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Resumo 

 

A que nos conduz o pensamento de Hannah Arendt? Neste estudo concebe-se o 

pensamento de Hannah Arendt a partir de uma dimensão inerente a sua condição 

de “conduzir”, nos marcos do sentido etimológico da “pedagogia”. Faz-se um 

exercício de cartografia do seu pensamento, com uma demarcação sobre aqueles 

escritos que nos permitem aproximar melhor da condição humana de seu exercício 

na filosofia. Procuram-se em algumas correspondências, memórias, entrevistas e 

discursos, as marcas de um pensamento que nos auxiliam a pensar o sentido de 

“pertencimento”, na relação do sujeito com o mundo, e o sentido do 

“reconhecimento”, na relação do sujeito com o outro seu semelhante. A resposta à 

pergunta nuclear alcança a sua elaboração final com a definição do exercício 

mesmo do pensamento, em uma solução de acerto do sujeito consigo mesmo. 

Discute-se o sentido do pensar, enquanto uma prática, ao mesmo tempo individual e 

social, como a expressão da responsabilidade que um sujeito assume diante do 

outro e diante do mundo. Tais elementos da composição do sujeito a partir do 

reconhecimento do mundo, do outro e de si, são trazidos para a reflexão dos 

desafios de uma educação diferente, que tenha-os como base de condução. 

  

Palavras-chave: Hannah Arendt. Condução. Educação 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Where does Hannah Arendt thoughts lead us? In this study Hannah Arendt's thinking 

is conceived from a dimension inherent in his condition of "driving" within the 

framework of the etymological sense of "pedagogy". An exercise of cartography of 

his thought is made, with a demarcation on those writings that allow us to better 

approach the human condition of his exercise in philosophy. We seek in some 

correspondences, memories, interviews and speeches, the marks of a thought that 

help us think the sense of "belonging", regarding the subject with the world, and the 

sense of "recognition", regarding the subject with the other of his resembling. The 

answer to the nuclear question reaches its final elaboration with the definition of the 

exercise of thought, in a solution of hits of the subject's own self-satisfaction. It 

discusses the meaning of thinking, as a practice, both individual and social, as an 

expression of the responsibility that one admits before the other and before the 

world. Such elements of one’s composition from the recognition of the world, from the 

other and from itself, are brought to the reflection of the challenges of a different 

education that has them as a basis of conduction. 

 

Keywords: Hannah Arendt. Driving. Education 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A que nos conduz o pensamento de Hannah Arendt? Neste estudo o 

pensamento de Hannah Arendt é concebido a partir da dimensão de sua condição 

de “conduzir”, nos marcos do sentido etimológico da pedagogia. Ser conduzido a 

partir de princípios centrais do pensamento de Hannah Arendt pressupõe pensar 

uma educação que, antes de tudo, se preocupa com temas que foram caros à 

autora ao longo de sua vida, como a capacidade de pensar e julgar, a conservação 

do mundo e a defesa da ação no espaço público. 

Por que Hannah Arendt? Desde os estudos na Graduação em Geografia, um 

dos temas que me mobilizou a atenção foi o tema da política e da violência. Pensar 

o espaço da política e os meios de supressão do público, que advêm com as 

experiências totalitárias no século XX, colocaram as obras de Arendt no conjunto de 

interesses na busca de compreensão de tais fenômenos históricos, mas também 

como busca de compreensão da própria realidade do mundo atual. 

Posterior aos primeiros contatos com As Origens do Totalitarismo (ARENDT, 

2006c), publicado em 1951, a obra mais intrigante e que fomentou questionamentos 

acerca do mal na sociedade de massas e do mal na política como oponente da 

democracia, foi Eichmann em Jerusalém (ARENDT, 2000), de 1963, na qual a 

autora reúne as reflexões surgidas quando do julgamento do oficial nazista 

responsável pela deportação de judeus para os campos de extermínio, sequestrado 

na Argentina e julgado em Israel entre 1961 e 1962. Pensar no mal banal na 

sociedade atual criou uma inquietação sobre como a educação oferecida aos jovens 

hoje pode potencializar esse mal ou contrapô-lo. 

Ciente da necessidade de um aprofundamento teórico tanto em Filosofia, de 

modo geral, quanto no pensamento de Hannah Arendt, de modo específico, uma vez 

que minha formação inicial é na área de Geografia, optei por uma proposta que 

encaro como uma iniciação científica, uma apresentação aos temas de interesse 

que servirão de base para a retomada das preocupações iniciais que pretendo 

desenvolver em estudos futuros. Nesse sentido, analisar as possibilidades de uma 

condução no mundo à luz das obras e pensamentos de Arendt coloca a tarefa de 

familiarização com essa pensadora, bem como com o pensar a educação enquanto 

responsável pela apresentação do mundo aos que nele chegam. 
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1.1 O cenário em que se pensa 

 

O modo de construir a vida e o mundo, de garantir o atendimento das nossas 

necessidades, por meio do trabalho e de atuação política por meio da palavra e da 

exposição aos olhos dos outros na sociedade atual, tem como marca um 

distanciamento das pessoas da esfera pública, que é para Arendt, local de encontro 

entre os iguais e de realização da política, não como mera administração do Estado, 

mas como pensar, comunicar e agir no mundo. A crise da modernidade, o 

enfraquecimento da política e do espaço público como pensado por ela têm reflexos 

em todas as esferas da vida. 

Essas características se expressam na realidade por meio da falta da 

responsabilidade pelo outro e pelo mundo, da atomização da vida pública e da 

exposição da vida privada, numa inversão das esferas e no surgimento da esfera 

social. É possível pensar de que forma as reflexões da autora, que problematizou 

sobre os aspectos do mundo público, a crise da modernidade, o fenômeno do 

totalitarismo na contemporaneidade e as capacidades de pensar e julgar, dentre 

outros, poderiam dar pistas de como entender o cenário atual. 

Daí advém o título do presente estudo, que ao mesmo tempo indica o 

problema de pesquisa: A que nos conduz o pensamento de Hannah Arendt? Sua 

vida e obra podem dar pistas sobre a forma de conduzir os novos elementos do 

mundo na relação de pertencer a ele, por ele se responsabilizar, relacionar-se com 

os outros no âmbito público, a partir dessa relação se fazer enquanto seres políticos 

e por fim, compreender a si mesmos nessas relações? 

A proposta de analisar a dimensão pedagógica do pensamento de Hannah 

Arendt traz a tarefa de refletir sobre as marcas da composição do sujeito com o 

mundo, como condição de pertencimento; sobre as marcas da composição do 

sujeito com o outro, como condição de reconhecimento; sobre as marcas da 

composição do sujeito consigo mesmo, em seu tempo, como condição de exercício 

da liberdade e da responsabilidade, do agir e do pensar. 

Ao remeter aos termos do “pertencimento” ao mundo, o sujeito pode 

reconhecer esse espaço do “entre”, esse território estabelecido em seu vínculo com 

os demais e com suas obras, que são produtos de toda a humanidade e garantem 

certa continuidade, a permanência do mundo para além da efemeridade da vida. O 

potencial de criar algo novo que seja sua obra e contribuição para esse mundo que 
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já existia antes da chegada de cada um e que permanecerá depois da morte está 

em reconhecer o mundo enquanto produto humano. Nos termos do 

“reconhecimento”, o sujeito experimenta uma composição com o outro, a 

possibilidade de consolidar os vínculos enquanto parte da humanidade se faz, ao 

passo que o espaço do encontro e da ação política se fortalecem na junção dos 

livres para se mostrar à luz do mundo, mas diferentes na pluralidade de agir e 

pensar. Nos termos do pensar, o sujeito se acerta consigo mesmo e se assenhora 

de si mesmo como meio de cumprir com uma responsabilidade articulada com a sua 

singularidade, com um modo único de se fazer presença, seja em suas relações 

com o mundo, seja em suas relações com o outro. 

O conjunto da obra de Hannah Arendt visto sob a ótica das três formas de 

composição do sujeito no esforço de se fazer singular, em seu tempo e em seu 

lugar, carregam elementos que permitem afirmar um sentido pedagógico, de 

condução no mundo, aos outros e a cada um, em múltiplas e incansáveis fórmulas 

de exercício da liberdade e da responsabilidade. Essa hipótese impulsiona a busca 

de pistas de como essa condução pode ser entendida a partir do pensamento da 

autora. 

Mundo afora, há questionamentos acerca da democracia representativa, seus 

desafios e limites, bem como a forma como as pessoas se posicionam e agem no 

mundo. A presente pesquisa busca inserir uma reflexão nesse cenário, pensando 

sobre os três eixos de composição do sujeito: o encontro com o mundo, com o outro 

e consigo mesmo. 

 

1.2 Hannah Arendt e seu tempo: elementos biográficos 

 

Hannah Arendt (1906-1975) é o testemunho de grande parte do século XX e 

das mudanças que nele transcorreram, afetaram e afetam o planeta até a 

atualidade. Apareceu no mundo, dele aos poucos foi tomando ciência, a ele sendo 

apresentado, por meio das línguas que aprendeu das obras que leu, da filosofia que 

estudou e praticou, da percepção crescente do olhar enviesado sobre o que era 

diferente, mediada principalmente por sua condição de judia. Aos poucos adentrou o 

mundo político, à luz da publicidade e sob a atenção de todos, enquanto 

gradativamente experimentava, antes mesmo de compreender totalmente e teorizar 

sobre tais temas, a deterioração do agir em conjunto, o antissemitismo, a 
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superfluidade do humano e o mal banal. Enquanto viveu, foi fortemente afetada pelo 

mundo e pela torrente de acontecimentos que presenciou, notadamente marcados 

em suas obras, que eram, antes de tudo, um esforço próprio de compreender a 

realidade que a cercava. Como disse a Günter Gaus em 1964, “quando estou 

trabalhando, não me importa a influência que possa ter. [...] Para mim o essencial é 

compreender, e escrever faz parte disso. [...] Influir eu mesma? Não, eu quero 

compreender”1. 

Era amante, acima de tudo, do pensar, que, para ela, era estar viva. No texto 

que escreveu em homenagem aos 80 anos de Martin Heidegger (1889-1976), no 

jornal Merkur, em 1969, fazendo menção ao que aprendeu com seu professor, 

Arendt afirma: “Estamos tão habituados às velhas oposições entre a razão e a 

paixão, entre o espírito e a vida, que a ideia de um pensar apaixonado, onde o 

Pensar e o Estar-Vivo se tornam um, espanta-nos um pouco” (1987, p. 225). A 

abertura ao pensar, a disposição ao pensamento vivo, imbricado na tentativa de 

compreender o que a cercava, não um pensar como objeto, mecânico, como 

trabalho, como “pensar sobre”, como se houvesse uma separação em relação ao 

que se pensa, mas um pensar como permanente atuação foram marcas que 

carregou da formação acadêmica com Heidegger e Karl Jaspers (1883-1969), seus 

professores e mentores. Sobre Jaspers escreveu elogiosamente sobre seu amor à 

luz e ao mundo público: “Para ele a responsabilidade não é um peso e não tem 

nenhuma relação com os imperativos categóricos. Antes flui naturalmente de um 

prazer inato em tornar manifesto, em clarear o escuro, em iluminar as sombras” 

(ARENDT, 1987, p. 70). 

A carência de pensar e compreender, enquanto vivia num mundo que perdia 

gradativamente seus esteios tradicionais e inquestionáveis, a fez buscar entender 

desde a situação judaica na Alemanha e no mundo, até a ascensão dos governos 

totalitários, a guerra e o extermínio de seres humanos tratados como descartáveis, 

assim como o esvaziamento da esfera pública sempre presente nesses 

acontecimentos e depois sistematizada e descrita em análises de A Condição 

Humana (2016), de 1958. 

Pensadora sem rótulos, vista como conservadora por um lado, revolucionária 

por outros, era ela mesma de certa forma defensora de ambas as perspectivas, uma 

                                                           
1
https://www.youtube.com/watch?v=lvbWJ6LpIqE - Hannah Arendt entrevistada por Günter Gaus em 1964. – 

Acessado em 01/02/2018. 

https://www.youtube.com/watch?v=lvbWJ6LpIqE
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vez que entendia a possibilidade de transformação do mundo a partir de cada nova 

chegada, de cada novo nascimento no mundo posto, ao mesmo tempo em que 

sabia da necessidade de conservação do mundo para que os novos tenham uma 

base para resguardar-se, abrigar-se e crescer antes que coloquem seu potencial 

revolucionário em prática. Tanto a conservação quanto a ação não se dão no 

isolamento, mas em concerto entre os homens. A primeira, dependente da obra 

humana que cria tudo que dá estabilidade ao mundo; a segunda, dependente do 

encontro com iguais em liberdade, no espaço público, onde a pluralidade é condição 

para sua existência. Assim se referiu Elizabeth Young-Bruehl, em sua obra Hannah 

Arendt: por amor ao mundo (1997), às posições de Arendt sobre os temas que lhe 

mobilizavam e a forma como era encarada por muitos: 

 

Ela era, e assim permaneceu, tanto conservadora quanto 
revolucionária, e nunca perdeu o sentido da urgência que a levara a 
expressar seus pontos de vista para a imprensa mesmo estando 
consciente de que a pressa a deixava vulnerável à crítica por parte 
daqueles que eram simplesmente conservadores ou simplesmente 
liberais. 

(YOUNG-BRUEHL, 1997, p. 201) 

 

Por ter vivido as situações extremas da perseguição aos judeus, da vida 

clandestina como refugiada e como pária, de testemunha e pensadora dos 

acontecimentos de grande parte do século XX, a vida e obra de Hannah Arendt são 

depoimentos de uma época e de um esforço de compreendê-la concomitante à sua 

vivência. Foi uma vida, uma biografia, que como ela mesma definia sobre as vidas 

de homens e mulheres sobre as quais escreveu, merece ser contada. E que, além 

disso, tem muitas pistas de possibilidades de condução dos novos no mundo e para 

o mundo. 

Elizabeth Young-Bruehl (1997) relata: 

 

A filosofia deve tornar-se concreta e prática, sem por nenhum 
momento perder de vista sua origem”, escreveu Jaspers numa carta 
de 1946. Mas essa compreensão começara para ambos em 1933, 
quando Hitler chegou ao poder na Alemanha e eles se deram conta 
de que também o “amor ao próximo” devia tornar-se concreto e 
prático. 

(1997, p. 28) 
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Na obra Why read Hannah Arendt now, Richard Bernstein (2018) contribui na 

elucidação do interesse na obra de Arendt: 

 

Arendt was remarkably perceptive about some of the deepest 
problems, perplexities, and dangerous tendencies in modern political 
life. Many of these have not desappeared; they have become more 
intense and more dangerous. When Arendt spoke about “dark times” 
she was not exclusively refering to the horrors of twentieth-century 
totalitarism. 

(2018, p. 1-2) 

 

Assim, recorrer a Hannah Arendt na busca de elementos que possam indicar 

uma condição de estar e ser no mundo é dar prosseguimento ao mesmo esforço 

motivador que a fez refletir sobre a política, o mal e o totalitarismo: a necessidade de 

compreender a realidade. Tal necessidade é reflexo, por um lado, da continuidade e 

aprofundamentos de tendências que ela percebeu e descreveu enquanto vivia. Por 

outro, é indicativo de um exercício de pensar e se responsabilizar pelo mundo e 

pelos outros, por meio da educação e da apresentação do mundo para os que a 

cada dia chegam a ele, exercício esse que deve ser feito nas escolas, mas também 

em qualquer espaço onde se aprende e se conhece sobre o que existe e o que pode 

vir a ser. 
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2 A RELAÇÃO DO SUJEITO COM O MUNDO: O RECONHECIMENTO DA 

PRODUÇÃO HUMANA 

 

Como um de seus esforços de compreensão da realidade, Arendt escreveu A 

Condição Humana (2016), onde descrevia e refletia sobre as características das três 

atividades da Vida Activa: o labor (trabalho), a obra e a ação, correspondentes aos 

executores de cada uma dessas atividades, que ela chama respectivamente de 

animal laborans, homo faber e homem de ação. 

 

Com a expressão vida activa pretendo designar três atividades 
humanas fundamentais: trabalho, obra e ação. São fundamentais 
porque a cada uma delas corresponde uma das condições básicas 
sob as quais a vida foi dada ao homem na Terra. 

(ARENDT, 2016, p. 9) 

 

O trabalho atende às necessidade vitais, às demandas metabólicas e à 

continuidade biológica da vida, garantida pela sua realização. A obra ocupa uma 

posição intermediária entre as três atividades, pois é ela que dá a permanência ao 

mundo e à superação da efemeridade do trabalho e do consumo imediato daquilo 

que é produzido com vistas a atender as necessidades vitais; a ação por sua vez, 

diferentemente da obra, não pode, segundo a autora, ser guiada pela lógica de 

meios e fins, pois a tentativa de controle do espaço político, como um processo 

controlável, destrói a possibilidade do imprevisível dos encontros e da pluralidade. A 

ação, portanto, é a menos duradoura do ponto de vista objetivo, mas é a superior 

das atividades, por poder criar corpos políticos capazes de agir, rememorar, fundar, 

iniciar o novo em consenso. Dessa hierarquia Arendt diz: 

 

[...] a ação do político ocupa a posição mais alta, o fazer do artesão e 
do artista uma posição intermediária e o trabalho que provê as 
necessidades do funcionamento do organismo humano, a mais baixa 

(1972, p. 119) 

 

Ao nascer, cada pessoa adentra a um mundo que já estava aqui antes de sua 

chegada, e que permanecerá após a sua morte. Nesse intervalo em que se faz parte 

do mundo, nele se vive e é possível atuar, o mundo pode ser reconhecido por meio 

de tudo que o humano produziu e ainda não se deteriorou, as obras, o artifício, 
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aquilo que não é consumido de imediato com o trabalho humano, ou seja, tem 

durabilidade. A obra do homo faber cria “a infinita variedade de coisas cuja soma 

total constitui o artifício humano” (ARENDT, 2016, p. 169). Para ela, esse conjunto 

de obras humanas garante uma continuidade, uma estabilidade, sem a qual cada 

um seria obrigado à continuidade do atendimento das necessidades biológicas, pois 

não haveria objetividade mundana que lhe garantisse nada além do consumo 

imediato. 

