole sem exportar sua estrutura 

política. Para Arendt, somente no imperialismo aparece a expansão como objetivo da 

política, “embora na realidade não fosse [a expansão] um conceito político, mas 

econômico”. Arendt afirma: “imperialismo não é construção de impérios e a expansão não 

é política”.  

 Ao falar sobre o imperialismo francês ela é crítica à noção de “fardo do homem 

branco”. Os franceses procuraram perverter a diferença entre imperialismo e colonialismo, 

pois  

Queriam incorporar à estrutura nacional as possessões ultramarinas 

tratando os povos conquistados como ‘irmãos e súditos”- irmãos na 

fraternidade da civilização comum francesa, e súditos no sentido de serem 
seguidores da luz francesa e seguidores da luz francesa ( Arendt, 2012; p. 

196) 

O resultado, afirma Arendt, uma exploração “particularmente brutal”. Na sequência, porém, 

vemos que a construção de impérios, como a dos romanos, é “mais humanamente 

tolerável” (Arendt, 2012; p. 198). A questão é que, sendo o colonialismo a construção de 

impérios, para Arendt, é se não seriam também mais humanamente tolerável. 

A conexão entre as colonizações e o imperialismo só é possível se entendermos que 

embora difiram em seus momentos, algumas motivações e que o 

imperialismo foi o precursor para o totalitarismo, as duas 

colonizações partilham o caráter expansionista, com táticas 

religiosas e mesmo racistas para o propósito de expansão 

econômica (Gines, 2007 p. 39).  

Arendt ao mesmo tempo menciona e apaga o  genocídio de indígenas nas Américas, 

aborígenes na Austrália, a escravidão e a morte em massa de africanos e o pensamento 

racial desde o início da modernidade. Em Origens do Totalitarismo a América e a Austrália 

que foram colonizadas aparecem como “territórios escassamente povoados” (Arendt, 2012; 

p. 269). Isto não é verdade - estamos falando aqui de “verdades factuais”, que a própria 

Arendt tanto prezava - uma vez que colonização europeia nas Américas e Austrália 

significou uma “catástrofe demográfica” que dizimou milhões de indígenas
87

. A própria 

Arendt chega a mencionar esses fatos. Porém, a continuação da citação anterior é a 

seguinte: “a colonização ocorreu na América e na Austrália, dois continentes que, sem 
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cultura ou história próprias haviam caído nas mãos dos europeus” (Idem). 

Portanto, a ideia de que esses seriam territórios “escassamente povoados” assume o 

sentido de que possuir um mundo significa ter uma relação de dominação com relação a 

natureza, na tentativa de superá-la, que esses povos não tinham. Lembro da frase de Arendt 

“sabemos da existência de povos sem mundo” (Arendt, 2011a; p. 262). Não possuir mundo 

significa não dispor da possibilidade de ter realidade plenamente humana, pois esta 

depende de transcender a vida meramente natural para adentrar no mundo público-político. 

O apagamento dos grandes efeitos da colonização n’A condição humana só pode ser 

entendido nestes termos.  

Chamo a atenção para o título da parte em que Arendt oferece as “razões 

compreensíveis” anteriormente marcadas: “O mundo fantasma do continente negro”. Isto 

não nos revela nada sobre as Áfricas e, sim, sobre o próprio procedimento da autora não só 

neste livro como também n’A condição humana. Neste último caso, os processos massacres 

engendrados pelas grandes navegações não são sequer mencionados. Se Arendt imagina 

que no continente africano as pessoas não tinham futuro nem passado, pois viviam sob uma 

“natureza intacta, avassaladoramente hostil, que ninguém jamais se dispusera a transformar 

em ambiente humano” (Arendt, 2012; p. 274, 275), também entende a mesma coisa sobre 

indígenas e aborígenes. Pelo mesmo motivo, Arendt compreende que não seria preciso 

tratar de outros agrupamentos humanos para tratar das “condições humanas” comuns a 

todes porque previamente já havia estabelecido que alguns grupos simplesmente não têm 

realidade humana.  

Isso nos mostra que não afirmar que a teoria possa partir unicamente de eventos faz 

parte da impossibilidade de se localizar e tem a ver com uma reificação do real. A questão 

do que vem primeiro, as formulações teóricas ou os apagamentos históricos é infrutífera. 

Em ambos os casos, teoria e acontecimentos históricos, estamos falando de imaginários 

constantemente atualizados. 

 Para terminar de responder à questão de como a autora mesmo mencionando a 

“descoberta da América” como um dos principais fatores da modernidade em A condição 

humana e, mesmo assim, não tratar de seus efeitos mais evidentes, lembro do texto de Lélia 

Gonzalez, “Racismo e sexismo na cultura brasileira”
88

. No texto, a autora propõe uma 

análise do racismo não só na cultura brasileira em geral e como também nas ciências 

                         
88

 GONZALEZ, Lélia. “Racismo e Sexismo na cultura brasileira”. Revista Ciências Sociais Hoje, 

Anpocs, 1984.  



117 

 

sociais do Brasil em particular. Neste artigo, o racismo aparece como uma patologia, uma 

“neurose cultural”. Ela afirma: “o neurótico constrói modos de ocultamento do sintoma 

porque lhe traz certos benefícios. Essa construção o liberta da angústia de se defrontar com 

o recalcamento” (González, 1984; p. 230). Falando sobre um autor brasileiro, Caio Prado 

Jr., Gonzalez observa: “na verdade, o texto em questão aponta para além do que pretende 

analisar. No momento em que fala de alguma coisa, negando-a, ele se revela como 

desconhecimento de si mesmo” (Gonzalez, 1984; p. 232). A atmosfera de “irrealidade”, 

toma aqui um outro sentido. 

 Também Caio Prado Jr. pretendeu ser crítico ao racismo, mas falha na medida em 

que trata os negros como objeto e não sujeito: “nessa perspectiva, ele pouco teria a dizer 

sobre essa mulher negra, seu homem, seus irmãos e seus filhos, de quem vínhamos falando. 

Exatamente porque lhes nega o estatuto de sujeito humano. Trata-os sempre como objeto. 

Até mesmo como objeto de saber” (Idem). Lélia Gonzalez identifica o racismo com a 

infantilização do outro: “temos sido falados, infantilizados (infans, é aquele que não tem 

fala própria, é a criança que se fala na terceira pessoa, porque falada pelos adultos)” 

(Gonzalez, 1984; p. 229). Noto, então, que a reclamada leitura da partir de livros racistas 

tanto por Bernasconi como por Gines é bastante coerente com a ideia de que esses povos 

não teriam história. 

O interesse de retomar esse texto e expandi-lo para pensar a obra de uma autora 

alemã radicada nos Estados Unidos é a surpreendente insistência em esquecer certos 

sujeitos racializados mesmo quando isto parece improvável. Ademais, o racismo não é 

somente uma neurose cultural brasileira, como também o sintoma de uma doença global. 

Assim, embora Arendt tenha tido a intenção de criticar o exterminínio empreendido pelos 

europeus ela acaba por repor a lógica da anulação inerente ao racismo. Em Origens do 

totalitarismo mitiga os massacres na África e fornecendo explicações “logicamente 

compreensíveis” para ele. Depois, n’A condição humana, não retira consequências de um 

dos três grandes eventos citados por ela, a “descoberta das Américas”. 

Estou definindo racismo como o apagamento da humanidade outro, da subjetividade 

de agrupamentos historicamente oprimidos a partir da noção de superioridade ocidental, 

condição de possibilidade para a  colonialidade teórica e prática. Essa noção de racismo é 

incoerente com a definição dada por Arendt - que o demonstra como uma anomalia, 

somente como o racismo científico. Porém, é bastante coerente com as formulações de 

autoras negras como Frantz Fanon, Aimée Cesaire, Lélia Gonzalez e Denise Ferreira da 
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Silva. 

 O interesse deste trabalho não é simplesmente denunciar Arendt como racista. O 

argumento é, justamente, que a autora peca por entender que o racismo como uma 

anomalia. Aliás, em, em Peles Negras máscaras brancas, Frantz Fanon é preciso não focar 

no racismo de alguns indivíduos somente, pois, assim, se encontra uma maneira de ignorar 

o fato de que Europa possui uma estrutura racista (Fanon, 2008). É possível enxergar o 

pensamento de Arendt  como uma porta de entrada -  ou melhor, de saída - da tradição 

ocidental
89

. Como vimos, Arendt vê sua porta de saída da reprodução de dominação quando 

fala do nazismo. Mas entra novamente ao mitigar a relação entre colonização, escravidão, 

racismo, imperialismo e fascismo.  

Embora Arendt afirme: “a ideia de humanidade possui grave consequência de que o 

conceito de humanidade humanístico ou religioso implica responsabilidade comum” 

(Arendt, 2012; p. 330). No entanto, ela também assevera: “a humanidade conhece a história 

dos povos sem história, mas seu conhecimento de tribos pré-históricas é apenas lendário”. 

Nesse ponto, Arendt está excluindo os “povos sem mundo” e, portanto, sem história, da 

humanidade. Nesse sentido, as “civilizações” representariam um passo a mais na conquista 

da humanidade. A autora, porém, é menos ambígua do que pode parecer. Se colocar como 

mensageiro da humanidade e que tem servido para uma história de colonização não é 

novidade no Ocidente. O que Arendt está fazendo é, embora crítica à noção de Progresso, 

repondo um etapismo na ideia de humanidade. Dessa perspectiva, se entrarem em contato, 

a única relação possível entre aqueles que possuem mundo e aqueles que não o possuem 

seria uma relação de dominação. Em suas análises sobre o imperialismo Arendt afirma: “os 

trabalhadores negros, que se tornam cada vez mais conscientes de sua humanidade, 

exatamente sob o impacto do trabalho industrial e da vida urbana” (Arendt, 2012; p. 292).  

 Para resistir à reprodução da insensibilidade, é preciso discordar expressamente da 

ideia de que exista algum agrupamento humano sem história ou cultura
90

. Como afirma 

Sílvio Marcus de Souza Correa exatamente sobre o processo histórico das vítimas de 
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genocídio no que hoje se considera a Namíbia:  

toda comunidade humana dispõe de um espaço de experiência vivida, a 

partir do qual as pessoas agem e no qual o que se passou se faz presente 

pela memória ou pela história e pelos rituais de comemoração de uma 
experiência pretérita (...), Como a escrita da história, a memorialização 

opera também com experiências passadas. A distinção entre ambas é, 

todavia, necessária (Correa, 2011; p 89,p. 92)
91

. 