Por serem potencialmente mais duráveis do que a vida biológica humana, as 

obras podem ser documentos, testemunhos de épocas ou de modos de vida. São de 

todo tipo, desde que tenham a característica de ser produzidos e não consumidos de 

imediatos após sua conclusão. A produção humana, construtora de obras, como 

uma das atividades da Vida Actica, é guiada por meios e fins, pela confiabilidade, 

pela capacidade de controlar os meios com vistas a um objetivo previamente 

concebido. 

 

A característica da fabricação é ter um começo definido e um fim 
definido e previsível, e essa característica é bastante para distingui-la 
de todas as outras atividades humanas. O trabalho, preso ao 
movimento cíclico do processo vital do corpo, não tem começo nem 
fim. A ação, como veremos adiante, embora tenha um começo 
definido, jamais tem um fim previsível. Essa grande confiabilidade da 
obra reflete-se no fato de que o processo de fabricação, ao contrário 
da ação, não é irreversível: cada coisa produzida por mãos humanas 
pode ser destruída por elas, e nenhum objeto de uso é tão 
urgentemente necessário ao processo vital que o seu fabricante não 
possa arcar com sua destruição e sobreviver a ela. 

(ARENDT, 2016, p. 178) 

 

Além disso, Arendt frisa: 

 

A obra proporciona um mundo ‘artificial’ de coisas, nitidamente 
diferente de qualquer ambiente natural. Dentro de suas fronteiras é 
abrigada cada vida individual, embora esse mundo se destine a 
sobreviver e a transcender todas elas. A Condição Humana da obra 
é a mundanidade. 

(2016, p. 9) 

 

Para a autora a atividade de produzir o mundo, ou seja, a obra, tudo aquilo 

que dá continuidade para o mundo, é característica essencial do homo faber.  É tudo 

aquilo que é produzido pela mão humana, dá durabilidade ao mundo e pode criar as 
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condições materiais de consolidação ou de existência de um mundo público. Nesse 

sentido, quando se adentra o mundo através do nascimento, conforme diz Arendt, 

por meio das obras que outros deixaram durante suas vidas e que ainda 

permanecem entre nós, é possível reconhecer um pouco do próprio mundo que foi 

construído, deixado pelos outros e que em muitos casos vai permanecer quando se 

encerrar a vida de cada ser humano. Dentro da Vida Activa a obra ocupa uma 

posição intermediária entre o trabalho, o labor que produz tudo aquilo que consome 

logo de imediato, assemelhando-se a uma atividade natural vital e que não deixa 

rastros atrás de si; e a ação, que é atividade política por excelência, que ocorre no 

mundo público por meio do discurso e do aparecimento, sendo que tão logo é 

executada, desaparece sem deixar nada material. A única forma de imortalizar a 

ação é por meio da obra, do registro de tais ações e falas, pelo trabalho do 

historiador. 

Ao passar pelo mundo, cada um pode inserir nele novas obras. Um dos tipos 

de obra que Arendt cita é a obra de arte, que pode ser vista por seu valor estético e 

não tem aparentemente finalidade utilitária. Uma das formas de obra artística seria 

os relatos históricos, as obras literárias ou mesmo as poesias que podem, inclusive, 

retomando a ideia dos gregos de imortalização por meio de feitos registrados por 

outros, garantir não uma eternidade, mas uma imortalidade dos feitos, nos registros 

e na rememoração cada vez que alguém os lê.  Quem faz algo ou age no mundo 

nunca tem a garantia de seus resultados, vide o caráter imprevisível da ação; mas, a 

depender do registro do historiador ou poeta, pode se imortalizar por meio das obras 

dos que as escrevem. Nesse sentido as obras literárias podem ser importantes 

instrumentos de rememoração ou mesmo de conhecimento histórico, assim como 

podem ser as biografias, que não são ações, mas obras que relatam ações de 

outros.   

Essa importância da narrativa como registro e como obra testemunho da vida 

de outros foi bastante exaltada por Arendt em vários textos biográficos que escreveu 

sobre Bertoldo Brecht, Walter Benjamin, Isak Dinesen e Herman Broch. Esses eram 

figuras contemporâneas a Hannah Arendt e que narravam histórias e contavam 

sobre si e sobre sua realidade, acrescentando a esse mundo elementos que eram 

ao mesmo tempo relatos enquanto retratos de um tempo e obras literárias. 

Sobre Walter Benjamin e sua capacidade de pensar e escrever poeticamente, 

bem como tentar entender aquilo que já foi por meio das obras, Arendt escreveu: 
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O que guia esse pensar é a convicção de que, embora o vivo esteja 
sujeito à ruína do tempo, o processo de decadência é ao mesmo 
tempo um processo de cristalização, que nas profundezas do mar, 
onde afunda e se dissolve aquilo que outrora era vivo, algumas 
coisas ‘sofrem uma transformação marinha’ e sobrevivem em novas 
formas e contornos cristalizados que se mantém imunes aos 
elementos, como se apenas esperassem o pescador de pérolas que 
um dia descerá até elas e as trará ao mundo dos vivos – como 
‘fragmento do pensamento’, como algo ‘rico e estranho’ e talvez 
mesmo como um perene Urphänomene.  

(ARENDT, 1987, p. 176) 

 

A vida narrada, a biografia, a história, como o passado contido na linguagem 

e materializado na obra literária, são parte da durabilidade do mundo e da memória 

que são apresentados sempre às novas gerações. 

 

A tarefa e a grandeza potencial dos mortais residem em sua 
capacidade de produzir coisas – obras, feitos e palavras – que 
mereceriam estar e, pelo menos até certo ponto, estão confortáveis 
na eternidade, de sorte que por meio delas os mortais pudessem 
encontrar o seu lugar em um cosmo onde tudo é imortal exceto eles 
próprios. 

(ARENDT, 2016, p. 24) 

 

Sobre o papel da rememoração e relatos da história, as “estórias suscetíveis 

de narração”, escreveu: 

 

Tanto quanto seja possível algum “domínio” do passado, ele consiste 
em relatar o que aconteceu; mas essa narração, que molda a 
história, tampouco resolve qualquer problema e não alivia nenhum 
sofrimento; ela não domina nada de uma vez por todas. Ao invés 
disso, enquanto o sentido dos acontecimentos permanecer vivo – e 
esse sentido pode persistir por longuíssimos períodos de tempo - , o 
“domínio do passado” pode assumir a forma da narração sempre 
repetida [...] Quando isso ocorre, o relato do corrido aí se detém e 
uma narrativa composta, um parágrafo a mais, acrescenta-se aos 
recursos do mundo. Retificada pelo poeta ou pelo historiador, a 
narração da história obteve permanência e estabilidade. Assim a 
narrativa recebeu seu lugar no mundo, onde sobreviverá a nós. 

(ARENDT, 1987, p. 28-29) 

 

A existência de um mundo material estabelecido em obras historicamente 

construídos pelo ser humano e que são elas mesmas testemunho de sua época e da 

forma como cada um viveu em cada momento do mundo estão postas antes do 
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nascimento de cada um e têm potencial de permanecer no mundo quando da morte 

de cada humano. Esse mundo posto e durável, quando apresentado aos novos, é 

também indicativo daquilo que o ser humano acumulou enquanto conhecimento e 

capacidade de produção e também indício de toda a responsabilidade que cada um 

que adentra ao mundo tem em relação àquilo que receberá, deverá cuidar e poderá 

mudar. Reconhecer essas obras é reconhecer o potencial criador do humano, que, 

apesar de não ser a atividade superior da Vida Activa, é responsável pela 

permanência e durabilidade do mundo comum que partilhamos. 

Na obra A Condição Humana, Arendt (2016) adverte para a necessidade de 

que se reconheça a importância das obras, mas que não se passe a tratar todas as 

outras atividades da vida pautadas nos mesmos critérios que regem a produção de 

coisas, pois faria com que tudo fosse levado a partir de critérios de meios e fins 

como se tudo pudesse ser controlado, planejado, sem a mínima imprevisibilidade, 

coisa que para ela é impensável em relação à ação. 

 

Embora somente a fabricação, com sua instrumentalidade, seja 
capaz de construir um mundo, esse mesmo mundo torna-se tão sem 
valor quanto o material empregado, simples meios para outros fins, 
quando se permite que os padrões que presidiram o seu surgimento 
prevaleçam depois que ele foi estabelecido. 

(ARENDT, 2016, p.194) 

 

É por isso que ela rechaça qualquer tipo de teleologia quando se trata de 

história, seja do ponto de vista cristão com as promessas da vida eterna após a 

morte, seja por meio da garantia de um mundo sem classes e livre do trabalho como 

preconizado pelos marxistas. Para Arendt esse tipo de previsibilidade é impossível 

no mundo político, que é em si incontrolável, pois as consequências dos atos 

perduram durante muito tempo e muitas gerações, mesmo quando o agente 

iniciador já não mais se encontra no mundo (2016, p. 288-289). Tal ressalva se faz 

no intuito de evitar que ocorra a “generalização da experiência da fabricação como 

critérios últimos para a vida e para o mundo dos homens” (2016, p.195). 

Enfim, entender o mundo como local onde o ser humano vive e constrói 

coisas é entender que, quando nascemos, já se tem um mundo dado, passível de 

mudança posterior, em relação ao qual é preciso reconhecer a responsabilidade 

para poder conservar aquilo que é necessário e importante para a vida humana, ao 

mesmo tempo em que se tenha a possibilidade de criar novas coisas ou iniciar algo 
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novo.  De qualquer forma, como afirma Arendt, toda ação carece de que haja um 

espaço público que só é possível de existir onde haja um mundo consolidado capaz 

de sustentá-lo. 

 

É como se a estabilidade mundana se tornasse transparente na 
permanência da arte, de sorte que certo pressentimento de 
imortalidade – não a imortalidade da alma ou da vida, mas de algo 
imortal alcançado por mãos mortais – tornou-se tangivelmente 
presente para fulgurar e ser visto, soar e ser escutado, falar e ser 
lido.  

(ARENDT, 2016, p. 209) 
 

O mundo que existe é um mundo onde há ou pelo menos deveria haver as 

condições de crescimento e proteção de cada novo sujeito que aparece. Seriam os 

espaços privados em distinção aos espaços públicos, onde os seres em crescimento 

devem ser resguardados e apresentados gradativamente ao mundo público. “Face à 

futilidade e fragilidade da ação humana, o mundo erigido pela fabricação é de 

duradoura permanência e tremenda solidez” (ARENDT, 1972, p. 91). Em relação a 

isso, na obra Entre o Passado e o Futuro, Arendt (1972) cita a necessidade de se 

apresentar o mundo a cada nova geração que chega, numa atividade incansável e 

interminável que se repetirá sempre.  

Ainda nesse aspecto, no texto sobre “A crise na educação”, que consta na 

obra supra citada, a autora aborda o papel da escola no mundo onde a tradição está 

em desintegração, fala da tarefa da escola e da educação como aquelas 

responsáveis por criar os espaços intermediários entre o privado da casa e o público 

da política. A escola pode assumir a tarefa de apresentar o mundo às crianças, sua 

forma de organização, a forma como as relações se dão, o mundo como ele é e tudo 

que o humano já produziu. Aqueles que não amam verdadeiramente o mundo nos 

termos do amor mundi2 da autora não devem estar a cargo da educação, pois 

                                                           
2
O vocábulo elaborado pelo Professor André Macedo Duarte, tal como está apresentado em seu artigo 

“Hannah Arendt”. “Amor mundi: constitui o lema do pensamento político arendtiano, contrário à atitude 
intelectual que ela julgava predominante no mundo moderno, definida em termos da alienação do homem em 
relação ao mundo, implicada tanto na sua fuga da Terra para o universo quanto em sua fuga do mundo para 
dentro de si, origem do moderno subjetivismo filosófico e das tendências psicologistas do pensamento social 
contemporâneo. Foi a partir desta perspectiva anti-humanista e anti-subjetivista, a qual privilegiava o cuidado 
pelo mundo entendido enquanto conjunto de artefatos e instituições políticas duráveis e estáveis, que Arendt 
detectou um dos grandes dilemas políticos do presente, ou seja, o caráter instável e inóspito de um mundo 
quase inteiramente regido pela lógica do trabalho e do consumo, a qual se perpetua em um ciclo análogo aos 
grandes ciclos da natureza. Por isso, Arendt pensa que um dos principais aspectos da política diz respeito à 
preservação da estabilidade do mundo, e não ao cuidado dos interesses privados e ao suprimento das 
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podem acabar por abandoná-los uns aos outros sem o papel condutor pertencente 

ao adulto, que é a pessoa representante do mundo existente na relação entre 

professor e aluno, com tal papel a desempenhar. 

 

[...] o educador está aqui em relação ao jovem como representante 
de um mundo pelo qual deve assumir a responsabilidade, embora 
não o tenha feito e ainda que secreta ou abertamente possa querer 
que ele fosse diferente do que é. [...] Qualquer pessoa que se recuse 
a assumir a responsabilidade coletiva pelo mundo não deveria ter 
crianças, e é preciso proibi-la de tomar parte em sua educação.  

(ARENDT, 1972, p. 239) 

 

A função precípua da educação, a partir desse entendimento da necessidade 

de compreender o mundo como obra humana que dá estabilidade e abriga as 

condições de desenvolvimento do trabalho e da ação política, seria garantir aos que 

chegam ao mundo a apresentação do que os rodeia. “A essência da educação é a 

natalidade, o fato de que seres humanos nascem para o mundo” (ARENDT, 1972, p. 

223). Tendo isso em mente, o professor e todos aqueles que educam devem, 

segundo Arendt, evitar que as crianças sejam abandonadas a si mesmas, numa 

crítica explícita às teorias pedagógicas que defendem a ideia de “um mundo 

específico da criança, feito para e por eles”, como se os adultos permitissem sua 

autonomia e seu autogoverno. Aqui cabe uma ressalva, pois em matéria de 

educação, Arendt se considerava conservadora3. O que ela tem em mente - o 

abandono dos adultos em relação às crianças - não se trata de uma tentativa de 

retorno aos modelos de escola onde não havia a mínima possibilidade de expressão 

e diálogo dos alunos no espaço escolar. Sua preocupação está relacionada com um 

entendimento mais amplo das crianças entregues à própria sorte e governo, 

excluindo os adultos e o contato com as pessoas de outras idades, que são aqueles 

                                                                                                                                                                                     
necessidades vitais daqueles que o constroem e habitam.” In: PECORARO, Rossano (Org). Os filósofos – 
Clássicos da filosofia – Vol III – de Ortega Y Gasset a Vattimo. Petrópolis: Vozes; Rio de Janeiro PUC-Rio, 2009. 
Pag.:161. A partir deste conceito nós reafirmamos um modo de compreender o quanto o papel do educador é 
importante e necessário, e o quanto cada educador está desafiado a se reinventar enquanto uma autoridade: 
aquela capaz de conferir ao educando as referências necessárias ao seu trânsito pelo mundo, com a 
responsabilidade, ele o educador, de não deixar o educando entregue ao abandono das capturas advindas do 
mercado. 
3
 Ser conservador em educação - Escola como espaço conservador, de conservação da criança em relação ao 

mundo, do mundo em relação à criança, do velho para o novo e do novo para o velho. Mas essa atitude 
conservadora não deve se estender para a política. “Tal atitude conservadora, em política – preservar o status 
quo –, não pode senão levar à destruição, visto que o mundo, tanto no todo como em parte, é 
irrevogavelmente fadado à ruína pelo tempo, a menos que existam seres humanos determinados a intervir, a 
alterar, a criar aquilo que é novo” (242). 
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que representam o mundo que deveria lhe ser apresentado. “Assim, ao emancipar-

se da autoridade dos adultos, a criança não foi libertada, e sim sujeita a uma 

autoridade muito mais terrível e verdadeiramente tirânica, que é a tirania da maioria” 

(ARENDT, 1972, p.230). 

Arendt acentua que as conquista políticas de trabalhadores e mulheres, de 

emancipação de acesso ao mundo público assumiram caráter contrário no caso das 

crianças, uma vez que o espaço da escola não é um espaço do público, mas um 

ambiente pré-político onde não deve ser exigido desses seres ainda em formação, 

as responsabilidades dos adultos. Na tentativa de livrar as crianças de métodos 

antiquados e castradores, Arendt aponta que as teorias pedagógicas vigentes nos 

EUA expressavam o desmonte da autoridade do adulto e a supremacia do mundo 

da criança, onde o mais velho não deveria intervir. 