 Talvez isto fosse possível de ser visto nos próprios termos de Arendt, já que a 

linguagem abre a possibilidade para a história. Mas para ela não é assim. Cito novamente a 

passagem de “Da violência”: 

Mais assustadora ainda é a possibilidade muito provável de que em cinco 
ou dez anos tal 'aprendizado' de Swahili (uma não-linguagem do século 

dezenove falada pelas caravanas árabes de marfim e de escravos, uma 

mistura híbrida de um dialeto Bantu com um monstruoso vocabulário 
emprestado do árabe (…), literatura africana e outras matérias não 

existentes, sejam interpretadas como uma outra armadilha do homem 

branco para impedir os negros de obter educação adequada (Arendt, 2015; 
p. 163).  

Poderia-se dizer que é preciso ter escrita para ter história. Como vimos, é o homo faber 

aquele que urde as estórias na história da humanidade. Entretanto, a rejeição da literatura 

africana, mostra que nem isso é o bastante. Nem mesmo a ideia de “civilização” é 

suficiente para explicar essa passagem. Novamente, o achatamento da complexidade 

cultural da África mostra que é difícil de saber o que vem primeiro, as formulações teóricas 

ou os apagamentos históricos.  

 A noção de que o plenamente humano signifique possuir uma relação de superação 

para com a “natureza” também contradiz a preocupação de Arendt do processo de 

destruição da vida orgânica que a bomba atômica representaria conforme colocado no 

primeiro capítulo dessa dissertação. Lembremos que a colonização significa não somente a 

perda de corpos, mas é a tentativa de apagar civilizações, cosmovisões outras que não as 

ocidentais. Ou seja, a colonização tem significado também o apagamento da  forma como 

outras civilizações lidam com isso com que entendemos por natureza.  

 Hoje, para pensar o que nós estamos fazendo, podemos ler em A queda do céu as 

palavras do xamã Yanomami Davi Kopenawa, passadas  para as “peles de papel” por Bruce 

Albert. Não porque antes os yanomami não tivessem cultura e sim porque é urgente tirar os 

                         
91

 In: CORREA, Sílvio Marcus de Souza. “História, memória e comemorações: em torno do genocídio e do 

passado colonial do sudoeste africano. revista Brasileira de História, vol. 31, nº 61, 2011.  
 



120 

 

“brancos” de seu torpor. É urgente porque seu povo sofreu um massacre desde a 

“descoberta da América”. Kopenawa nos conta sobre uma natureza povoada e entende que 

é preciso falar porque a “queda do céu” pode atingir a todes. Assim, o xamã Yanomami faz 

as conexões que Arendt não fez: 

Os brancos não pensam muito adiante no futuro (...). É por isso que eu 
gostaria que eles ouvissem minhas palavras através dos desenhos que 

você fez delas; para que penetrem em suas mentes. Gostaria que, após tê-

las compreendido dissessem a si mesmos: ‘Os Yanomami são gente 
diferente de nós, e no entanto suas palavras são retas e claras. Agora 

entendemos o que eles pensam. Suas palavras são verdadeiras! A floresta 

deles é bela e silenciosa. Eles ali foram criados desde o primeiro tempo. O 

pensamento deles segue caminhos outros que os da mercadoria (Albert, 
Kopenawa, 2015; p. 64). 

Mas Kopenawa faz mais do que isso. Ele enxerga o ponto de onde emergem as questões: 

Os brancos nos chamam de ignorantes apenas porque somos diferentes 
deles. Na verdade, é o pensamento deles que se torna curto e confuso. 

Não consegue se expandir e se elevar porque eles querem ignorar a 

morte (...). Para nós, a política é outra coisa (Albert, Kopenawa; 2015; p. 
390) 
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Conclusão: antes do começo, depois do fim.  

A qualidade da luz em que escrutinamos nossas 

vidas tem uma incidência direta no produto em 
que vivemos e nas mudanças que esperamos 

trazer através dessas vidas.  

Audre Lorde 

 

 

A mobilização da “alienação ocidental da alteridade” por parte de Arendt não é sem 

consequências para a sua teoria, mas acabam por reduzir suas respostas à bomba atômica e 

ao totalitarismo. Vimos que em “Será que a política tem de algum modo algum sentido?” 

Arendt afirma que é somente na correlação entre bomba atômica e totalitarismo que se 

pode compreender a falta de sentido do mundo moderno. Retiro disso que esses dois 

eventos colocam o problema da humanidade. Como vimos, a bomba atômica produziu a 

humanidade em sentido negativo, precisaria-se agora de uma base positiva para ela, a partir 

da compreensão mútua. Já com relação ao totalitarismo, Arendt afirma no início de Origens 

do totalitarismo: 

a dignidade humana precisa de nova garantia, somente encontrável em 
novos princípios políticos e em uma nova lei na terra, cuja vigência talvez 

alcance toda a humanidade, mas cujo poder deve permanecer estritamente 

limitado, estabelecido e controlado por entidades territoriais novamente 
definidas (Arendt, 2012; p. 14)  

 A dificuldade apontada por Arendt, como colocado inicialmente nesta dissertação, é 

que a resposta tradicional do homem com um fim em si, já não seria possível. O niilismo 

em que se baseiam ambos os eventos, “tudo é possível”, prescindiria de qualquer 

justificativa utilitária, ou seja, qualquer pensamento em termos de meios e fins. Ademais, a 

ideia de “homem como fim em si” já seria parte do problema, pois contém  uma lógica 

antropocêntrica que pode justificar a destruição da natureza e do mundo em favor do 

homem. Assim, boa parte do sentido d’A condição humana pode ser entendido na seguinte 

passagem:  

Somos, talvez, a primeira geração a adquirir plena consciência das 

consequências mortíferas inerentes a uma linha de pensamento que nos 

força a admitir que todos os meios, desde que sejam eficazes, são 
admissíveis e justificadores para alcançar alguma coisa que se definiu 

como fim. Contudo, para evitar esses caminhos batidos do pensamento, 

não basta fazer certas restrições, como a de que nem todos os meios são 

admissíveis, ou de que, em certas circunstâncias, os meios podem ser mais 
importantes que os fins; tais restrições ou dão como certo um sistema 
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moral que, como o demonstram as muitas exortações, dificilmente poderia 

ser dado como certo, ou então elas mesmas são subjugadas pela 
linguagem e pelas analogias que sempre empregam. Falar de fins que não 

justificam os meios é cair em paradoxo, pois a definição de um fim é 

precisamente a justificação dos meios (…). Enquanto acreditarmos que 

lidamos com fins e meios no domínio político, não poderemos impedir 
que alguém recorra a todos os meios para alcançar fins reconhecidos 

(Arendt, 2010; p. 286) 

  Como defendi, a réplica de Arendt a situação de niilismo e conformismo foi tratar 

da vita activa, diretamente ligada não só à liberdade e pluralidade como também à noção de 

espontaneidade que se relaciona com a “simples manutenção da existência”. Entretanto, ao 

longo de seus textos não encontrei formulações conceituais detidas sobre a noção de 

“espontaneidade” - embora Arendt não deixe de citá-la inúmeras vezes. Sondando em 

algumas citações da autora, em “O que é Filosofia da Existenz?”,  discorrendo sobre 

Heidegger, Arendt afirma que: 

ele descarta todas aquelas características do Homem que Kant havia 
provisoriamente esquematizado, tais como liberdade, dignidade humana e 

Razão; características que derivam da espontaneidade do Homem e que 

não são, portanto, fenomenologicamente demonstráveis, já que, sendo 
espontâneas, elas são mais do que meras funções do Ser e que nelas o 

Homem visa mais do que a si mesmo (Arendt, 1994; p. 31). 

 Seguindo esse fio, n’A vida do espírito é possível perceber que Arendt retira sua 

concepção de espontaneidade do “escândalo da razão”
92

 visto por Kant, ou seja, o fato de 

que as pessoas não podem deixar de se colocar questões que elas mesmas não podem 

responder. Apesar disso, segundo a autora, Kant não teria visto seria que  

Não são apenas as coisas transcendentes do outro mundo que elas [as 

ideias da razão pura] nunca atingem; a realidade, dada pela ação conjunta 
dos sentidos coordenados pelo senso comum e garantida pela pluralidade, 

também se encontra além do alcance daquelas ideias (Arendt, 2002; p. 

50). 

Podemos dizer, então, que para Arendt os sujeitos se encontram impelidos a ir não só para 

ir além da fronteiras do que é possível conhecer, mas do que é possível ser a partir da 

prática comum. Por isso, para a autora, a ação, aquela mesma que é responsável por 

conferir sentido à vida dos homens não pode produzir resultados. Dessa forma, ao colocá-la 

como a mais alta capacidade do fazer humano, a autora está afirmando que os homens não 

                         
92 Ver: Arendt, 2002; p. 13. Novamente, o objetivo não é fazer a exegese dos filósofos citados e, sim como 

Arendt os interpretou e utilizou em suas reflexões. 
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são seres pragmáticos, embora práticos. 

 A autora indica que Kant, ao não ver a diferença entre significado e verdade, quis 

introduzir a verdade nos assuntos humanos: “é como se ele, que indicara tão 

inexoravelmente os limites cognitivos do homem, não conseguisse suportar a ideia de que, 

também na ação o homem não pode se comportar como um deus” (Arendt, 2008b, p. 36). 

Dessa forma, Arendt diferencia verdade, própria à contemplação e  do significado, próprio 

ao pensamento. O pensamento, tal como Arendt concebe, nega a separação entre vita activa 

e vita contemplativa, tanto entre o “sensorial e suprasensorial” (Arendt, 2002) quanto entre 

“saber e agir” (Arendt, 2010).   