É importante a forma como ela frisa o gradativo abandono dos conteúdos 

para uma dedicação ao “saber fazer”, centrado nos alunos, com enfoque no “como 

ensinar”, no tocante à formação de professores. Arendt cita uma experiência norte-- 

americana de adoção das pedagogias construtivistas e que, posteriormente, se 

expandiram para o Brasil. Com o abandono dos conteúdos ensinados (eles mesmos 

produção humana, obra de pesquisas e acúmulo de conhecimento humano), ou ao 

menos a perda de sua centralidade, a autoridade do professor pautada na distinção 

de ser aquele que apresenta o mundo à criança, torna-se apenas aquele que faz 

mediações e cuida das relações, perdendo quase que totalmente sua distinção em 

relação ao aluno, por saber pouco mais que ele. Essa situação, segundo Arendt, só 

se tornou possível devido a uma teoria moderna da aprendizagem, que encontrou 

bases no pragmatismo: 

 

Esse pressuposto básico é o de que só é possível conhecer e 
compreender aquilo que nós mesmos fizermos, e sua aplicação à 
educação é tão primária quanto óbvia: consiste em substituir, na 
medida do possível o aprendizado pelo fazer. 

(1972, p. 232) 

 

Assim, as escolas das habilidades e competências que se abstém de 

apresentar o mundo e, pelo contrário, deixam-no como descoberta dos próprios 

novos numa tarefa sem referências. “Aquilo que, por excelência, deveria preparar a 

criança para o mundo dos adultos, o hábito gradualmente adquirido de trabalhar e 
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de não brincar, é extinto em favor da autonomia do mundo da infância” (1972, p. 

233). 

Para Arendt, esse modo de abstenção da responsabilidade do adulto para 

com a criança aprisiona-a, a mantém sempre próxima à primeira infância, afastando-

a das crescentes incumbências de adulto, da responsabilidade em relação ao 

mundo e tornando mais lenta a travessia da infância para a vida adulta, ou seja, da 

vida privada para a vida pública. Quando o adulto, no caso da escola, abre mão da 

dever e do papel de condutor que tem no cenário educacional, ele está a abrir mão 

da sua obrigação para com a criança e, consequentemente, para com o mundo, de 

sua autoridade. Para a autora, a crise da tradição e o desprezo pelo passado afetam 

diretamente o âmbito escolar, tornando difícil a ação do professor num ambiente que 

despreza a autoridade. 

 

É sobremodo difícil para o educador arcar com esse aspecto da crise 
moderna, pois é de seu ofício servir de mediador entre o velho e o 
novo, de tal modo que sua própria profissão lhe exige um respeito 
extraordinário pelo passado. 

(1972, p. 244) 

 

A educação moderna, porém, que não pode abrir mão nem da autoridade 

nem da tradição, acaba tendo como desafio caminhar num mundo sem essas bases 

que outrora lhe davam mais sustentação e segurança. 

Ao pensar a partir das obras de Arendt, nos termos do pertencimento ao 

mundo e como isso poderia indicar elementos de uma pedagogia, ou seja, de uma 

forma de condução, é possível afirmar que o aspecto principal em relação ao 

pertencimento ao mundo é que é recorrente como descrito anteriormente o enfoque 

na importância de se perceber tudo que já foi erigido e que passa a ser de 

responsabilidade de cada um. Reconhecer o mundo e por ele se responsabilizar 

denota uma atitude de amor ao mundo, o que significa perceber que sem a 

continuidade da obra não haveria possibilidade de sobreviver para além do 

atendimento das necessidades vitais ou do trabalho que a elas se assemelham e 

são características do animal laborans. Que mundo surgiria se tudo for tratado nos 

termos do consumo, do sumiço imediato de tudo aquilo que é devorado pela 

necessidade? Que mundo surgiria se tudo for pautado nos termos de meios e fins e 

analisado por sua mera instrumentalidade? 
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Assim sendo, perceber o mundo e as obras que o compõem são passos 

importantes na trajetória daqueles que chegam, pois são eles os futuros 

responsáveis por resguardar a história e a memória da humanidade, além de 

garantir as possibilidades da novidade, da transformação.  Nessa relação de 

apresentação ao mundo, a educação e os professores são eles próprios o elo 

presente entre o passado e o futuro, a figura que se mostra ao novo como 

representante do mundo que existe. 

Conseguir esse entendimento da importância de se perceber no mundo e de 

tudo que o compõe é uma das tarefas daqueles que dedicam a vida à educação, ou 

seja, apresentar, conduzir e perceber a responsabilidade dos outros para com o 

mundo, “(...) uma compreensão bem clara de que a função da escola é ensinar às 

crianças como o mundo é, e não instruí-las na arte de viver” (1972, p. 246). 

Na relação de pertencimento ao mundo, Arendt nos conduz a pensar no amor 

mundi, no cuidado com o mundo, nas possibilidades de mudança, mas também nas 

necessidades de preservação. O mundo é o resultado de todos que nos 

antecederam e com os quais podemos ter contato no curto período que nele 

habitamos, por meio das obras que cada um conseguiu que fosse seu traço de 

imortalidade para a posteridade. 

 

Os adultos não devem, afirmava, renunciar às suas 
responsabilidades pelas crianças enquanto crianças, não devem 
recusar às crianças um período protegido para a maturação, para 
estarem à vontade no mundo. “Nossa esperança sempre se prende 
ao novo que [em virtude da natalidade] cada geração traz; mas, 
precisamente, por basearmos nossa única esperança nisso, 
destruiremos tudo se pretendermos controlar o novo [de tal modo 
que] nós, os velhos, possamos ditar como este irá parecer. 
Exatamente por causa do que é novo e revolucionário em cada 
criança, a educação deve ser conservadora”. 

(YOUNG-BRUEHL, 1997, p. 285) 

 

A preocupação com a preservação do mundo é a preocupação com a 

garantia da permanência do mundo para os que nele virão, como estabilidade para 

os que nascem e que guardam em si o potencial da mudança, da revolução. Ao 

mesmo tempo em que defende a preservação do mundo, das obras de artes e da 

vida como uma composição contínua, ela enaltece o potencial transformador e a 

entrega à vida pública daqueles que tentam modificá-lo. 
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3 A RELAÇÃO DO SUJEITO COM O OUTRO: PERTENCIMENTO AO MUNDO 

PÚBLICO E A VIDA POLÍTICA 

 

Feitas as considerações acerca da relação do homem com o mundo e da 

importância de reconhecer tudo que existe como produto da fabricação humana que 

garante a estabilidade do espaço público e dos locais onde o ser humano vive, o 

próximo passo é discorrer sobre a relação do sujeito com o outro, ou seja, como nos 

relacionamos com os semelhantes com os quais compartilhamos o mundo. Para 

isso, a ideia é apresentar a visão de Arendt sobre o outro, como reconhecemos esse 

outro ao mesmo tempo como um ser igual a nós, mas também diferente. Em 

princípio ele é igual na potencialidade de liberdade de aparecer no espaço público, 

nele se posicionar e discursar, agir e iniciar algo novo. É também diferente enquanto 

entendimento de que cada um é um ser único e quando se dispõe a agir na 

presença de outros depende do encontro com diferentes e da aceitação dessas 

diferenças. Nesse sentido o espaço público é o local de encontro e de ação conjunta 

e depende também do resguardo da pluralidade. Essa condição é distinta daquela 

do animal laborans, que age em atendimento às suas necessidades vitais sem 

obrigatoriamente estar em conjunto com os demais. Ou, mesmo que esteja com 

outros, atua de forma mecânica e não política. Difere ainda do homo faber, o que se 

concentra na atividade da produção cuja prática não pressupõe ação política, em 

conjunto com outros. Nesse caso o encontro com o outro pode ocorrer quando da 

atividade de troca ou do comércio, que não são também atividades da ação política 

no espaço público. 

Assim sendo, nessa parte, a ideia é compreender a partir do pensamento da 

autora como ela entende o reconhecimento do outro por meio do encontro no 

espaço público e como esse encontro pode ter desdobramentos na ação em 

conjunto. Por isso a partir de sua obra é apresentada a pluralidade no mundo como 

um pré-requisito para que se estabeleça espaço público. Educar com base nessas 

premissas é assumir a responsabilidade do reconhecimento e da defesa dessa 

pluralidade. É ainda parte central de uma pedagogia do encontro, que tem potencial 

de levar a atividade mais alta da Vida Activa para o centro da relação de condução 

no mundo como forma de aprender a vida em conjunto. 

No pensamento de Arendt, há uma contínua preocupação com a não 

uniformização da vida e do ser humano. É uma ressalva que acompanha toda sua 
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vida desde o estabelecimento da superfluidade do humano que acompanhou os 

regimes totalitários, até a massificação que se consolidou com a sociedade dos 

trabalhadores e consumidores no mundo contemporâneo. Resguardar a 

individualidade e o potencial de ser singular que cada humano carrega parece ser 

uma das preocupações que acompanharam a autora. O outro, nesse sentido, pode 

ser aquele capaz de mostrar-se ao mundo público, iniciar novas coisas por meio de 

palavras e ações, contribuir na construção do mundo e deixar obras permanentes 

nele. Somente com o outro é possível estabelecer o espaço público, local onde se 

dá a política. Sem o outro a vida política é impensável, uma vez que a pluralidade só 

se mostra no encontro dos distintos e o encontro só pode se dar quando há mais de 

um sujeito livre para ver e ser visto. 

 

A ação, única atividade que ocorre diretamente entre os homens, 
sem a mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição 
humana da pluralidade, ao fato de que os homens e não o Homem, 
vivem na Terra e habitam o mundo.  

(ARENDT, 2016, p. 9) 

 

Essa condição de habitar um mundo comum, poder partilhá-lo e nele criar 

espaços públicos onde o encontro pode se dar, marca um elemento importante da 

vida política entre os homens, que é a indispensabilidade do contato. 

 

Ao contrário da fabricação, a ação jamais é possível no isolamento. 
Estar isolado é estar privado da capacidade de agir. [...] a ação e o 
discurso são circundados pela teia de atos e palavras de outros 
homens, e estão em permanente contato com ela. 

(ARENDT, 1972, p. 233) 

 

Esse outro garante a existência do encontro e da possibilidade de 

estabelecimento da política, porque garante a presença de mais de um em potencial 

de agir. Ao apresentar-se em público, cada homem é, ao mesmo tempo, visto em 

sua condição de igual e diferente aos olhos dos demais. “A pluralidade humana, 

condição básica da ação e do discurso, tem o duplo aspecto da igualdade e da 

distinção” (ARENDT, 2016, p. 2017). Os homens guardam essa duplicidade 

aparentemente dúbia, mas são essas duas condições que lhes garantem a 

possibilidade de aparecer e agir publicamente. 
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Se não fossem iguais, os homens não poderiam compreender uns 
aos outros e os que vieram antes deles, nem fazer planos para o 
futuro, nem prever as necessidades daqueles que virão depois deles. 
Se não fossem distintos, sendo cada ser humano distinto de qualquer 
outro que é, foi ou será, não precisariam do discurso nem da ação 
para se fazerem compreender. 

(ARENDT, 2016, p. 217) 
 

Cada um que se dispõe a aparecer no mundo e agir na política precisa 

primeiramente estar livre das obrigações e necessidades que a vida lhe impõe. 

Dentro do quadro conceitual de Hannah Arendt, quem vive única e exclusivamente 

atrelado a essas obrigações e necessidades é o animal laborans, aquele que não 

consegue extrapolar a vida para além das tarefas do trabalho. Nessa perspectiva, 

somente os que conseguem se liberar dessas obrigações podem se apresentar à 

vista dos outros em igualdade de condição de liberdade. Liberdade é a possibilidade 

de ir à luz do espaço público com a garantia de não estar preso às imposições vitais. 

A liberdade nesse pensamento não é vista como um atributo individual, nem mesmo 

como uma fuga das responsabilidades para com o mundo, pelo contrário, é a 

liberdade nessa perspectiva de poder se apresentar ao olhar do outro, expor-se à 

vida pública e apresentar-se ao mundo por meio dos atos e palavras sem 

preocupações como atendimento das necessidades emergenciais, vitais. 

Ao abordar sobre a liberdade em sua caracterização inicial, ou seja, política, 

antes que a noção fosse distorcida e deslocada para o domínio da vontade, das 

motivações internas do ser, Arendt comenta: 

 

Antes que se tornasse um atributo do pensamento ou uma qualidade 
da vontade, a liberdade era entendida como o estado do homem 
livre, que o capacitava a se mover, a se afastar de casa, a sair para o 
mundo e a se encontrar com outras pessoas em palavras e ações. 
[...] A liberdade necessitava, além da mera liberação, da companhia 
de outros homens que estivessem no mesmo estado, e também de 
um espaço público comum para encontrá-los – um mundo 
politicamente organizado, em outras palavras, no qual cada homem 
livre poderia inserir-se por palavras e feitos. 

(1972, p. 194) 

 

No texto O que é liberdade, que compõe o livro Entre o Passado e o Futuro, a 

autora diz sobre a liberdade: “Sem um âmbito público politicamente assegurado, 

falta à liberdade o espaço concreto onde aparecer” (1972, p. 195). E mais adiante 

insiste que a liberdade não é atributo individual, posse ou dom individual, mas uma 
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oportunidade de ser que depende também de outros, sendo, portanto, política. “A 

liberdade como fato demonstrável e a política coincidem e são relacionadas uma à 

outra como dois lados da mesma matéria” (1972, p. 195). Afirma ainda: “Os homens 

são livres – diferentemente de possuírem o dom da liberdade – enquanto agem, nem 

antes, nem depois; pois ser livre e agir são a mesma coisa” (1972, p. 199). 

Resguardadas as condições de aparecimento no público pela liberação do 

mundo da necessidade, o outro que se mostra em igualdade para com os 

semelhantes precisa então da diferença, da pluralidade, que é condição sine qua 

non para que a ação exista. A condição da diferença é justamente o que garante que 

o mundo não seja uniforme e, por conseguinte, é oposição ao dogmatismo ou 

controle externo, assim como ao desejo de uniformizar as pessoas ou ainda 

transformar o espaço de ação em um espaço de fabricação planejamento sob 

controle total. Assim sendo, a defesa da diferença, enquanto expressão do plural, 

sempre apareceu para Hannah Arendt como uma chance evitar a morte da ação e o 

próprio domínio do pensamento pela imposição de padrões externos, seja nas 

experiências nazistas, seja nos moldes stalinistas. 

Sobre a liberdade na polis grega Arendt ressalta: 

 

Ser livre significava ao mesmo tempo não estar sujeito às 
necessidades da vida nem ao comando de outro e também não 
comandar. Significava não governar nem ser governado. [...] A 
igualdade, portanto, longe de estar ligada à justiça, como nos tempos 
modernos, era a própria essência da liberdade: ser livre significava 
ser isento da desigualdade presente no ato de governar e mover-se 
em uma esfera na qual não existiam governar nem ser governado. 

(2016, p. 39-40) 

 

Em relação ao lócus do aparecer, diz: 

 

Trata-se do espaço da aparência, no mais amplo sentido da palavra, 
ou seja, o espaço no qual eu apareço aos outros e os outros a mim; 
onde os homens existem não meramente como outras coisas vivas 
ou inanimadas, mas fazem explicitamente seu aparecimento. 

(2016, p. 246) 

 

O domínio público é o domínio do comum, refere-se àquilo que interessa a 

todos. Tem a característica de ser visível a todos e é o espaço onde os encontros se 

dão, o espaço entre os humanos. Difere daquilo que é de interesse privado, 
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irrelevante ao domínio público. “Conviver no mundo significa essencialmente ter um 

mundo de coisas interposto entre os que o possuem em comum” (2016, p. 64). O 

domínio público depende, como visto anteriormente, da transcendência do 

momentâneo, precisa da permanência que as obras que erigem um mundo comum 

a todos podem oferecer. 

A partir da descrição de que o outro garante a pluralidade ao trazer para a luz 

da publicidade a diferença, é preciso descrever como é esse espaço. Arendt 

chamava de público o espaço de encontro, ideal para a ação em concerto, onde 

cada um, livre de suas necessidades vitais, em conjunto com iguais em liberdade de 

ação, consegue se apresentar aos outros para agir e começar algo se assim for 

deliberado. A ação no espaço público, que foi vista na antiguidade como distintivo 

daqueles que se dedicavam à polis, foi substituída, segundo ela, como atividade 

mais alta da vida activa, pela contemplação.  Em busca da verdade ou de respostas 

aos anseios do indivíduo, do ser, abandonou-se gradativamente a preocupação com 

político e consolidaram-se as preocupações e reflexões na individualidade do ser.  

Apesar dessas condições o espaço público não foi abolido como um todo, mas 

permanece sendo a possibilidade se construir algo a partir do encontro como o 

diferente, mesmo que no mundo atual, como já ressaltado à época da autora, os 

interesses do que ela nomeava de domínio privado sejam os mais evidentes hoje, na 

sociedade de massas. 

 

[...] os homens tornam-se inteiramente privados, isto é, privados de 
ver e ouvir os outros e privados de ser vistos e ouvidos por eles. São 
todos prisioneiros da subjetividade de sua própria existência singular, 
que continua a ser singular ainda que a mesma experiência seja 
multiplicada inúmeras vezes. O mundo comum acaba quando é visto 
somente sob um aspecto e só se lhe permite apresentar-se em uma 
única perspectiva. 