 A verdade, conforme a autora, prescinde do mundo comum.  No lugar de verdade, 

Arendt afirma procurar pelo “significado”. Por isso nas considerações iniciais d’A condição 

humana ela estabelece: 

Pode haver verdades para além do discurso e que podem ser de grande 

relevância para o homem no singular, isto é, para o homem que seja o que 
for não é um ser político. Os homens no plural, isto é, na medida em que 

vivem, se movem e agem neste mundo, só podem experimentar a 

significação porque podem falar uns com os outros e se fazer entender aos 
outros e a si mesmos” (Arendt, 2010; p 5) 

 O que significa o significado? Ao longo de seus textos não encontrei uma resposta. 

Em “Compreensão e política” recebemos algumas pistas: sua procura acompanha a própria 

vida e ele é produzido a partir da ação em conjunto. E também: “Sempre que falamos na 

‘natureza’ ou ‘essência’ de algo estamos em realidade nos referindo a esse núcleo interior 

de cuja existência jamais podemos ter tanta certeza quanto temos da escuridão e da 

densidade”  (Arendt, 1994; p. 53).  Portanto, Arendt nomeia, dá algumas características do 

significado, mas nunca propriamente o explica porque ele é a própria impossibilidade de 

definição, a “possibilidade e impossibilidade da verdade” (Weigel, 2005) que reside na 

palavra. Conecto, assim, essa noção de Arendt com o “sem expressão” [Ausdrucklose] de 

Walter Benjamin. Conforme Gagnebin, o “sem expressão” seria ao mesmo tempo fonte da 

narração e obstáculo à linguagem (Gagnebin, 1994). Nesse sentido, a compreensão para 

Arendt tomará também a forma de um Storytelling, pois o contar histórias seria a 

construção de várias vozes e não tem a fórmula da verdade, que significa um diálogo ou de 
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mim comigo mesmo ou, até mesmo, eu-Tu
93

.   

 É justamente na impossibilidade de produzir verdade que está a força do 

significado. Em seu ensaio sobre Lessing, afirma que a grandeza deste filósofo 

não consiste meramente na percepção teórica de que não pode existir uma 

verdade única no mundo humano, mas sim na sua alegria de que 
realmente ela não exista e, portanto, enquanto os homens existirem, o 

discurso interminável entre eles nunca cessará (Arendt, 2008b; p. 36).   

Pois se uma verdade única absoluta significaria o fim da humanidade: “se o verdadeiro anel 

existisse, significaria o fim do discurso, e portanto da amizade, e portanto da humanidade” 

(Arendt, 2008b; p. 35). E, a “questão da abertura aos outros (..) é de fato a precondição para 

a 'humanidade' em qualquer acepção do termo (Arendt, 2008b; p. 23). 

 Isso significa dizer que não existe uma verdade, uma definição final sobre os 

homens.  Arendt suspeita de que exista algo como uma natureza humana. Para ela, seria 

sintomático que todas as tentativas de responder à pergunta “o que é Homem?” conduzem 

facilmente a “uma ideia que nos parece definitivamente sobre-humana [superhuman], e é, 

portanto, identificada com o divino” (Arendt, 2010; p. 13). Dessa forma, é “altamente 

improvável” que consigamos definir a nós mesmos “seria como pular sobre nossas próprias 

sombras” (ARENDT, 2010; p. 12), porque são os homens, e não o Homem, que “vivem na 

Terra e habitam o mundo” (ARENDT, 2010; p. 8). Ou seja, qualquer tentativa de 

elucidação total deve suprimir a diferença. Arendt entendeu que uma definição estrita de 

humano produz exclusão e pode acabar servindo como justificação de dominação e morte. 

 A resposta de Arendt é bastante interessante. No lugar de proceder por uma 

definição de natureza humana, Arendt entendeu que seria preciso desenvolvê-la, isto é, 

“chegar a entendimentos mútuos com companheiros humanos”. Mas não se trata de uma 

compreensão mútua que tenha a fórmula do eu-Tu, de uma conversa que finalmente 

chegará a uma conclusão. A conclusão, quando há, é produzida no engajamento do mundo, 

no processo contingente da prática política comum. No entanto o pensamento, em 

particular, tem uma qualidade: ao refletirmos constantemente sobre a palavra “casa”, por 

exemplo, podemos não ser capazes de dizer o que uma casa é, mas nos tornamos capazes 
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 No fim de “O que é filosofia da Existenz?” Arendt afirma que, com Jaspers, a filosofia da Existenz saiu de 

seu egoísmo, porém, parece criticá-lo pois o diálogo proposto por Jaspers ainda teria a fórmula do eu-Tu 

(Arendt, 1994). Uma crítica implícita à Jaspers parece estar também no fim de “Karl Jaspers: cidadão do 

mundo”, ela coloca que o filósfo procurou por compreensão mútua para desenvolver uma nova humanidade, 

porém, termina com “tudo isso, porém, se encontra num futuro muito distante” (Arendt, 2008b, p. 104). O que 

parece indicar que este diálogo ainda tem aquela fórmula dialógica que espera, algum dia chegar a uma 

síntese.  
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de “construir casas agradáveis” (Arendt, 1994; p. 157). Falando sobre a humanidade, sobre 

os assuntos humanos pode-se tornar-se mais humano. Por isso, a capacidade de produzir 

uma “nova desenvoltura no espírito” é tão importante para a autora. Assim, no fim d’A 

condição humana ela afirma que o pensamento tem relevância para o futuro do homem, 

embora talvez não para o futuro do mundo.  

 Mas, tal como Arendt afirmou sobre Kant, é como se ela não suportasse essa não 

definição. Já no início A condição humana ela aceita a diferença entre physis e nomos e 

deriva disso sua ideia de “realidade propriamente humana”, retirando de muitos 

agrupamentos a possibilidade de serem lidos enquanto constituindo uma realidade humana. 

Nos seus termos, ela introduz “verdade” nos assuntos humanos. As consequências danosas 

disso já estão claras em seu livro anterior. A Principalmente, a autora que acusa tão 

fortemente os teóricos de se refugiarem “em uma região de pensamento” dos horrores de 

seu tempo, faz a mesma coisa com relação às colonizações e escravidão durante a 

modernidade n’A condição humana. Já em Origens do totalitarismo Arendt diz, ao mesmo 

tempo, que “compreender não significa negar nos fatos o chocante” e fornecer “razões 

logicamente compreensíveis” para os massacres e horrores na África.  

 Sua formulação de realidade humana construída desde Origens do totalitarismo e 

melhor elaborada n’A condição huamana, como vimos, exclui africanos e indígenas, 

Arendt desenvolve sua noção de ação e política. Os limites desse quadro teóricos se 

mostram ficam bastante evidentes em textos posteriores já no fim dos anos 1960. A autora 

possui formulações que irritaram a comunidade negra dos Estados Unidos e que em geral 

se resumem a sua noção de que o racismo naquele país era uma questão de “livre opinião”, 

portanto uma questão social ou privada e não pública, embora Arendt advogue contra as 

leis de segregação. A incapacidade de Arendt para lidar com a comunidade negra 

estadunidense assusta em passagens como “Mas o princípio da igualdade, mesmo na sua 

forma americana, não é onipotente; não pode igualar características naturais, físicas” 

(Arendt, 2003; p. 268) de “Reflexões sobre Little Rock”.  

 Arendt chega a se arrepender de suas formulações em “Little Rock” (Ver: 

Benhabib,  2003). Logo depois, porém, em “Da violência”, afirma que o interesse dos 

estudantes negros, “a maioria sem qualificação acadêmica”, seria “baixar os padrões 

universitários” e que “a violência só entrou em cena [nos EUA] com o aparecimento do 

Poder Negro nos recintos universitários” (Arendt, 2015; p. 106). Em Hannah Arendt and 

the negro question, Katheryn Gines aponta que o problema é que Arendt trata a questão 
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negra como uma questão dos negros e não dos brancos. Conforme Gines, “a ideia de que 

Arendt não estava em posição de saber melhor não leva em consideração as oportunidades 

que Arendt teve de se engajar com intelectuais negros sobre a questão negra” (Gines, 2014; 

p. 3. Tradução nossa). Gines exemplifica com as interações entre a pensadora alemã e 

intelectuais negros como Richard Whright, James Baldwin e Ralph Ellison as quais teriam 

tido pouco impacto em suas formulações sobre a questão negra.  

 Em “Sobre a Desobediência civil” Arendt chega a formulações interessantes. Vê-se 

que a exclusão de indígenas e negros desde a fundação do país acabaram por representar 

uma impossibilidade fundamental para o próprio sistema de governo estado-unidense e são 

uma das principais causas da crise do sistema representativo e sua perda de legitimidade. 

Afirma que somos obrigados viver em uma certa comunidade, e é somente o direito de 

discordar, e agir conforme a essa discordância, que confere às nossas ações um caráter 

voluntário. Seria preciso repensar as leis não somente “legal e historicamente” como 

também “existencial e teoricamente” para se chegar a um conceito de lei compatível com a 

desobediência civil. A autora afirma que o consentimento tácito às regras da sociedade que 

possuímos desde nascer é nossa maneira de responder à “boas vindas grandes e penosas”, 

pois também implica responsabilidade (ARENDT, 2015; p. 81). Disso, deriva a capacidade 

do cidadão de discordar. Entretanto, o problema aqui é que essas boas vindas não são dadas 

aos negros e indígenas devido o fato “simples e aterrador” de que esses grupos “nunca 

foram incluídos no consensus universalis da república americana” (ARENDT, 2015; p. 80). 

Isto, os movimentos de desobediência civil teriam revelado: 

Não foram as leis, mas a desobediência civil que trouxe à luz o 'dilema 

americano', e que, talvez pela primeira vez, tenha obrigado a nação a 

reconhecer a enormidade do crime, não somente da escravidão, mas 

também dos benefícios dela esperados – 'único entre todos os sistemas 
semelhantes conhecidos pela civilização' – cuja responsabilidade o povo 

herdou, junto com tantas bençãos de seus ancestrais (Arendt, 2015; p. 

74). 