(ARENDT, 2016, p. 71) 

 

É preciso lembrar que não se vive somente junto àqueles dispostos a se 

mostrar no espaço público. Na sociedade industrial e posteriormente na sociedade 

de massas dominada pelo consumo rápido das coisas, pela velocidade dos 

acontecimentos e sua veiculação, além da perda da tradição e do poder de 

referência inquestionável que antes possuía capacidade de ditar os caminhos das 

sociedades, o mundo de hoje é um espaço onde as pessoas estão próximas 
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(associadas) e mesmo assim têm modos de vida atomizados, uma vez que não se 

colocam em conjunto para agir politicamente, mas simplesmente compõem partes 

isoladas de uma sociedade que se mantém próxima somente corporalmente. O 

animal laborans ao trabalhar para unicamente produzir aquilo que irá consumir em 

atendimento às suas necessidades vitais, apenas atende a um movimento contínuo 

e interminável enquanto vive e que pode claramente ser executado sem que sejam 

necessários quaisquer contatos políticos com outros. O trabalho pode até ser feito 

na presença de semelhantes, mas nunca se dá na forma de ação, ou seja, nunca é 

uma atividade política em si, pois a associação com os demais só corre no sentido 

de cumprimento de tarefas da necessidade, não de agir conjunto. É, portanto, 

atividade antipolítica, nas palavras de Arendt, ao dizer do trabalho “atividade na qual 

o homem não está junto ao mundo nem convive com outros, mas está sozinho com 

seu corpo ante a pura necessidade de manter-se vivo” (2016, p. 263). Sobre o 

isolamento das atividades do animal laborans, escreve: 

 

A única atividade que corresponde estritamente à experiência da não 
mundanidade, ou, antes, à perda do mundo que ocorre na dor, é a do 
trabalho, na qual o corpo humano, embora em atividade, também é 
lançado para dentro de si mesmo, concentra-se apenas em seu 
próprio estar vivo e permanece preso ao seu metabolismo com a 
natureza sem jamais transcender ou libertar-se do ciclo recorrente do 
seu funcionamento. 

(ARENDT, 2016, p. 141) 

 

Essa relação do trabalho como atendimento das necessidades mais básicas 

da sobrevivência humana é sem dúvida uma das explicações para que o trabalho 

fosse visto, na Antiguidade e ao longo da história até Marx, como atividade mais 

baixa da Vida Activa, aquela que não contribuiu para a esfera pública no sentido de 

atos e palavras, uma vez que está sempre presa ao atendimento do imediato para a 

garantia da sobrevivência. Não é à toa que a atividade do trabalho era função dos 

escravos. Por isso mesmo o trabalho era vinculado à ideia de punição ou mesmo de 

tortura. Marx apresenta o trabalho como o criador do homem e da humanidade, 

subverte os componentes e a hierarquia da Vida Activa e coloca o labor como a 

atividade principal do humano. Além disso, seu modo de ver e interpretar a história 

coloca a ação humana como algo que pode ser “produzido”, fabricado, possuir um 

fim pré-estabelecido, sendo esses aspectos um dos pontos de crítica de Arendt ao 
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marxismo por entender que essa compreensão abortava o imprevisível da ação e 

trazia para a política os critérios de meios e fins que são próprios da fabricação de 

coisas, mas não do mundo público. 

Em seu texto Da Dignidade da Política, originalmente publicado em 1979, 

Lafer (2018) comenta sobre a visão arendtiana acerca das análises marxistas e seus 

critérios: 

 

De fato, a filosofia política de Marx se baseava não numa análise da 
ação, mas na preocupação hegeliana com a História, só que está 
deixou de ser uma compreensão do passado para ser uma projeção 
do futuro. Em outras palavras, a História passou a ser um modelo 
cuja contemplação fornece regras para a ação. [...] trata-se de um 
processo análogo ao da fabricação industrial: tem começo, meio e 
fim. Esse fim é a fabricação da sociedade perfeita. Destarte, cancela-
se a imortalidade dos feitos e das ações humanas porque o 
processo, quando se encerrar, tornará irrelevante tudo quanto o 
antecedeu. 

(2018, p. 127) 

 

Em 1955, ao escrever sobre Hermann Broch (1886-1951), Arendt já 

expressava preocupação com a discussão de meios e fins: 

 

[...] o agir sempre ocorre onde quer que os seres humanos estejam 
juntos, mesmo que não haja nada a se alcançar. A categoria meios-
fins, a que estão necessariamente vinculados todo fazer e todo 
produzir, sempre se demonstra catastrófica quando aplicada ao agir. 
Pois o fazer, como produzir, inicia-se com o pressuposto de que o 
sujeito dos “atos” conhece plenamente o fim a ser atingido e o objeto 
a ser produzido, de modo que o único problema é encontrar os meios 
adequados para realizar esse fim. 

(1987, p. 129) 

  

Na sociedade de massas, o trabalho e o consumo ditam o ritmo da vida e não 

são muitos os que se liberam da vida da necessidade, seja por impossibilidade, seja 

por desresponsabilização frente àquilo que é coletivo para se dedicar à polis. A 

velocidade e o imediatismo que já eram evidentes e crescentes enquanto Arendt 

viveu, tomaram contornos ainda mais drásticos com o passar das décadas, fazendo 

com que hoje tudo seja medido a partir da posse de coisas e de dinheiro que se 

obtém por meio do trabalho, garantidor da aquisição e do consumo maior ou menor, 

da utilidade ou descartabilidade de cada um. Por isso que a autora fala que os 

critérios que regem a vida do animal laborans de certa forma se tornaram vitoriosos 
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no modelo de sociedade que se estabeleceu no pós-guerra. É uma vida fechada na 

simplicidade de suas tarefas, no atendimento de suas necessidades vitais e na 

desconsideração da importância do aparecimento em público, da ação em conjunto 

ou da própria visão sobre a importância da política como possibilidade de encontro 

dos diferentes. 

 

[...] a perda da natureza e a perda da obra humana no senso mais 
lato, que incluiria toda a história – deixou atrás de si uma sociedade 
de homens que, sem um mundo comum que a um só tempo os 
relacione e separe, ou vivem em uma separação desesperadamente 
solitária ou são comprimidos em uma massa. Pois uma sociedade de 
massas nada mais é que aquele tipo de vida organizada que 
automaticamente se estabelece entre seres humanos que se 
relacionam ainda uns aos outros mas que perderam o mundo outrora 
comum a todos eles”. 

(ARENDT, 1972, p. 126) 

 

O alargamento gradativo dos interesses privados, a publicidade sobre os 

assuntos outrora escondidos nos espaços da casa, tal como os assuntos sociais em 

crescente exposição, fez com que os assuntos de domínio públicos perdessem 

evidência e, por conseguinte, o interesse comum pelo mundo também se reduziu. “O 

que torna a sociedade de massas tão difícil de ser suportada não é o número de 

pessoas envolvido, ou ao menos não fundamentalmente, mas o fato de que o 

mundo entre elas perdeu seu poder de congrega-las, relacioná-las e separá-las” 

(ARENDT, 2016, p. 65). 

Já o homo faber, elevado com a industrialização à condição mais alta da vida 

activa até que o animal laborans o suplantasse, também não é aquele que aparece 

ao mundo público com intuito de se mostrar e ver os outros. Seu aparecimento ao 

público acontece quando se dispõe a fazer trocas ou a vender suas mercadorias.  

Essa relação, por mais que seja em contato com outras pessoas, não é também 

uma atividade política, que precisa do mundo público para aparecimento. Diferente 

da ação, a fabricação que executa o homo faber sempre tem um processo de 

produção previsível, planejado, processo que se encerra quando a coisa fabricada 

está pronta. Por sua vez, os processos políticos são imprevisíveis e têm 

possibilidade de durar para muito tempo depois que seu iniciador atuou, ou seja, não 

são processos que se encerram em si mesmos, mas possuem efeitos 

indeterminados no tempo. O homo faber dá, portanto, ao mundo, a sua condição de 
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durabilidade, mas não é ele próprio o outro no aparecimento para ação, pois seu 

aparecimento se dá muitas vezes no mundo dos negócios e do comércio, mas não 

com intuito da ação. 

Como descrito anteriormente, a percepção do outro só pode acontecer 

quando há um lócus para aparecimento, onde seja possível se mostrar na sua dupla 

condição de igual em ser humano possuidor de liberdade e de diferente em vista de 

sua singularidade. Por isso o espaço público é esse lócus de reconhecimento para 

cada um que decide aparecer e agir publicamente, aos olhos dos demais. Ao 

reconhecer o que o outro é e o que não é, cada um reconhece a si mesmo, entende 

o que é e o que não é no contato com seus pares. Não há espaço público e nem 

condição de que essas relações se deem, se a possibilidade de aparecer em público 

não estiver garantida, se as necessidades do dia a dia que aprisionam cada um no 

trabalho não foram superadas dando garantia de que o tempo livre seja aplicado na 

relação com os outros no mundo público. Se a pluralidade não for resguardada e 

defendida, a homogeneização tende a acabar com todas essas pré-condições para 

que o mundo público exista. Ou seja, o local de reconhecimento do outro é o local 

público onde a ação e o discurso podem se mostrar e se fazer livremente. 

 

Se a função do âmbito público é iluminar os assuntos dos homens, 
proporcionando um espaço de aparições onde podem mostrar, por 
atos e palavras, pelo melhor e pelo pior, quem são e o que podem 
fazer, as sombras chegam quando essa luz se extingue por “fossos 
de credibilidade” e “governos invisíveis”, pelo discurso que não revela 
o que é, mas o varre para sob o tapete, com exortações, morais ou 
não, que, sob o pretexto de sustentar antigas verdades, degradam 
toda verdade a uma trivialidade sem sentido. 

(ARENDT, 1987, p. 8) 

 

Nessas condições é que a ação pode ocorrer. A ação nunca é algo isolado, 

depende dos outros. As ações são, enquanto atividade política, imprevisíveis e 

incontroláveis, podendo perdurar para muito tempo mesmo que seu iniciador não 

esteja mais do mundo. Cada ação desencadeia ainda novas ações num contínuo 

incontrolável. Em face dessas características é que Arendt questiona as visões 

finalistas de história, teleológicas, pois entende ser impossível prever fins em 

política, como se faz no processo produtivo da obra. Para ela a tentativa de 

estabelecer um fim acaba por destruir os próprios processos políticos, pois retira 
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deles justamente a sua imprevisibilidade na busca estabelecer antes do processo 

ativo um objetivo que deve ser alcançado. 

Em anotações de seu diário de trabalho em maio de 1951, Arendt escreve: 

 

Si las categorías del trabajo produtor se aplican a la política, se 
deduce como consecuencia que: [...] se esboza una forma de 
sociedad y de Estado que se cree poder producir en el sentido de un 
produto del trabajo, con la salvedad de que, em lugar de la materia 
de la naturaleza, son los hombres mismos los que tienen que 
ofrecerse como material. (...) Puesto que la producción y su primario 
y auténtico aislamento es el modelo con el que se mide todo y desde 
el que no puede entenderse la pluralidad, esto conduce en todo caso 
a la tiranía: el político produce la forma ideal de la sociedad, en cuyo 
interés usa a todos los demás y abusa de todos los demás como 
meros auxiliares. 

(2006a, p. 80) 

 

A ação, o feito de se mostrar em público por palavras e atos, se colocar em 

conjunto a outros para atuar em concerto, como diz Arendt, tem o potencial de 

sempre começar algo novo, iniciar alguma coisa que será irreversível e imprevisível. 

Para conviver com essas características a ação (irreversível e imprevisível), a autora 

fala de dois poderes, que se não contornam essas características, tem a capacidade 

de amenizá-las e dar um mínimo de estabilidade e segurança para a ação. São os 

poderes de perdoar, (pois aquilo que foi feito é irreversível, cabendo portanto, 

apenas a reconciliação por meio do perdão para que o novo possa surgir) e de 

prometer, (se o futuro é incontrolável e imprevisível, o que pode garantir a confiança 

naquilo que se inicia é a promessa e o cumprimento dela) que permitem que novas 

ações se desencadeiem e que sejam elas sempre em função da pluralidade e dos 

outros que possibilitam que atos sejam possíveis, pois são sempre em função de 

outrem que podem ocorrer, nunca no isolamento. “O perdão e a promessa 

realizados na solidão e no isolamento permanecem sem realidade e não podem 

significar mais do que um papel que a pessoa encena para si mesma” (ARENDT, 

2016, p. 294). 

A partir dessas reflexões e distinções, é possível pensar como seria uma 

educação pautada ou que tenha como princípio justamente aquilo que garante a 

distinção da humanidade da caracterização de meros animais que atendem suas 

necessidades vitais ou de seres que fabricam coisas em processos previamente 

definidos e controláveis. Ressalte-se aqui que conforme descrito anteriormente a 
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fabricação de coisas é de extrema necessidade quando se pretende a durabilidade 

do mundo como forma de sustentação inclusive do espaço público; mas, como 

ressalta Arendt, os critérios do homo faber, quando aplicados à política podem ter 

efeitos nefastos, destruindo inclusive sua pré-condição, a pluralidade. 

Os princípios de uma educação que se pensa a partir dos outros são 

justamente os princípios que podem valorizar novamente a atividade mais alta da 

Vida Activa, que é ação. Uma escola, ou de forma mais ampla, uma pedagogia, uma 

forma de condução no mundo que se faz tendo como referência a importância do 

espaço público, da diferença e da pluralidade, é uma pedagogia do reconhecimento 

da diferença não enquanto anomalia frente ao que é visto como normal, mas o 

entendimento de que é justamente na diferença que reconhecemos a nós e aos 

outros. 

Os espaços de educação como a escola e mais amplamente os espaços 

onde a vida se dá, se tivessem o mesmo entendimento em relação à importância da 

vida pública, seriam todos eles espaços para ensinar aos jovens que adentram o 

mundo que a diferença é aquilo que mais se deve defender, pois é justamente dessa 

forma que se resguarda tanto o espaço público, a ação em conjunto e seu potencial 

de criar novas coisas enquanto processos políticos, como também a possibilidade 

de que o diferente em seus modos de ser e de agir no mundo não sejam vistos 

como oposição à normalidade ou mesmo como oponentes a serem destruídos, 

porque destruir o diferente é destruir justamente o pré-requisito para que o encontro 

do mundo público se dê. 

Se for possível então que falar de uma pedagogia a partir do pensamento de 

Arendt e, mais ainda, trazendo essas reflexões para o encontro do sujeito com o 

outro, é perceptível que sua obra nos conduz há uma retomada da valorização do 

diferente. Devido às experiências pelas quais passou, ela pôde presenciar in loco o 

que significa o estabelecimento de uma forma de governo e, por conseguinte de 

uma forma de condução no mundo que buscava aniquilar toda a pluralidade, a 

imprevisibilidade e a diferença. Foram as experiências que ela teve e que depois 

escreveu sobre que lhe deram condição de perceber que os modos totalitários que 

se fizeram na Europa na primeira metade do século XX e que mesmo após sua 

destruição mantém elementos totalitários pelo mundo que sempre são passíveis de 

retorno, fizeram com que ela direcionasse seu pensamento para a teoria política e 
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demonstrasse por meio dela a importância da ação e das condições que garantam 

sua ocorrência. 

Uma pedagogia a partir desses elementos só pode ser uma pedagogia que se 

paute primeiro pelo entendimento da centralidade da ação enquanto atividade 

política do espaço público; segundo pela percepção de que é necessário se ver livre 

das obrigações e imposições vitais para poder se mostrar no mundo, ou seja, ter a 

liberdade de agir e terceiro pela importância de entender que o diferente não é um 

desvio, mas mais uma exigência que deve ser resguardada e não aniquilada, pois 

sua obliteração seria a destruição da própria condição para que o político exista. 
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4 A RELAÇÃO DO SUJEITO CONSIGO MESMO: O RECONHECIMENTO DAS 

FACULDADES DO ESPÍRITO 

 

Na relação do sujeito consigo mesmo, Arendt nos conduz a pensar, sem 

dogmas nem aprisionamentos, numa postura de responsabilidade capaz de ao 

proteger o mundo estar a resguardar a si mesmo; igualmente celebrar a vida e suas 

potencialidades, a amizade, a imortalidade por meios dos feitos e obras, das 

palavras e ações, nos termos da Vida Activa. O novo, aquele que chega ao mundo 

dado e que nele terá que viver e agir, é presente na obra de Arendt desde sua tese 

sobre Santo Agostinho (354-430). E a esse novo ser, representado em cada 

nascimento que traz consigo a potencialidade da transformação, mas também a 

responsabilidade de manter o que a humanidade produziu, deve ser apresentado o 

mundo, com seu passado infinito e seu futuro infinito, como ela diz em Entre o 

Passado e o Futuro. Arendt também ressalta o papel da amizade, ao citar Lessing, 

Broch, Randal, Heidegger e Jaspers. Nessas relações, ela aprendeu sobre o mundo, 

sobre as línguas, sobre o pensar; pensar que lhe possibilitou não silenciar frente ao 

que chamou de Banalidade do Mal, percebida nos atos e nas feições de Eichmann 

como exemplo das possibilidades abertas com o totalitarismo; pensar que também 

lhe rendeu ainda longas controvérsias em razão de seus posicionamentos de critica 

aos membros da comunidade judaica em apoio ao regime nazista. O pensar a partir 

da realidade era seu compromisso. A Vida Activa representava na visão de Arendt, 

além de um compromisso com os outros e com o mundo, um compromisso consigo 

mesma, de pensar e se fazer por conta própria, sem tutelas tolhedoras, sem 

corrimão. 

Mas Arendt percebeu que a Vida Activa de nada adiantaria se o 

reconhecimento de toda a produção humana materializado em obras, ou 

reconhecimento dos outros seres humanos enquanto seres únicos que em conjunto 

são capazes de erigir o mundo público e de nele atuar politicamente, se o ser 

humano não for capaz de reconhecer a si mesmo nos termos das faculdades do 

espírito colocadas por ela na obra A Vida do Espírito (2008).  O encontro de cada 

ser humano com a sua condição existencial de finitude, ou seja, estar lançado em 

um mundo com um passado infinito por detrás de si e com futuro igualmente infinito 

à frente, sendo que goza apenas desse curto espaço de tempo de vida, retirou da 

humanidade a certeza que durante séculos vigorou, como desdobramento do 
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cristianismo no Ocidente, de que haveria uma finalidade na vida ou uma vida eterna 

que orientava todo comportamento em busca de um resultado final como um prêmio, 

uma redenção. 