 Entretanto, feito isso, a autora passa a acusar os movimentos negros de 

incapacidade de se integrarem à sua definição de ação e se utilizarem da violência. O caso é 

contraditório, Arendt argumenta que os negros não teriam nem mesmo o direito de 

discordar do governo e da constituição daquele país – direito sobre o qual se baseia sua 

defesa dos movimentos pelos direitos civis dos anos 1960 -, dado que não estavam 

incluídos no “consenso original” que formou a nação estadunidense. Logo a seguir, os 

acusa de não se integrarem.  
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 Em “Da violência” Arendt irá criticar Frantz Fanon, uma das inspirações do 

movimento negro para pensar a questão da violência. A autora parece se utilizar de um 

expediente já conhecido pelas leitoras d’Os condenados da terra (1961), isto é, lê-lo pelas 

lentes do autor do prefácio do livro, Jean Paul Sartre. É assim que Lewis Gordon afirma:  

Em alguns casos, as críticas d’Os Condenados da Terra, das quais a mais 

notável era Hannah Arendt, estavam na verdade argumentando contra 

Sartre, que elas pensavam estar simplesmente oferecendo uma 
interpretação fiel da posição de Fanon. Tais críticas teriam feito melhor 

lendo o resto do livro (Gordon, 2015; p. 133).  

De fato, na primeira parte de seu artigo Arendt ataca posições que são de Sartre e não de 

Fanon: a ideia de que a violência seria “o homem criando a si mesmo”, a noção de 

violência enquanto parteira da história, e a violência enquanto vingança. 

 Tais críticas não servem a Fanon, pois este, ao chamar seus e suas camaradas para a 

libertação da Argélia afirma que embora o colonizado possa entrar na guerra por ódio 

não se sustenta uma guerra, não se sofre uma repressão enorme, não se 
assiste ao desaparecimento da própria família para fazer triunfar o ódio ou 

o racismo. O racismo, o ódio, o ressentimento, o desejo legítimo de 

vingança não podem alimentar uma guerra de libertação (Fanon, 1968; p. 
114) 

Para ele, o que está em jogo não é uma simples desforra e, sim, a afirmação do colonizado 

em sua plena humanidade. Embora no capítulo um haja uma consideração da necessidade 

da violência na libertação, o capítulo seguinte nomeia-se “Grandezas e fraquezas da 

espontaneidade”. Neste ponto, começa ficar mais evidente que a luta política e nos campos 

de batalha se faz em conjunto com a construção e a criatividade teórica e prática na política. 

Além disso, o autor d’Os condenados da Terra dedica um capítulo do livro, “Guerra 

colonial e perturbações mentais”, para relatar casos psiquiátricos tratados por ele enquanto 

psiquiatra na guerra de libertação da Argélia. As narrativas são chocantes e mostram as 

graves consequências do uso da violência. Desta forma, Frantz Fanon, longe de enaltecer a 

violência, sem ilusões, a apresenta, entretanto, como necessária em um primeiro momento, 

para que pessoas sujeitas à violência total colonizadora possam tomar nas mãos a 

possibilidade de construir um novo mundo. Isto porque o colonizador só entende a 

linguagem da violência (Fanon, 1961; p. 65). 

 Também é possível rejeitar a ideia de que Os condenados da Terra trata da 

violência enquanto “parteira da história”, pois seu tempo não é o do progresso, do futuro. 

Seu tempo é o presente, o tempo da ação. Mas da ação dos colonizados. Durante todo o 

livro Fanon argumenta sobre a necessidade de organização, criação política, institucional e 
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cultural reclamadas pela descolonização. Em nenhum momento, contudo, é afirmada a 

forma que tomaria esta nova política, este novo pensamento. Já em Peles negras o autor 

afirmava  

A arquitetura do presente trabalho situa-se na temporalidade. Todo 
problema humano exige ser considerado a partir do tempo. Sendo ideal 

que o presente sempre sirva para construir o futuro. E esse futuro não é 

cósmico, é o do meu século, do meu país, da minha existência. De modo 

algum pretendo preparar o mundo que me sucederá. Pertenço 
irredutivelmente a minha época. E é para ela que devo viver. O futuro 

deve ser uma construção sustentável do homem existente. Esta edificação 

se liga ao presente, na medida em que coloco-o como algo a ser superado” 
(Fanon, 2008; p. 29).  

O rompimento completo com o mundo colonial, a “dissolução total deste universo 

mórbido” só se dá pela criação de um novo. A noção de humanidade ocidental, conforme o 

autor, existe para desumanizar o outro: “a Europa que não cessa de falar do homem o 

massacra por toda parte onde o encontra” (Fanon, 1968; p. 271). Para Fanon, então, embora 

o Ocidente se queira portador da humanidade e inventor do universalismo, a colonialidade 

que o constitui é maniqueísta: “o mundo colonizado é um mundo cindido em dois, a linha 

divisória, a fronteira, é indicada pelos quarteis e delegacias de polícia” (Fanon, 1968; p. 

28). Assim, conquanto seja necessário partir da dicotomia colonizado/colonizador imposta, 

o trabalho da descolonização se dá no sentindo de unificar o mundo “exaltando-lhe por uma 

decisão radical a heterogeneidade” (Fanon, 1968; p. 34). E, se bem que Fanon “vire de 

costas para a Europa”, como nota Sartre, Os condenados da Terra termina com a seguinte 

conclamação: “Pela Europa, por nós mesmos, e pela humanidade, camaradas, temos de 

mudar de procedimento, desenvolver um pensamento novo, tentar colocar de pé um homem 

novo” (Fanon, 1961; p. 275). 