No rompimento da tradição, na quebra das verdades incontestes, a 

necessidade de compreender torna-se cada vez mais imperativa. Para Arendt 

(2008), o espírito4 tem três faculdades principais: o pensar, o querer e o julgar. 

“Pensar, querer e julgar são as três atividades espirituais básicas. Não podem ser 

derivadas umas das outras e, embora tenham certa características comuns, não 

podem ser reduzidas a um denominador comum” (2008, p. 87). Esses três 

elementos serão tomados como aqueles que garantiriam um reconhecimento de si 

consigo mesmo, ou seja, elementos necessários para que cada sujeito seja capaz 

de compreender, de projetar e de estabelecer critérios frente às coisas com as quais 

se depara. 

 Diferentemente de outras obras em que a autora trata de elementos visíveis, 

ou seja, elementos que aparecem no e ao público, elementos do político, nessa obra 

em específico ela se refere a atividades que são ocultas, não são materializadas a 

priori. A principal característica das atividades do espírito é a sua invisibilidade, 

diferentemente dos homens de ação que demandam a aparição, demandam se 

mostrar e ser vistos. “Estar sozinho e estabelecer um relacionamento consigo 

mesmo são a característica mais marcante da vida do espírito” (2008, p. 92). 

É possível pensar que são justamente essas três faculdades do espírito que 

dão condições para que o reconhecimento do outro e o reconhecimento do mundo 

sejam capazes de acontecer.  São como elementos de uma tríade inter-relacionada 

nos quais não há necessariamente uma hierarquia. O pensar, o querer e o julgar são 

possibilidades que cada sujeito carrega e que podem ser percebidas e exercitadas 

como parte de um reconhecimento próprio que o indivíduo realiza consigo mesmo. 

Por isso são faculdades que não aparecem, visto que são realizadas na 

individualidade de cada um. 

 Como autora é avessa a qualquer teleologia ou finalidade pré-determinada 

(ela nomeia tais finalidades de “falácias” ao longo de A Vida do Espírito), ela também 

é uma pensadora que valoriza a possibilidade da criação do novo em um mundo já 

                                                           
4
 Na Nota de tradução que abre a edição utilizada, de 2008, encontra-se a seguinte consideração abre a escolha 

do termo: “Traduzimos mind por ‘espírito”, buscando evitar qualquer aproximação com algum positivismo, 
mentalismo vulgar ou mesmo com a philosophy of mind, vertentes tão distantes do pensamento de Hannah 
Arendt.” (2008, p. 11). 
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posto, contrariamente à ideia de determinação do mundo sobre o indivíduo, pois isso 

inibiria qualquer liberdade e criação humana. Por isso essa tríade corresponde ao 

reconhecimento de si mesmo, ao encontro do eu comigo mesmo, à compreensão de 

cada sujeito de que é capaz de entender as coisas que o cercam, pensando sobre 

elas; de que é capaz de querer e projetar para o futuro numa liberdade de criação 

infinita; e de que é capaz de estabelecer julgamento sobre o mundo e seus 

elementos, de optar entre o que está posto, e de avaliar entre o que lhe parece 

correto e o que lhe parece incorreto, a partir de critérios que vai construindo ao julgar 

situações particulares, mas também a partir da prática do “se colocar no lugar do 

outro”. 

Arendt afirma que o que a fez refletir sobre a capacidade de pensar foi 

justamente a aparente ausência de pensamento que presenciou no julgamento de 

Adolf Eichmann (1906-1962), por meio da qual começou a colocar em questão e 

levantar a hipótese sobre se seria possível o pensamento evitar o mal. 

 

O que me deixou aturdida foi que a conspícua superficialidade do 
agente tornava impossível rastrear o mal incontestável dos seus 
atos, em suas raízes ou em seus motivos, em níveis mais profundos 
[...] Será possível que o problema do bem e do mal, o problema de 
nossa faculdade para distinguir o que é certo do que é errado, esteja 
conectado com nossa faculdade de pensar? 

(2008, p. 18-19) 

 

Sobre a Banalidade do Mal, Kristeva (2002) descreve o que Eichmann 

representou como gatilho à reflexão da ausência de pensamento. O mal é a 

“destruição do pensamento – uma destruição dissimulada, generalizada, 

despercebida e, nesse sentido, banal, mas igualmente escandalosa –, prefigurando 

o aniquilamento escandaloso da vida” (2002, p. 136). Eichmann representava, 

segundo Kristeva, a materialização da “erradicação do pensamento do ser humano, 

sua renúncia a pensar por si mesmo, sua docilidade a se remeter aos superiores 

que são as ordens” (2002, p. 139). 

Frente ao rompimento com a tradição, já na obra Entre o Passado e o Futuro, 

a autora afirmava que era função de cada nova geração o exercício do pensar, a 

apresentação do mundo a cada novo ser que chega, como responsabilidade 

daqueles que no mundo já se encontram. O pensamento, enquanto retirada 

deliberada do mundo para que haja a conversa do eu comigo mesmo, não é algo 



41 
 

que pode ser herdado ou recebido, assim como o mundo e a cultura em que se 

nasce, mas como escreve Arendt, indicado: “[...] cada nova geração, e na verdade 

cada novo ser humano, inserindo-se entre um passado infinito e um futuro infinito, 

deve descobri-lo e, laboriosamente, pavimentá-lo de novo” (1972, p. 40). Nesse 

cenário, a necessidade de compreensão da realidade, daquilo que nos cerca, torna-

se cada vez mais emergente uma vez que as verdades absolutas perderam a 

inquestionabilidade que detinham, e mesmo a ciência, que Arendt chama de 

"prolongamento refinado do senso comum” (2008, p. 72) pode ser também 

questionada, uma vez que também acabou criando um imaginário de “progresso 

ilimitado” e de uma “infalibilidade” que não condiz com as necessidades de 

compreensão, apenas torna-se mais uma falácia ao oferecer uma finalidade à 

humanidade.  

Arendt apresenta uma distinção clara entre conhecer e pensar.  O conhecer 

significa adquirir conhecimento, conhecer algo em sua totalidade, como adquirir uma 

verdade sobre algo, não dá brechas a questionamentos. Já o pensar está atrelado 

ao estabelecimento de sentidos, a uma busca de significados. Em um mundo sem 

referenciais universais, a capacidade de pensar, ou seja, de atribuir significados, é 

de extrema importância uma vez que contribui também para que a pessoa no 

movimento de inserção no mundo crie percepções a partir de suas vivências e das 

influências que o cercam, mas sem abrir mão de sua subjetividade, de seu exercício 

próprio de conversa consigo mesmo. 

Ao tratar das condições para o pensamento, Arendt cita várias vezes que o 

pensar demanda ausência ou saída do mundo para que o encontro da pessoa 

consigo mesma ocorra. Esse encontro é constantemente interrompido pelas 

necessidades do mundo, do cotidiano de trabalho e de elementos que vão tirando o 

indivíduo da sua capacidade de dialogar consigo. 

O pensar exige um alheamento do mundo, um desligamento das 

necessidades vitais que tanto ocupam o animal laborans ou as preocupações de 

produção do homo faber. A busca de significados não está nos negócios humanos, 

que não dão tempo ao diálogo do eu comigo mesmo, mas na liberação de tais 

demandas. Numa anulação de tempo e espaço, a imaginação repensa na mente o 

que já foi dado sensorialmente em algum momento. 
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No alheamento proverbial do filósofo, todo o presente está ausente, 
porque algo realmente ausente está presente em seu espírito, e 
entre as coisas ausentes está o seu próprio corpo. [...] Enquanto 
pensa, a pessoa não tem consciência da sua corporalidade. 
 
[...] 
 
Primeiro você vê, depois conhece. Em outras palavras: todo 
pensamento deriva da experiência, mas nenhuma experiência produz 
significado ou mesmo coerência sem passar pelas operações de 
imaginação e pensamento. 

(2008, p. 103-106) 

 

Ao ser atribuído ao pensar o estabelecimento de sentidos para a 

compreensão, o pensamento carrega em si também a carga de compreender o mal 

em atos feitos contra todos e que colocam em risco a pluralidade e a existência do 

diverso.  Se cada ser humano é capaz de pensar e atribuir sentido, essa capacidade 

assume uma centralidade política ao ter relação direta com a responsabilidade pelo 

mundo e pelos que nele habitam. 

Sem companhia de si mesmo, não há pensamento. Quando o sujeito falta a si 

mesmo perde a capacidade ou a possibilidade de retirada do mundo e a 

possibilidade de pensar. Se isso ocorre, não há meio de conhecer a si mesmo e, 

consequentemente, há o fechamento para todo o resto, inclusive reconhecimento do 

mundo e dos outros com os quais se convive. Dai advém um problema político, pois 

se muitos abrem mão de pensar e simplesmente deixam levar sem estabelecer seus 

próprios critérios e sentidos para os ocorridos, aderindo de forma irrefletido ao que o 

cerca, a supremacia da Banalidade do Mal generalizada adquire grandes 

probabilidades. 

Nesse sentido o pensar é um atributo individual, mas também político, uma 

vez que possibilita o reconhecimento do mundo, o reconhecimento do outro e o 

reconhecimento de si mesmo. Torna-se uma complementação e condição para que 

tais tarefas aconteçam, pois sem o pensamento não haveria criação de critérios 

próprios, mas sim a adoção do de outros sobre aqueles que se recusam atribuir 

sentido às coisas, se recusam a pensar, abrindo mão de uma retirada do mundo 

para o exercício do pensar. 

Por isso, o entendimento do pensamento como atributo de profissionais 

dedicados a tal tarefa é, na visão de Arendt um equívoco, já que pensar não é 

atributo de poucos de profissionais, mas um imperativo de um mundo em referência. 
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Quanto mais a tradição se esvai, mais o pensamento adquire função primordial e 

política. O pensar traz uma dupla paralisia: a de “parar para pensar” e a de deixar o 

ser inseguro sobre aquilo que antes do pensar era dado como certo. 

Na realidade atual, de um mundo dominado pela instrumentalidade do homo 

faber e pela massificação no animal laborans, conduzir os novos que adentram ao 

mundo no exercício do pensar coloca-se como tarefa educacional, uma vez que 

cada vez mais há uma dificuldade de que esse exercício se efetive, essa “paralisia 

dupla” encontra cada vez menos incentivo e espaço. 

Assim, a tendência de um mundo de seguidores de verdade, de acatadores 

de ordens e regras, paradoxalmente num cenário de crise da verdade absoluta 

representada pela igreja, que já há tempos não se impõe inquestionavelmente, as 

pessoas têm se apegado a outros corrimãos que elegem como centrais, em busca 

de um conforto, de uma certeza, de uma finalidade, não questionando, não se 

deixando levar ou cair em pensamento. 

 

As pessoas acostumam-se com mais facilidade à posse de regras 
que subsumem particulares do que propriamente ao seu conteúdo, 
cujo exame inevitavelmente as levaria à perplexidade. Se aparecer 
alguém, não importa com que propósitos, que queira abolir os velhos 
‘valores’ ou virtudes, esse alguém encontrará um caminho aberto, 
desde que ofereça um novo código. Precisará de relativamente 
pouca força e nenhuma persuasão – isto é, de provas de que os 
novos valores são melhores do que os velhos – para impor o novo 
código. Quanto maior é a firmeza com que os homens aderem ao 
velho código, maior a facilidade com que assimilarão o novo. Na 
prática, isso significa que os mais dispostos a obedecer serão os que 
foram os mais respeitáveis pilares da sociedade, os menos dispostos 
a se abandonarem aos pensamentos – perigosos ou de qualquer 
outro tipo –, ao passo que aqueles que aparentemente eram 
elementos menos confiáveis da velha ordem serão os menos dóceis. 

(2008, p. 199) 

 

Isso se dá porque “[...] o pensamento tem inevitavelmente um efeito destrutivo 

e corrosivo sobre todos os critérios estabelecidos, valores, padrões para o bem e 

para o mal, em suma, sobre todos os costumes e regras de conduta com que 

lidamos em ética e moral” (2008, p. 197). Num cenário de domínio totalitário, como o 

enfrentado por Arendt e construído por elementos como Adolf Eichmann, os critérios 

estabelecidos, os valores e os padrões nazistas não foram colocados em questão, 
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não foram questionados, simplesmente abraçados como a referência inquestionável 

dos tempos vividos. 

O risco coletivo do não pensar é o risco da eliminação da pluralidade. Provém 

de certo desse raciocínio o peso político do pensar e a importância dessa faculdade 

do espírito na tarefa de reconhecimento próprio como enfrentamento ao mal. Arendt 

escreve: “Na qualidade de cidadãos, nós devemos evitar que o mal seja cometido, 

porque está em jogo o mundo em que todos nós – o malfeitor, a vítima e os 

espectador – vivemos” (2008, p. 204). E ainda 

 

O pensamento, em seu sentido não cognitivo e não especializado, 
como uma necessidade natural da vida humana, como a realização 
da diferença dada na consciência, não é uma prerrogativa de 
poucos, mas uma faculdade sempre presente em todo mundo; do 
mesmo modo, a inabilidade de pensar não é uma imperfeição 
daqueles muitos a quem falta inteligência, mas uma possibilidade 
sempre presente para todos – incluindo aí os cientistas, os eruditos e 
outros especialistas em tarefas do espírito. 

(2008, p. 213-214) 

 

Enfim, conduzir a chegada dos novos no mundo como aqueles que devem ser 

incentivados à prática do pensamento expressa-se como tarefa dos mais velhos 

frente aos mais novos, tornando-se ato de responsabilidade para com os outros e 

para com o mundo. 

 

Quando todos estão deixando-se levar, impensadamente, pelo que 
os outros fazem e por aquilo em que creem, aqueles que pensam 
são forçados a mostrar-se, pois a sua recusa em aderir torna-se 
patente, e torna-se, portanto, um tipo de ação.  

(2008, p. 215).  
 

Para o reconhecimento de si mesmo, outra faculdade do espírito cumpre 

também papel decisivo, em especial no reconhecimento da potencial liberdade 

carregada por cada um que existe: é a faculdade do querer. 

Nessa reflexão, o querer é parte integrante do reconhecimento de si mesmo, 

do encontro possível de cada um com sua possibilidade de escolha e projeção 

futuro, não como elemento de fabricação pré-definida, como questionou Arendt em 

relação à aplicação dos critérios do homo faber à política, mas como um exercício 

de imaginação e de promessa daquilo que se almeja.  Ou seja, essa faculdade em 

potencial, garante a total liberdade da pessoa enquanto ser único. 
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Na obra A Vida do Espírito (2008), a autora fala da história do querer desde a 

Antiguidade, demonstrado por meio dos autores citados o quanto o querer foi 

relegado a uma faculdade de segundo plano, ou mesmo ignorada, porque punha 

justamente a evidência maior da escolha, da projeção para o futuro, nas alternativas 

da vida humana, em um mundo cheio de finalidades pré-estabelecidas, seja as 

explicações metafísicas dos filósofos na dualidade das teorias influenciadas pelo 

platonismo, ou posteriormente, nas explicações cristã, científica ou materialista da 

vida e da história. “A faculdade da vontade era ignorada na Antiguidade grega, e sua 

descoberta resultou de experiências sobre as quais quase não ouvimos falar antes 

do primeiro século da Era Cristã” (2008, p. 263). E arremata: “O que levantou nos 

filósofos a desconfiança dessa faculdade foi a conexão inevitável com a Liberdade” 

(2008, p. 265). Arendt apresenta a Vontade como o “órgão espiritual para o futuro, 

do mesmo modo que a memória é nosso órgão espiritual para o passado” (2008, p. 

273-274). 

Numa citação interessante de Agostinho, a autora fala da vontade com a fonte 

da ação, ou seja, aquela que prepara as condições para que ação possa se dar.  

Isso é de grande valia para compreender atividade do querer como um convite à 

atuação no mundo, um chamado a imaginar e fazer algo diferente num mundo dado, 

expondo assim a liberdade como uma chance, mesmo num cenário em que a 

eternidade foi prometida aos não pecadores por meio a vida eterna. A ideia da 

necessidade de um espaço de aparência para conquistar o seu lugar na memória 

coletiva havia ficado na Antiguidade. O não pecar era a garantia da vida eterna após 

a vida terrena. E por isso Agostinho serviu como gatilho para Arendt pensar e 

descrever uma função da Vontade na vida do espírito, colocando-a como a que 

“reúne as diferentes faculdades espirituais do homem”. 

 Uma condução no mundo que leve em consideração o reconhecimento da 

vontade como possibilidade humana de pensar o futuro, como liberdade de escolha 

entre o querer e o não querer, dando essa oportunidade a cada ser, atrita com o que 

se tornou o projeto de humanidade a partir da modernidade e é representado a partir 

de pensadores citados por Arendt, como Smith, Kant, Hegel e Marx, como exemplos 

daqueles que falavam em interpretações do mundo por meio de uma compreensão 

de progresso contínuo, perceptível em todos eles, pois tratam o humano como 

peças em estruturas maiores, ao abordar a mão invisível, o ardil da natureza, a 

astúcia da razão ou o materialismo dialético. No processo de reconhecimento de si 
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mesmo dentro do uma proposta de condução diferente, cada novo indivíduo também 

tem como desafio em sua chegada ao mundo, perceber que ao longo da história a 

humanidade foi levada a abandonar a ideia de liberdade, pois sempre o querer, a 

vontade e seus projetos para o futuro, eram descartados pelas explicações 

totalizantes, que já carregavam em seu bojo os meios e os fins que dispensavam a 

chance de escolha individual, de ação. O improvável e contingente não compunha 

esse cenário. 

 

A Vontade, com seus projetos para o futuro, desafia a crença na 
necessidade, no assentimento do arranjo do mundo, a que chama de 
complacência. Ainda assim, não está claro para todos que o mundo 
não é nunca foi o que deveria ser? E quem sabe ou jamais soube o 
que vem a ser este deveria? O deveria é utópico; não tem topos 
próprio ou um lugar no mundo. 

(2008, p. 464) 

 

O aprisionamento em explicações finalistas da realidade e o sufocamento da 

criação e imaginação daquilo que ainda não é, mas pode vir a ser, apresenta-se 

como a questão central no trato do querer enquanto possibilidade do indivíduo. 

Arendt diz: “A liberdade de espontaneidade é parte inseparável dA Condição 

Humana. Seu órgão espiritual é a Vontade” (2008, p. 374). E ainda: “Tudo o que é 

real no Universo e na natureza foi um dia uma ‘infinita’ improbabilidade” (2008, p. 

471). 

A opção por uma educação que valorize a possibilidade de querer, a vivência 

do atrito entre o querer e não querer que são partes dessa faculdade traz consigo 

também a ideia da centralidade da política em cada pessoa uma vez que coloca a 

responsabilidade das escolhas, das decisões, não em grandes estruturas pré-

estabelecidas, mas em um potencial humano de construir em conjunto com outros, 

mas que demanda o reconhecimento próprio, os conflitos internos, o pensar, o 

querer e a imaginação do improvável. É plausível, portanto, conjecturar que talvez aí 

a tarefa da educação em propiciar os momentos e as condições para que o querer, a 

experimentação da vontade, a liberdade possam existir uma contribuição para o 

exercício do mundo comum, do reconhecimento dos outros e da possibilidade da 

efetivação das promessas enquanto compromisso de cada um consigo, com os 

outros e com o mundo. 
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Num mundo onde a tradição se desfez, os critérios de definição de certo e 

errado não mais são inquestionáveis, Arendt apresenta o juízo como o meio de 

mediar os conflitos da vontade e a liberdade que ela carrega consigo ao possibilitar 

o contingente: é a faculdade do julgar. Infelizmente, antes que pudesse organizar 

suas reflexões na última parte de A Vida do Espírito, Arendt faleceu em dezembro 

de 1975. O que proporcionou de reflexões sobre a terceira faculdade do espírito, são 

resultados de compilações feitas em materiais de conferências e aulas. Suas 

anotações de aulas sobre a filosofia política de Kant e reflexões sobre a Crítica do 

Juízo, do mesmo pensador, podem dar indicativos de quais seriam as linhas de 

raciocínio referentes a essa faculdade. 

 A terceira faculdade do espírito consiste no juízo e a autora diz ser aquela 

que lida com as particularidades e que de certa forma sempre trata com questões 

que contém algo de contingente em relação ao universal (2008, p. 512). 

A análise de algo particular, que é com que o juízo lida, depende de um geral 

no qual se pautar. E Arendt traz justamente nesse ponto a referência de que não há 

elementos que sirvam de base para o julgamento em um mundo onde a tradição não 

impõe mais elementos universais. Nas condições atuais de rompimento de tradição, 

como julgar sem um universal de referência? Tudo indica que para Arendt haveria a 

possibilidade de "validades exemplares", a escolha dentre tudo que se apresenta 

aos humanos como aquela que seja a de melhor validade, aquela que se julga ser o 

melhor referência para guiar o julgamento. Mas como não cair em análises ou 

pareceres puramente privados, desprovidos de relação com o mundo? 

 

O ‘alargamento do espírito’ desempenha um papel crucial na Crítica 
do juízo. Ele é alcançado ‘ao compararmos nosso juízo com o juízo 
possível dos outros, e não com seu juízo real; e ao nos colocarmos 
no lugar de qualquer outro homem’.  

(2008, p. 513) 
 

Quando Arendt trata da comparação necessária ao alargamento do espírito, 

vai ao encontro do reconhecimento do outro que habita o mundo, do “colocar-se no 

lugar” por meio da imaginação, liberando cada um de seus interesses pessoais para 

buscar um ponto de vista mais geral. 

 

O pensamento crítico é possível só onde os pontos de vista dos 
outros estão abertos à inspeção. O pensamento crítico, portanto, 
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sendo ainda um atividade solitária, não se exclui de “todos os 
outros...” Por meio da imaginação, ele torna os outros presentes, 
movendo-se, assim, potencialmente, em um espaço que é público, 
aberto a todos os lados; em outras palavras, adota a posição do 
cidadão kantiano do mundo. Pensar com a mentalidade alargada – 
isso significa treinar nossa imaginação a visitar... 

(2008, p. 513) 

 

Esse alargamento como forma de ampliar a percepção e o reconhecimento do 

outro, poderia ser visto como uma possibilidade de lidar tanto com a vontade e a 

liberdade que ela carrega, como ser um critério para a ação humana, na escolha das 

decisões e das ações. E a partir daí, ela defende a comunicabilidade como meio de 

ampliar a percepção e ir além do “gosto pessoal”, mas em direção às impressões 

que podem ser comunicadas, avaliadas por muitos e utilizadas na busca de um 

“entendimento mínimo comum”.  

Arendt parte das obras de Kant sobre o “gosto”, que eram as poucas 

referencias que tinha de autores que trataram do julgamento. Apesar de ser voltada 

para questões estéticas, ao que parece, a autora buscou pensar uma filosofia 

política a partir do “gosto”, nome dado para tratar do julgamento daquilo que agrada 

ou não. Para isso, ela usa a ideia de comunicabilidade e de senso comum numa 

tentativa de explicar que o gosto ou o julgamento pode passar de uma avaliação 

privada e incomunicável para o campo público, político, capaz de ser compartilhada 

com os demais. Mas como passar do “gosto” ao juízo”? Arendt apresenta a 

comunicabilidade, o senso comum como padrão para decisão. Quanto menos 

idiossincráticos for o seu gosto, melhor poderá ser comunicado; a comunicabilidade, 

novamente, é a pedra de toque” (2008, p. 527). 

O julgar a partir de uma mentalidade alargada e por meio do estabelecimento 

de entendimentos comuns por meio da comunicação, tratando particulares sem 

referenciais universais aparecem como meios para lidar com a liberdade que o 

querer carrega. O outro, como parte a ser levada em conta para o julgamento e a 

comunicação, demanda a prática do diálogo, da fala e da escuta. Biesta (2017), ao 

se referir ao reconhecimento do outro e do “se colocar no lugar do outro”, ressalva a 

importância de desconstruir visões prévias, naturalizadas do que é normal e do que 

é estranho: 
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Não é sugerir que tudo que constitui os outros é categoricamente 
bom. É, antes de mais nada, ver que o que conta como estranho 
depende do que conta como familiar. O estranho, em outras 
palavras, não é jamais uma categoria natural. 

(2017, p. 86) 

 

A complementariedade das faculdades do espírito com o reconhecimento do 

mundo e do outro, como partes de uma condução diferente no mundo, pautada no 

diálogo, na ação e no encontro, também é perceptível nas palavras de Biesta: 

 

Portanto, agir, isto é, ser uma pessoa democrática num mundo de 
pluralidade e diferença, consiste tanto em fazer, falar e introduzir-se 
no mundo como em escutar e esperar, criando espaços para que os 
outros comecem, e assim, criando oportunidades para que os outros 
sejam um sujeito. 

(2017, p. 183) 

 

O julgamento pautado nesses critérios pode ainda ser base para ação, para a 

potencialidade do aparecer no mundo e nele iniciar algo novo. O exame da 

realidade, no contato com os outros e atento “entendimento mínimo comum” 

permitido pela comunicabilidade, torna-se também referência para a ação, para a 

projeção e para a promessa, num exercício contínuo de observância do entorno, 

consideração dos pontos de vista diversos e responsabilidade como guia do que se 

inicia. 

O desafio à uma educação que contemple a faculdade do julgar reside nas 

condições atuais em que o individualismo e o esgarçamento do espaço público, 

juntamente com uma vida voltada para o atendimento das necessidades vitais, 

expressa numa sociedade de consumo. Tal cenário contraria a ideia de se colocar 

no lugar do outro, de uma tentativa de alargamento da compreensão rumo à 

ponderação nas tomadas de decisões e realização de julgamentos.  Educar 

valorizando o julgar demanda espaços e condições em que o ponto de vista do outro 

seja relevante, onde a pluralidade possa aparecer, como espaço pré-político, mas 

que cumpre sua tarefa de apresentar o mundo em sua multiplicidade, e ao que 

parece, na diversidade de percepções que são parte da chamada mentalidade 

alargada que contribui na efetivação da faculdade de julgar. Além disso, o 

julgamento demanda compreensão do pregresso, daquilo já ocorrido. Num mundo 

onde, como escrito anteriormente, não há pensamento como prática de grande 
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contingente das pessoas, consequentemente a capacidade de compreensão fica 

comprometida. Como julgar sem compreender? Infelizmente não há o último capítulo 

de A Vida do Espírito para acesso à linha de raciocínio completa de Arendt sobre 

tais questões. 

A relação do sujeito consigo mesmo, num reconhecimento das faculdades do 

espírito como forma de autoconhecimento é, portanto, componente do que tem sido 

chamado de “Pedagogia de Hannah Arendt”, uma forma de condução dos novos no 

mundo dos velhos por meio de apontamentos feitos pela autora principalmente em 

sua última obra. Essa relação do sujeito consigo é também complementar e 

dependente mútua das outras duas relações descritas anteriormente: a relação com 

o mundo e a relação com o outro, numa tríade articulada durante o fazer-se de cada 

um. 

 Refletir e atuar sobre uma educação para o reconhecimento de si passa pelo 

pensar, no diálogo de cada um mantem consigo, que demanda silêncio e uma 

“retirada” do mundo para além das necessidades vitais e cotidianas. O pensar busca 

a compreensão, a não desacordo daquele que pensa no diálogo interno consigo e 

atribui sentido às coisas enquanto exercita o pensamento. “A vida do espírito na qual 

faço companhia a mim mesmo pode ser sem som; mas nunca é silenciosa; e jamais 

pode se esquecer completamente de si, pela natureza reflexiva de todas as suas 

atividades” (2008, p. 93). 

 Uma educação que preze pela experimentação e vivência dos conflitos do 

querer, como a contradição inerente à vontade onde as alternativas do querer e não 

querer se atritam e se apresentam como alternativas, abre caminho para o potencial 

de liberdade que essa faculdade do espírito carrega, emancipando o sujeito das 

explicações totalizantes, dos dogmas e das imposições de terceiros sobre o que 

deve ou não ser feito, o que cabe ou não a cada um. Inaugura a chance da liberdade 

e da responsabilidade, como desdobramentos da escolha e de seus efeitos, como 

potencialidades de uma nova relação política, um novo fazer em conjunto e uma 

nova relação com o mundo a partir de uma nova relação consigo próprio. “O ego 

volitivo [...] olhando para a frente, e não para trás, lida com coisas que estão em 

nossos poder, mas cuja realização não está absolutamente assegurada” (2008, p. 

299). Promessa e imprevisibilidade são desenlaces não controláveis do querer. 

Atribuir sentidos por meio do pensar e lidar com as escolhas do ego volitivo 

fazem do julgamento uma capacidade essencial na condução dos novos. O julgar 
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como resultado da capacidade de se colocar no lugar do outro, alargar a 

compreensão e ponderar para poder comunicar a percepção, atende as premência 

do reconhecimento do mundo e dos outros no mundo de pluralidade. Traz mais uma 

vez a responsabilidade ao sujeito de não abstenção frente ao que o cerca e coloca 

no centro da sua atividade o reconhecimento do diverso, do distinto. Foge ainda, da 

padronização e juízos que não são fruto de entendimento próprio, mas de absorção 

acrítica. “Kant enfatiza que pelo menos uma de nossas faculdades, a faculdade do 

juízo, pressupõe a presença de outros. [...] Comunicando nossos sentimentos, 

nossos prazeres e deleites desinteressados, dizemos nossas escolhas e 

escolhemos nossas companhias” (2008, p. 527). 

A que nos conduz o pensamento de Hannah Arendt? Se pudermos traçar sua 

pedagogia a partir da forma como se expressa por meio de sua obra, os 

apontamentos são para uma educação ciente da história, de seu passado e das 

potencialidades de seu futuro, que contribua para a liberdade para se mostrar na 

vida pública por meio de atos e palavras, num mundo onde a vida se dê para além 

das necessidades elementares e da vida do trabalho, mas que seja também uma 

vida apreciadora das artes e das narrativas como obras de vida e da história; sua 

pedagogia pressupõe a valorização da vida, o cuidado com o mundo e a defesa da 

pluralidade enquanto condição básica para o mundo político e para o espaço público 

e, por fim, sem dúvida, uma pedagogia da atenção constante ao mundo e do pensar 

sobre esse mundo e sobre o que nos inquieta, sem captura por estruturas de 

dominação ou padrões de pensamento e comportamento. 

Uma nova forma de condução no mundo, que fomente o reconhecimento da 

obra humana enquanto continuidade do mundo, permanência; que valoriza o plural, 

o encontro e a diferença; que incita a um pensamento a partir da realidade, um 

reconhecimento de si próprio e uma oposição ao controle do pensar e agir pelos 

dogmas políticos e religiosos, pode ter efeitos na forma como nos relacionamos com 

o conhecimento, com a política e conosco. 

A pedagogia de Hannah Arendt, como preparação para a vida pública, para a 

“entrada em cena”, como diz Knott (2016), nos coloca pistas e orientações nos 

esforços de experimentar um novo exercício de política. “She urged us to take 

responsability for our political destinies. She taught us that we have the capacity to 

act in concert, to initiate, to begin, to strive to make freedom a worldly reality” 

(BERSTEIN, 2018, p. 121). 
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Essa responsabilização e liberdade dependem da relação do sujeito com o 

pensar, o querer e o julgar, dependem do reconhecimento de si mesmo. 
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5 DESAFIOS A UMA RELAÇÃO COM O MUNDO, COM O OUTRO E CONSIGO 

MESMO 

 

Há de se pensar se os apontamentos a partir de Arendt não seriam utópicos 

frente às condições existentes no mundo atual. Como construir uma educação que 

valorize o mundo, o outro e a própria pessoa? 

 

Efetivamente, que pensamento-disclosure, que revelação ainda pode 
existir, se o trabalho cada vez mais automatizado dobra o corpo 
sobre si mesmo e priva o trabalhador do mundo; se a obra se 
imobiliza em mercadoria, de que só conta o preço necessário à 
manutenção do processo vital do fabricante, incluída nisso qualquer 
obra de arte; e se a ação política não é mais assumida por homens 
capazes de retribuir-lhe a memória e o propósito, mas por 
engenheiros que a “fabricam”? Logo, que possibilidade de pensar 
nos resta, se é verdade que perdemos o “mundo comum”, o domínio 
público strictu sensu, no momento mesmo em que perdemos a 
transcendência que nos dava acesso a uma imortalidade 
extraterrestre, virtual? 

(KRISTEVA, 2002, p. 147) 

 

Essas questões propiciam algumas ponderações que seguem, com função de 

apontar desafios para uma pedagogia cogitada a partir das obras da autora. Por 

mais que seu pensamento apresente extrema atualidade em suas análises e sirva 

como referencial para continuar interpretando os fenômenos do mundo que ela 

percebeu em sua época e que se extremaram com o passar das décadas, também 

urge raciocinar sobre que entraves estão no caminho daqueles que se propõem a 

discutir, pensar e atuar na educação no mundo contemporâneo a partir de um 

encontro com o mundo, com o outro e consigo mesmo, nos termos descritos em 

tópicos anteriores. O modo como a vida acontece nos dias de hoje, a forma como as 

pessoas vivem, suprem suas necessidades e se relacionam, assim como a forma 

como lidam com os outros e com o espaço público, tem efeito direto na vivência 

coletiva na política e afeta os espaços de educação sejam eles formais ou não. Esse 

cenário também apresenta resultados do modo como se estabelecem as 

subjetividades do indivíduo contemporâneo. 

O primeiro desafio é pensar o que dificulta o reconhecimento do mundo que 

nos cerca e que é fruto da produção humana ao longo do tempo. Um dos elementos 

que Arendt percebeu como uma tendência crescente, já em sua época e que hoje 
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tomou contornos muito maiores do que naquela época, é um trato do mundo apenas 

na relação de consumo, de coisa a utilizar, de atendimento da necessidade vital, 

uma atenção imediata, ou seja, numa relação de utilitarismo. Pessoas e coisas são 

tratadas e assumem funções objetificadas para consumo imediato sem qualquer 

vinculação de longo prazo. Isso pode ser percebido seja nas relações cada vez mais 

superficiais, pautadas em interesses pontuais, seja no trato do planeta como um 

fornecedor infinito de matérias-primas para um consumo cada vez mais crescente e 

é impossível ser estendido a toda a população do globo uma vez que os recursos do 

planeta são finitos apesar de tratados de forma distinta a essa realidade. 