Se Fanon estivesse conclamando os colonizados a uma violência para vingança, ou 

se acreditasse na possibilidade de criação de um novo homem ou do progresso da história 

por meio da violência simplesmente, ele estaria igualando a violência total – que funda e 

constitui o mundo colonial - com a violência utilizada pelo colonizado para sua 

emancipação. Ao contrário, porém, Fanon nos diz que somente a violência total não apenas 

mata, fere, como também desumaniza, “animaliza” o outro e isto se dá em vários níveis: 

pelo desapossamento material de terra e pão, por um sistema de pensamento e cultural; pela 

violência física e morte empreendidas pela polícia e pelo exército; pelo genocídio. 

Mas, olhando novamente para “Da violência”, vemos que Arendt reconhece a 

diferença entre o argumento de Fanon e o de Sartre. Arendt afirma, por exemplo, que Sartre 

“vai muito mais longe na glorificação da violência” do que Fanon, “cuja argumentação ele 
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pretende usar na sua conclusão” (Arendt, 2015; p. 101). A autora fornece algumas 

demonstrações de ter lido o livro de Fanon em notas como: “O próprio Fanon, contudo, é 

muito mais ambíguo em relação à violência do que seus admiradores. Parece que só o 

primeiro capítulo, Concerning Violence, foi largamente lido” (Arendt, 2015; p. 103). A 

questão colocada continua, porém, pois Arendt coloca Fanon na tradição de autores que 

glorificam a “violência pela violência”, suscitados pelo “ódio contra a hipocrisia da 

sociedade burguesa” e que por isso “foram levados a um rompimento mais radical com 

seus padrões morais de que a esquerda convencional que era basicamente inspirada na 

compaixão e no ardente desejo de justiça” (Arendt, 2015; p. 138). 

Notemos, ainda, um estranho elogio de Arendt a Fanon: a de que é possível 

substituir “violência” por “ação radical e descomprometida” n’Os condenados da Terra. 

Nesse pensamento de Arendt, Fanon usa a palavra “violência” muito mais por influência de 

Sorel e se utilizava das categorias deste “mesmo quando sua própria experiência ia 

claramente contra eles” (Arendt, 2015; p. 143). A partir desse “elogio”, porém, podemos 

enxergar melhor o problema: o apagamento da violência colonial. Ou seja, o embaraço está 

em que Arendt pretende criticar o livro de Frantz Fanon sem citar a colonização. Portanto, 

as considerações de Arendt sobre a violência prestam um bom serviço para apagar a 

dimensão violenta total da colonização.  

Então, se contra o uso da violência na teoria e prática políticas Arendt irá defender a 

ação conjunta que pressupõe o diálogo, há uma dimensão violenta presente em seu aparente 

diálogo com Fanon: a violência perpetrada pela autora produz-se no gesto analítico do 

apagamento.  E, no entanto, o apagamento é anunciado: “o Terceiro mundo não é uma 

realidade e sim uma ideologia” (Arendt, 2015; p. 108). Arendt, assim, não está dialogando 

com Fanon, uma vez que não é possível qualquer análise d’Os condenados da Terra sem 

citar a colonização. Espero ter demonstrado ao longo desta dissertação porque Arendt é 

incapaz de mencioná-la.  

Como vimos, o terceiro mundo não existe para Arendt também no sentido de que a 

autora não sublinha as ligações entre o imperialismo – para ela, ocupação da África e Ásia 

no fim do século XIX –, colonização das Américas e Austrália no início da modernidade e 

escravidão. Essa falta de conexão chega a esbarrar senão em uma justificação do 

colonialismo, em sua mitigação. Por isso, não só Arendt nega aos negros norte-americanos 

a ideia de que teriam vindo de uma diáspora comum com outras partes do mundo, como 

também de se pensarem em uma outra tradição, pois seus antepassados trazidos das Áfricas 

não teriam história propriamente já que não teriam mundo.  
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Entretanto, é possível perceber uma contradição performativa nas argumentações de 

Arendt contra a violência dos movimentos negros que justamente confirmam as ideias de 

Fanon. De modo geral, a autora tira a “realidade humana” de povos negros e indígenas
94

. E 

também nega às negras estadunidenses a possibilidade de se pensarem enquanto negras. 

Nestes textos dos anos 1960 porém, se Arendt acusa os movimentos negros de violência, é 

somente por sua “violência” que eles irrompem no que Arendt chama de espaço público e, 

então, finalmente ela os ouve. E, se não os ouve completamente, pelo menos chega a 

impasses que revelam um pouco melhor a insuficiência de suas análises. Noto que 

justamente desta contradição performativa de Arendt procurei retirar os procedimentos 

desta dissertação.   
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 Como afirmado algumas vezes nesta dissertação, ela faz isso justificando os genocídios dos povos 

Africanos ao falar de Imperialismo; 'esquecendo” de tratar da Revolução Haitiana em Sobre a Revolução e 

não tratando das colonizações em A condição humana. E, além disso, afirmando que as tribos negras viviam 

“como animais” em Origens do totalitarismo.  
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