 

Uma das mais persistentes tendências da filosofia moderna desde 
Descartes, e talvez a mais original contribuição moderna à filosofia, 
foi uma preocupação exclusiva com o si-mesmo, enquanto distinto da 
alma, da pessoa ou do homem em geral, uma tentativa de reduzir 
todas as experiências, tanto com o mundo como com outros seres 
humanos, a experiências entre o homem e ele mesmo. A grande 
descoberta de Max Weber quanto às origens do capitalismo reside 
precisamente em sua demonstração de que é possível haver uma 
enorme atividade estritamente mundana sem que haja qualquer 
cuidado ou deleite com o mundo, uma atividade cuja motivação mais 
profunda é, ao contrário, a preocupação e o cuidado com o si-
mesmo. O que distingue a era moderna é a alienação em relação ao 
mundo, e não, como pensava Marx, a autoalienação. 

(ARENDT, 2016, p. 314) 

 

  Não há o sentimento de pertencimento ao mundo, apenas uma massa de 

trabalhadores repetidores passivos, imersos na tranquilidade previsível das 

atividades sucessivas. Ao tratar da vitória do animal laborans na parte final de A 

Condição Humana, Arendt traz a seguinte ponderação: 

 

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 
realmente houvesse sido submersa no processo vital global da 
espécie e a única decisão ativa exigida do indivíduo fosse deixar-se 
levar, por assim dizer, abandonar a sua individualidade, as dores e 
as penas de viver ainda sentidas individualmente, e aquiescer a um 
tipo funcional, entorpecido e ‘tranquilizado’ de comportamento. 
 

(ARENDT, 2016, p. 400) 
 

O mundo artificial que provém da produção humana, materializada nas obras 

e portadoras de uma durabilidade maior ou menor de acordo com sua função, traz a 
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estabilidade necessária para que se estabeleça a vida e se crie o espaço público de 

aparecimento e ação. Porém, a forma como a humanidade tem tratado as obras do 

mundo assumiu apenas um caráter de utilitarismo pragmático sem nenhum 

reconhecimento de durabilidade. O imediatismo que de certa forma foi alimentado 

pelo rompimento da tradição, o abandono dos homens a si mesmo com o 

questionamento da crença na eternidade após a morte, também contribuiu 

juntamente com o surgimento da sociedade de massas para que a memória, e mais 

especificamente a memória das coisas, das obras humanas e da produção do 

mundo fosse deixada de lado. A sociedade atual é a sociedade do atendimento dos 

interesses instantâneos, sem qualquer gratulação ou preocupação com o passado 

ou futuro, ou seja, desprovida de memória e projeção ou promessa, como diria 

Arendt. É como se um constante agora se impusesse sobre toda obra humana e 

também não houvesse interesse em nenhum devir, em nenhuma promessa, pois é 

um modo de vida e de relação humana que fez da lacuna entre o passado e o futuro 

um tempo desvinculado, descontínuo, em que há o perigo de uma sociedade 

deslumbrada com a abundância e relegada à futilidade “de uma vida que não se fixa 

nem se realiza em assunto algum” (Arendt, 2016, p. 167). Ainda sobre tal situação, 

afirma: “A sociedade de massas [...] não precisa de cultura, mas de diversão, e os 

produtos oferecidos pela indústria de diversões são com efeito consumidos pela 

sociedade exatamente como quaisquer outros bens de consumo” (ARENDT, 1972, 

p. 257). 

Apesar do rompimento da tradição, há ainda os que se apegam às 

explicações totalizantes da humanidade, sejam elas religiosas, históricas ou 

científicas. Nesse trato da realidade como uma sucessão de fatos, que levarão 

inevitavelmente a um fim já estabelecido, qualquer reconhecimento do mundo torna-

se desnecessário, uma vez que o “roteiro” já está traçado, resultando também numa 

inutilidade da escolha e da liberdade humana. Desse ponto de vista, o fim já está 

posto. Young-Bruehl (1997), ao falar da construção que Arendt fez em direção a 

uma moral política, afirma que ela a fez pensando também na Banalidade do Mal, 

nos seguintes termos: 

 

Primeiro, ligou-o a sua compreensão de que a ação é pervertida 
quando compreendida como fabricação à maneira de “você-não-
pode-fazer-omelete-sem-quebrar-ovos”; a ação não é uma questão 
de fins e meios. Em segundo lugar, ligou o conceito aos seus 
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estudos históricos sobre líderes que são inclinados a operar de um 
modo “meios-são-justificados pelos-fins” porque se divorciaram de 
seu povo, perderam o senso comum que pode existir apenas num 
mundo comum de discussão aberta. 

(1997, p. 331) 

 

No Brasil, o crescimento de grupo religiosos fundamentalistas extremamente 

conservadores representam o forte apego que parte da população tem a uma forma 

de explicação do mundo como produto divino e que enfrenta tudo que é diverso 

como inimigo. No campo político, há aqueles apegados à ideia de uma revolução 

inevitável ou um mercado auto regulável, sendo ambas expressões de uma 

esperança no fim já posto. Ainda há os que esperam da ciência as respostas finais 

para as questões de sua época e creem em um progresso contínuo e infinito dado 

por ela. São esses exemplos de visões finalistas do mundo, que acabam por 

descartar o entorno e a percepção de que é necessário conhecer o mundo 

produzido até aqui. “O fato de o homem ser capaz de agir significa que se pode 

esperar dele o inesperado, que ele é capaz de realizar o infinitamente improvável” 

(ARENDT, 2016: p. 220). Mas se tudo que lhe cerca o ensina a vida alienada do 

mundo; se o isolamento em substituição à ação conjunta é o padrão; e se sua 

existência se resume ao cumprimento de desígnios já postos, então não há estímulo 

à potencialidade de reconhecer e perceber um mundo comum, habitado por outros, 

bem como as capacidades de criar, de iniciar algo novo e agir se perdem no 

automatismo vigente. 

Arendt escreveu em vários momentos sobre a importância da obra e do 

testemunho para compreensão da história. Na sociedade atual, a velocidade em que 

as coisas se dão, bem como o desenvolvimento das tecnologias de informação que 

de certa forma comprimem a percepção de tempo e espaço, contribuem para que o 

espaço da fala, do diálogo e das narrativas deem lugar às redes sociais virtuais onde 

muitos estão conectados em tese, mas onde, na realidade, há cada vez mais um 

isolamento das pessoas e o empobrecimento dos encontros. A voz do outro vai 

sempre sendo deixada de lado e o culto ao “eu” constrói subjetividades incapazes de 

reconhecer qualquer coisa além de si. O resultado é o esvaziamento do mundo 

público, uma vez que nada além do “eu” é considerado; e uma dificuldade de 

projeção ou de ação coletiva, já que tais atitudes demandam o encontro com algo 

além de mim. “O mundo comum acaba quando é visto somente sob um aspecto e só 
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lhe permite apresentar-se em uma única perspectiva” (ARENDT, 2016, p. 71). Ao 

tratar, em suas considerações sobre Lessing, sobre o mundo sem permanências e 

sem garantias após a ruína da tradição, a autora escreve: 

 

[...] o âmbito público perdeu o poder iluminador que originalmente 
fazia parte de sua natureza. Um número cada vez maior de pessoas 
nos países do mundo ocidental, o qual encarou desde o declínio do 
mundo antigo, a liberdade em relação à política, como uma das 
liberdades básicas, utiliza tal liberdade e se retira do mundo e de 
suas obrigações junto a ele. 

(1987, p. 14) 

 

  Nesse cenário a violência aflora com mais facilidade 

 

A violência destrutiva do poder está [...] muito presente na vida do 
século XX [...] pela severa frustração da faculdade de agir no mundo 
contemporâneo, que tem suas raízes na burocratização da vida 
pública, na vulnerabilidade dos grandes sistemas e na 
monopolização do poder que seca suas fontes criativas. A carência 
da capacidade de agir em conjunto é um convite à violência. 

(LAFER, 2018, p. 43) 

 

O esvaziamento da esfera pública, enquanto espaço de encontro e de 

possibilidade de ação conjunta percebido pela autora em sua época, se agravou 

ainda mais com o avanço da automação e do crescente individualismo. Não é à toa 

que cada vez mais grupos tradicionais de representação política encontram 

dificuldade em angariar membros para agir com reconhecimento de 

representatividade, uma vez que parece haver uma resistência generalizada nas 

formas tradicionais de ação política ou mesmo uma apatia geral quanto à efetividade 

do agir político. As explicações tecnicistas e economistas apresentam a realidade 

como se não fosse possível conceber o mundo de outra forma e as pessoas tendem 

a aceitar tais narrativas que corroboram com a inação e com o fatalismo. Que fazer 

de um mundo sem encontro, sem diálogo, sem testemunho e sem memória? “Todas 

as mágoas são suportáveis se as colocamos em uma estória ou contamos uma 

estória sobre elas”, citou Arendt uma frase de Isak Dinensen. A mesma escritora 
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declarou em entrevista: “Sinto que na vida e na arte as pessoas se afastaram um 

pouco, neste século”5. 

 

O mundo no qual viemos a viver hoje, entretanto, é muito mais 
determinado pela ação do homem sobre a natureza, criando 
processos naturais e dirigindo-os para as obras humanas e para a 
esfera dos negócios humanos, do que pela construção e preservação 
da obra humana como uma entidade relativamente permanente. 

(ARENDT, 1972, p. 91) 

 

O efeito desses elementos sobre uma proposta de condução no mundo que 

leve em consideração o reconhecimento do que cerca os sujeitos, o seu entorno e 

as obras que a ele dão durabilidade, é justamente o de consideração de tudo aquilo 

que ser humano produziu e deu estabilidade ao mundo artificial por ele feito. Numa 

sociedade sem qualquer vínculo com o passado, sem qualquer interesse em projetar 

seu futuro, a autora já percebia uma tendência de abandono dos novos a sua própria 

sorte, uma desresponsabilização dos mais velhos para com aqueles recém-

chegados. Esse entendimento é decorrente do peso que a autora colocar sobre os 

adultos no sentido de que são eles os representantes de um mundo posto e que 

devem fazer a apresentação desse mundo às crianças, como uma autoridade num 

mundo sem autoridade6. 

 

[...] é sobremodo difícil para o educador arcar com esse aspecto da 
crise moderna, pois é de seu ofício servir de mediador entre o velho 
e o novo, de tal modo que sua própria profissão lhe exige um 
respeito extraordinário pelo passado. 

(ARENDT, 1972, p. 233-244) 

 

E ainda 

 

                                                           
5
 http://www.tirodeletra.com.br/entrevistas/IsakDinesen.htm - Entrevista conduzida por Eugene Walter, 

publicada originalmente na Paris Review, nº de e republicada no livro: Os escritores 2: as históricas entrevistas 
da Paris Review. São Paulo: Companhia das Letras, 1989. – Acessado em 09 de janeiro de 2018. 
6
 Em seu texto “A crise na educação”, Hannah Arendt afirma: “O problema da educação no mundo moderno 

está no fato de, por sua natureza, não poder abrir mão nem da autoridade, nem da tradição, e ser obrigada, 
apesar disso , a caminhar em um mundo que não é estruturado nem pela autoridade nem tampouco mantido 
coeso pela tradição. Isso significa, entretanto, que não apenas professores e educadores, porém todos nós, na 
medida em que vivemos em um mundo junto à nossas crianças e aos jovens, devemos ter em relação a eles 
uma atitude radicalmente diversa da que guardamos um para o outro. (...) Na prática, a primeira consequência 
disso seria uma compreensão bem clara de que a função da escola é ensinar às crianças como o mundo é, e 
não instruí-las na arte de viver” (1972, p. 245-246). 

http://www.tirodeletra.com.br/entrevistas/IsakDinesen.htm
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Na medida em que a criança não tem familiaridade com o mundo, 
deve-se introduzi-la aos poucos a ele; na medida em que ela é nova, 
deve-se cuidar para que essa coisa nova chegue à fruição em 
relação ao mundo como ele é. Em todo caso, todavia, o educador 
está aqui em relação ao jovem como representante de um mundo 
pelo qual deve assumir a responsabilidade, embora não o tenha feito 
e ainda que secreta ou abertamente possa querer que ele fosse 
diferente do que é. Essa responsabilidade não é imposta 
arbitrariamente aos educadores; ela está implícita no fato de que os 
jovens são introduzidos por adultos em um mundo em contínua 
mudança. Qualquer pessoa que se recuse a assumir a 
responsabilidade coletiva pelo mundo não deveria ter crianças, e é 
preciso proibi-la de tomar parte em sua educação. 

(ARENDT, 1972, p. 239) 

 

Como se um círculo vicioso se estabelecesse, quanto mais se desconsidera o 

mundo, mais desconsidera também aqueles que adentram a esse mundo, num 

abandono à própria sorte de cada indivíduo, sem um sentimento de pertencimento a 

uma morada comum a todos e sem qualquer responsabilidade em relação aos 

novos. Assim, cada sujeito vai sendo impelido ao isolamento, ao individualismo e à 

atomização de sua vida. 

O segundo desafio consiste em justamente enfrentar essa atomização, 

concomitantes à sociedade de massas, citada anteriormente, num cenário em que 

há pouca contribuição ou incentivo para o reconhecimento do outro.  Arendt (2006c) 

já citava os riscos de uma vida castrada do contato com outros e frisava que isso era 

característica de elementos de regime totalitários que justamente sufocavam as 

possibilidade de encontro e a percepção de que é exequível agir em conjunto. A 

obra da autora é, portanto, também um convite ao reconhecimento do plural mesmo 

que o modelo de sociedade atual seja uma condução contínua ao afastamento do 

outro. 

 

A verdade é que as massas surgiram dos fragmentos da sociedade 
atomizada, cuja estrutura competitiva e concomitante solidão do 
indivíduo eram controladas apenas quando se pertencia a uma 
classe. A principal característica do homem da massa não é a 
brutalidade nem a rudeza, mas o seu isolamento e a sua falta de 
relações sociais normais. 

(ARENDT, 2006c, p. 366-367) 

 

Para Young-Bruehl (1997), Arendt via o totalitarismo como 
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a negação completa das exigências espaciais e temporais da 
liberdade. As ideologias totalitárias devoraram tanto o passado como 
o futuro, transformavam o passado em mitos da natureza ou da 
história e apagavam a imprevisibilidade do futuro com imagens 
milenares relativas a esses mitos. 

(1997, p. 235) 

 

A expressão do afastamento do outro pode ser percebida no ataque ao 

diversos e ao plural, a tentativa de padronização ou homogeneização, uma outra 

característica totalitária. Tudo aquilo que foge à regra e aos padrões vigentes é 

encarado como uma anomalia, como algo que deve ser obliterado, tirado da 

sociedade.  Mas é no caráter da pluralidade que se garante o cerne da política, por 

ser sua pré-condição. Portanto, atacar o plural é atacar a própria vida pública, atacar 

a condição prévia do mundo público, do encontro e do agir conjunto, pois a política 

seria desnecessária se uma forma única de ver as coisas for estabelecida. 

Outro elemento que contribui para percepção de isolamento e a dificuldade do 

encontro com o plural, com outro, é o aprisionamento do sujeito às necessidades do 

trabalho.  Se a vida se resume à labuta continua e não há qualquer tempo ou espaço 

para que o encontro com os demais aconteça, o trabalho se torna uma grande 

ferramenta de controle e de aprisionamento. Sem tempo para a vivência com os 

outros, para o contato com os demais, a vida vira uma mera repetição para 

atendimento das necessidades vitais e nem o encontro nem o diálogo ocorrem, 

fazendo que o espaço político não tenha função ou sequer exista. Fica o mundo na 

mão de tecnocratas e a política restrita a um grupo que controla os rumos enquanto 

a maioria não age e nem exercita o aparecimento no mundo por meio de atos e 

palavras. A ascensão do social turvou as antigas distinções entre público e privado, 

trazendo à luz elementos de administração do lar que antes eram relegados ao 

âmbito privado. A percepção de que “quem quer que vivesse unicamente uma vida 

privada – um homem que, como o escravo, não fosse admitido para adentrar o 

domínio público ou que, como o bárbaro, tivesse escolhido não estabelecer tal 

domínio – não era inteiramente humano” (ARENDT, 2016, p. 47) perdeu-se ao longo 

do tempo. 

O mundo de aprisionamento no trabalho faz com que não haja experimento 

do diálogo nem do aparecimento públicos da pessoa, impelindo sua vida às 

atividades de garantir do mínimo necessário à existência, como um animal laborans.  

Sem poder mostrar-se ou ir ao encontro dos demais, o reconhecimento do outro se 
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compromete, ficando também difícil a efetivação da possibilidade de iniciar algo 

autêntico, novo, inesperado. “Trabalhar significa ser escravizado pela necessidade” 

(ARENDT, 2016, p. 103). Uma educação que valorize o encontro com outro tem que 

ter esse cenário de ascensão da sociedade de massas e centralidade do trabalho 

como atividade principal da vida em consideração. Vive-se hoje uma redução da 

experiência humana ao trabalho e aos elementos próprios do indivíduo (idion), fora 

do mundo do que é comum, uma vida idiota (2016, p. 46). 

O terceiro desafio que acaba por estar diretamente vinculado aos dois 

anteriores está relacionado a como se organiza o modo de sociedade existente e 

que contribui para aceitação do que está posto por um lado e a repetição e 

irreflexão, por outro.  A velocidade do cotidiano e o isolamento irrefletido são 

combustíveis para a passividade. Sem qualquer tempo para o exercício do 

pensamento a sociedade da velocidade que estabelece como máxima que “tempo é 

dinheiro” não é local profícuo à retirada do mundo e ao diálogo silencioso de cada 

um consigo mesmo conforme fala Arendt. 

Em uma sociedade prisioneira do trabalho, uma sociedade de massas voltada 

para o consumo, com pouca prática de participação no espaço público e, além disso, 

sem nenhum referencial inquestionável devido ao rompimento da tradição e ao 

declínio da verdade absoluta antes materializada na igreja, estabelece-se um mundo 

onde a falta de um universal faz com que todos acreditem em seu próprio modo de 

ver o mundo como a única forma que deve ser defendida sobre os demais. Assim 

sendo, o resultado acaba por trazer uma sociedade onde cada grupo e o outro não 

como um potencial agente em conjunto, mas como aquele que deve ser submetido a 

sua verdade, seus padrões de julgamento e às suas formas de viver. 

Uma sociedade que se apega valores não vistos mais como universais ou que 

na maioria das vezes é prisioneira das necessidades vitais sandas com a prática 

repetitiva semelhante à de um animal que sobrevive apenas, tem como efeito a 

criação do mundo fragmentado que não apresenta as características de uma 

morada de todos, onde todos fazem parte e se sentem membros uma casa comum.  

Resta o conhecimento apenas do que convém aos critérios estabelecidos por cada 

grupo. A ideia de conhecer o mundo como produto, como resultado da obra humana 

em sua pluralidade, perde cada vez mais espaço. Elementos centrais da teoria 

arendtiana se esvaem numa sociedade com essas características: sua preocupação 

com o encontro e com a pluralidade faz cada vez mais sentido ante as 
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padronizações e modelos, ou mesmo as explicações únicas sobre a realidade. E aos 

poucos, uma sociedade assim aniquila também as capacidades do espírito 

detalhadas pela autora, pois onde não há reconhecimento do mundo e nem do outro 

além de não existir espaço e nem tempo para o diálogo consigo mesmo e com os 

outros, o pensamento não é exercitado, a vontade não é autêntica nem 

experimentada, pois sempre pautada por agentes externos sobre a pessoa; e a 

capacidade de julgamento fica comprometida de ser exercida sem pensamento e 

sem se colocar no lugar do outro, impossibilitando qualquer julgar quando ele é 

necessário. Em resumo, não há vida do espírito e a Vida Activa se resume a uma 

atividade: a repetição contínua do labor, a mais elementar das atividades descritas 

por Arendt. 

O embaraço em todas essas situações é que, enquanto a autora apresenta 

elementos que demonstram a importância da Vida Activa e da vida do Espírito 

agregadas a uma reflexão sobre a condução dos novos no mundo, a forma como as 

relações humanas e produtivas se dão na atualidade contribuem exatamente na 

contramão da valorização desses elementos. Isso é perceptível seja no 

esgarçamento do espaço público, seja no questionamento da democracia como 

forma de condução dos assuntos humanos, no desprezo à pluralidade, no descarte 

da capacidade de pensar dentro de um mundo tecnicista e de uma sociedade de 

massas. Como concluiu Richard J. Berstein nas reflexões sobre a Banalidade do Mal 

 

The idea of the banality of evil is still relevant today because we need 
to face up to the fact that one doesn´t have to be a monster to commit 
horrendous evil deeds. To claim that people can commit evil deeds 
for banal reasons is to confront the reality is we live today: ‘The sad 
truth of the matter is that most evil is done by people who never made 
up their mind to be either good or bad’ (Arendt 1971: 438). 
 

(BERSTEIN, 2018, p. 67) 

 

Por isso esse último tópico se propõe a lançar gatilhos para pensar e 

enfrentar esses desafios, o que são entraves à formação de uma nova maneira de 

conduzir no mundo, que, nesse caso específico, usa obra de Hannah Arendt como 

embasamento da reflexão. Pensar o mundo em sua multiplicidade, essa história e 

produção humana acumulada, a responsabilidade tanto pela manutenção do que já 

foi feito e que merece ser mantido, quanto pela possibilidade de transformar aquilo 
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que já não mais atende interesses e as necessidades humanas é considerar e 

vivenciar a responsabilidade pelo que já foi e pelo que pode vir a ser. 

O reconhecimento do outro é a garantia de que o diverso não será tratado 

como anomalia, mas sim como a capacidade criativa e transformadora que carrega 

no agir conjunto e na possibilidade de aparecimento nos espaços públicos, a 

condição do político. Reconhecer e valorizar o outro é perceber a importância da 

diferença no mundo. 

O reconhecer a si mesmo, o encontro com as faculdades do espírito expressa 

o reconhecimento das capacidades de pensar e com isso evitar a barbárie; do 

querer e com isso poder projetar o mundo enquanto uma promessa de algo diferente 

e não como produto do homo faber, junto à chance ilimitada do ser humano de criar 

e a liberdade de escolher e, ao mesmo tempo, a responsabilidade pelas opções que 

pode fazer; de julgar, mais uma vez o entendimento da ausência de critérios 

tradicionais ou universais, mas sustentado pela capacidade de escolher e do 

pensamento frente ao mundo que o cerca, frente ao outro que consegue enxergar, 

que consegue se colocar no seu lugar buscando "as validades exemplares" para a 

vida nesse espaço, nesse curto espaço de tempo entre o passado infinito e o futuro 

infinito. 

O pensamento de Hannah Arendt é um chamado constante tanto ao aprender 

aquilo que ainda não temos possibilidade frente às contingências, quanto ao 

desaprender aquilo que nos tolhe, que nos inibe ou que castra nossas 

possibilidades. 

 

Arendt rechaza aquellos instrumentos de compreensión que se han 
mostrados embotados u ‘ubtusos’. Deja que se pierdan. Muchas 
cosas tienen que soltarse de sus lazos, han de cuestinarse y deben 
conquistarse de nuevo. Estas acciones de ‘desaprendizaje’, nacidas 
del choque y del transtorno, son expediciones del pensamiento. 

(KNOTT, 2016, p. 13)  

 

O cenário atual é um convite a fazer o que a autora sempre fez ao longo de 

sua vida: buscar compreender os acontecimentos e ao mesmo tempo fazer dessa 

compreensão uma defesa da liberdade e da pluralidade, como expressões de uma 

responsabilidade pelo mundo e de uma esperança na construção de um mundo 

onde todos possam se sentir em casa. As faculdades humanas do espírito e as 

atividades da Vida Activa são capazes de evitar a repetição de experiências 
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totalitárias, mas carecem de atenção contínua, pois a cada nova geração o mundo 

deve ser apresentado aos que chegam. A vida política não é atribuição de poucos, 

mas o potencial de cada um que precisa agora se locomover no mundo sem as 

bases da tradição. Biesta (2017) resumiu bem esses elementos ao tratar da 

democracia e da pessoa democrática. 

 

Portanto, agir, isto é, ser uma pessoa democrática num mundo de 
pluralidade e diferença, consiste tanto em fazer, falar e introduzir-se 
no mundo como em escutar e esperar, criando espaços para que os 
outros comecem, e assim, criando oportunidades para que os outros 
sejam um sujeito. 

(2017, p. 183) 

 

E sobre o papel que se atribui muitas vezes à educação como a redentora 

das mazelas da realidade, escreveu: 

 

É uma ilusão pensar que somente as escolas podem produzir 
cidadãos democráticos. [...] Uma sociedade em que os indivíduos 
não são capazes ou não tem permissão de agir não pode esperar 
que suas escolas produzam para ela os cidadãos democráticos. 

(2017, p. 190) 

 

Por isso trazer esses princípios e essa compreensão como uma filosofia ou 

um sentido para educação e para a condução dos novos no mundo é uma tarefa que 

vem ao encontro de um cenário em que emergem tais preocupações. “A própria 

democracia é, afinal, um compromisso com um mundo de pluralidade diferença, um 

compromisso com um mundo onde a liberdade pode aparecer” (BIESTA, 2017, p. 

196). 

BIESTA (2017) usando também Arendt como uma de suas referências aborda 

a questão da escola como espaço de fazer e desfazer, que permite o 

estabelecimento de múltiplas subjetividades, não apenas a que o capitalismo global 

cria, que ele define como a do “sujeito consumidor” (p.139). O diverso, o plural, que 

muitas vezes é tratado com distúrbio ou desvio, pode ser o ponto de partida de uma 

fuga dos modelos. 

 

A responsabilidade do educador, como desejo sugerir, reside 
precisamente num interesse pela combinação paradoxal – ou 
desconstrutiva – da educação e seu desfazer. [...] isso também 
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mostra que a responsabilidade do educador, a responsabilidade 
educacional, é uma responsabilidade por algo que não pode ser 
conhecido de antemão – é uma responsabilidade sem conhecimento 

daquilo pelo qual se é responsável. 
(2017, p. 152-153) 

 

Biesta fala ainda da concepção do sujeito democrático em Arendt 

 

[...] os indivíduos podem ter conhecimento, habilidades e disposições 
democráticos, mas é apenas na ação – no sentido de ação que é 
adotada por outros de maneiras imprevisíveis e incontroláveis – que 
o indivíduo pode ser um sujeito democrático.  

(2017, p. 177) 

 

Assim, nessa perspectiva, a educação não é o espaço de preparação para a 

democracia, mas é o espaço de vivencia da possibilidade de iniciar, aprender a 

iniciar, ter a possibilidade de iniciar coisas, além de também vivenciar o início dos 

demais, pois a relação é sempre com o outro e no entre da ação. 

Não é substituir a fabricação de um “sujeito consumidor” por um “sujeito 

democrático”, mas criar condições para o agir e falar, para o parar e escutar, 

condizentes com o reconhecimento do mundo, do outro e de si. E isso tudo 

extrapola o espaço da escola, torna-se maior que ela, é responsabilidade frente ao 

mundo, o amor mundi. O que deve ser resguardado, conservado e garantido, é o 

espaço para que cada ser possa iniciar algo novo. 

LAFER (2018), ao descrever como eram os cursos de Arendt em Cornell, 

lembra a forma como ela conduzia as atividades, instigando os alunos a ter na 

experiência e na narrativa as bases de reflexão: contar o que se vive, teorizar sobre 

o que afeta a cada um. Ao propor a trajetória do curso pautada na imaginação da 

vida de um personagem fictício que tivesse vivido os grandes acontecimentos do 

século XX, ela ensejou a experimentação de se colocar no lugar do outro, da 

projeção sobre o mundo, do confronto com os demais, da percepção do que o cerca 

e da imprevisibilidade da vida e da política. Imaginar, criar, desfazer-se dos modos 

extremamente racionais de educar advindos com o Iluminismo, exemplificam as 

possibilidades que um outro modo de condução no mundo podem possibilitar. “Essa 

hipotética biografia seria uma aproximação metafórica da consciência de uma 

pessoa que escapou do pensamento para a ação e que, depois de ter agido, viu-se 

impelida a retornar ao pensamento” (Lafer, 2018, p. 62). 
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Na parte final de As Origens do Totalitarismo, nas reflexões sobre ideologia e 

terror, Arendt conclui: 

 

[...] 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 torna-se evento 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, 2006c, p. 531) 

 

A liberdade e a responsabilidade são ambas, ao mesmo tempo, cruz e a 

dádiva da humanidade. Cada um que assume a condução de outros precisa 

compreender a incumbência de apresentar a possibilidade da emancipação e o peso 

que a ela corresponde. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A que nos conduz o pensamento de Hannah Arendt? Ao longo da reflexão 

desenvolvida, diversas obras da autora foram trazidas como sustentação para 

buscar compreender temas relevantes para o cenário atual que já haviam sido 

percebidos ao longo de sua vida, sendo as fontes de suas inquietações. As 

experiências totalitárias, a importância do espaço público e da pluralidade, a 

consolidação da sociedade de massas e as constatações ao encarar um ex-oficial 

nazista convencional, banal, são exemplos de assuntos por ela analisados. 

 A inquietação inicial considerava que é possível extrair da obra de Arendt 

elementos que contribuam para uma condução no mundo, para uma “pedagogia”, 

levando em conta três eixos de considerações: a relação do sujeito com o mundo, a 

relação do sujeito com o outro e a relação do sujeito consigo. 

Justamente por ter abordado temas que ao longo das décadas foram se 

mostrando cada vez mais presentes e agudos, ao mesmo tempo em que 

demonstravam a acurada sensibilidade da autora para questões de seu tempo, a 

obra de Arendt tornou-se meio de nutrir reflexões em busca de compreensão de 

dilemas e desafios assim como ela buscou compreender as questões de seu tempo 

enquanto viveu. Como foi afirmado no início, o conjunto da obra de Arendt, visto sob 

a ótica das três formas de composição do sujeito no esforço de se fazer singular, em 

seu tempo e em seu lugar, carregam elementos que permitem afirmar um sentido 

pedagógico, de condução no mundo, aos outros e a nós mesmos, em múltiplas e 

incansáveis fórmulas de exercício da liberdade e da responsabilidade. As pistas 

dadas para tal afirmação foram pontuadas ao longo da trajetória de reflexão sobre 

uma pedagogia orientada por sua obra. 

Compreender o mundo como obra humana que dá estabilidade e abriga as 

condições de desenvolvimento do trabalho e da ação política, seria garantir aos que 

chegam ao mundo a apresentação do que os rodeia. Tudo que já foi erigido passa a 

ser de responsabilidade de cada um. Reconhecer o mundo e por ele se 

responsabilizar denota uma atitude de amor ao mundo e aos que nele habitam. A 

durabilidade desse mundo resguardado, abre a caminho para que os que surgem e 

crescem em segurança, possam ser as fontes do novo, da transformação. 

Manutenção e transformação como elementos necessários ao mundo, cuidado e 

devir. 
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O reconhecimento do outro garante a pluralidade ao trazer para a luz da 

publicidade a diferença. No espaço público se dá o encontro, ideal para a ação em 

concerto, onde cada um, livre de suas necessidades vitais, em conjunto com iguais 

em liberdade de ação, consegue se apresentar aos outros para agir e começar algo 

novo.   A ação nunca é algo isolado, depende dos demais para ocorrer e expressa a 

característica e condição da vida na polis. A pluralidade se reafirma como princípio e 

meio da valorização da diferença. A ação humana em conjunto adquire também 

centralidade, sempre lembrando que para que ela ocorra, a emancipação da vida 

das necessidades vitais é preciso. Liberdade e diferença expressam a importância 

do reconhecimento do outro. 

A necessidade de compreender torna-se cada vez mais imperativa. Perceber 

o mundo e o outro demanda também perceber a si mesmo. Para Arendt as três 

faculdades principais do espírito garantem esse reconhecimento: o pensar, o querer 

e o julgar. O pensar coloca o sujeito em contato consigo mesmo, na retirada do 

mundo. O querer possibilita a projeção, a vivência da escolha e da vontade, 

enquanto o julgar demanda o exercício de colocar-se no lugar do outro, da 

mentalidade alargada. 

A efetivação dessas três formas de composição do sujeito encontra diversos 

obstáculos, ou como foi nomeado, desafios, que vão desde a relação de consumo 

que dominou todas as coisas que passam a ser tratadas em termos mercantis ou 

utilitaristas; a supremacia do animal laborans como forma hegemônica de conduzir a 

vida; os dogmatismos ideológicos e religiosos que tentam suprir a ausência de 

tradição; o esvaziamento do mundo públicos e a privatização dos espaços privados, 

no sentido de trazer à luz o que antes era tratado como questões de interesse ou 

necessidade do lar, não da polis; a ausência de responsabilidade e de sentimento de 

pertencer a algo comum, a um mundo-morada; a atomização da vida na sociedade 

atual; a tendência de padronização e homogeneização dos modos de 

comportamento e organização; a passividade e ausência de pensamento decorrente 

da vida acelerada e sem tempo para o diálogo consigo mesmo. 

Arendt tornou-se, como sempre afirma LAFER (2018), citando Bobbio, um 

clássico: interpreta autenticamente seu tempo, continua propiciando constantes 

revisões e reflexões a partir de seu pensamento e fornece conceitos ainda válidos 

para compreender a realidade atual. 
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Ao apontar a atualidade do pensamento de Arendt em relação à compreensão 

de um mundo repleto de elementos totalitários à espreita, a retomada de seus textos 

traz à releitura a partir de nossa realidade, os desafios em busca de um 

enfrentamento à banalidade e à dispensa do pensamento e do julgamento frente ao 

mundo. Um alicerce para pensar entre o passado infinito por detrás de nós e as 

possibilidades e riscos de um futuro imprevisível e incontrolável que temos à frente. 

Pensar um novo modo de condução para cada ser que chega a esse mundo e 

a ele precisa ser apresentado, coloca-se como tarefa de resistência em um mundo 

onde cada vez mais a atomização da vida e o consumo tomam conta da sociedade 

de massas, numa homogeneização comportamental, ao mesmo tempo em que 

reduz os espaços públicos propriamente os políticos, reduzindo a democracia 

representativa a meros movimentos periódicos de encenação onde não há ação, 

nem discurso, nem encontro com o outro e muito menos a pluralidade. A vida em 

conjunto, politicamente, caminha para a esterilidade. 

O cenário já indicado em Arendt e aprofundado nos dias atuais carece de 

tentativas de compreensão, de perceber as forças que incidem sobre a realidade 

atual e controlam não apenas a política, mas a economia e as formas de agir e 

pensar. 

O pensamento de Hannah Arendt nos conduz à responsabilidade com o 

mundo, à liberdade enquanto potencial, à defesa da pluralidade como pré-condição 

do político, ao pensamento como proteção contra a banalidade do mal e à 

recorrência do totalitarismo. Como aprendeu com Jaspers: “tanto a filosofia quanto a 

política dizem respeito a todos” (ARENDT, 1987, p. 70). Que a educação e a 

condução dos novos possa contribuir na transformação de um mundo diferente e 

melhor. 
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