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Apresentação
Os Organizadores
O presente livro consiste numa coletânea de textos vinculados, em sentido
lato, à obra de Hannah Arendt, às questões que ela ainda hoje nos coloca,
particularmente em face das atuais condições sociais, políticas, ética e ecológicas.
Este segundo volume resulta de textos apresentados no decurso da segunda edição
do evento “Quem sou eu para julgar? Diálogos com Hannah Arendt”, que decorreu ao
longo de 2021, de modo on-line.
“Quem sou eu para julgar?” é uma expressão que usamos de forma quase
automática sempre que nos deparamos com situações que testam os limites dos
nossos padrões normativos. Tal expressão manifesta o nosso estado de
perplexidade, acompanhado de um certo sentimento de impotência em face de
forças sociais e políticas avassaladoras. Mas ela também parece ocultar uma
posição filosófica, política e ética mais profunda e desafiadora, a saber, uma certa
incapacidade de julgar a situação “como se” fôssemos nela atores. Para Hannah
Arendt, essa atitude pode conduzir a uma desresponsabilização dos atores e a uma
situação em que todos—participantes e não-participantes— são considerados
igualmente culpados. Num contexto de ressurgimento de movimentos protototalitários, de agravamento da crise ecológica e do niilismo consumista, de
aprofundamento da injustiça e da desigualdade social, de pandemia, etc –, que
elementos do pensamento arendtiano nos permitem reconsiderar o problema ético,
político e filosófico tornado patente sempre que dizemos “Quem sou eu para
julgar?”?
Este é o objetivo desta publicação, reunindo textos de pesquisador@s de todo
o Brasil e provenientes das mais variadas áreas do saber, a quem agradecemos os
seus contributos. Gostaríamos ainda de agradecer à Escola de Humanidades da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e ao seu Programa de PósGraduação em Filosofia, ao CDEA – Centros de Estudos Europeus e Alemães, e à
CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, sem cujo
apoio esta publicação e o projeto a que está vinculada não seriam possíveis.
A Comissão Organizadora.

1. “Pensar sem corrimão”
Por uma ética da responsabilidade em Hannah Arendt

https://doi.org/10.36592/9786581110758-01

Fábio Abreu dos Passos1
Elivanda de Oliveira Silva2
Resumo
Em Entre o passado e o futuro, Hannah Arendt assevera que “nossa herança foi nos
deixada sem nenhum testamento”. Com essa frase, a filósofa nos alerta que os
padrões de pensamento que nos guiavam na compreensão dos fenômenos
relacionados à política e à moral perderam sua eficácia diante do ineditismo do
totalitarismo, que rompeu com o fio da tradição. Os campos de concentração,
fundamentalmente em sua versão nazista, fizeram com que os mandamentos
morais, que formalmente recobriam com dignidade “toda” a vida humana, se
mostrassem ineficazes. Diante desse quadro, é necessário pensar uma ética da
responsabilidade que leve em consideração as urgências de nosso tempo e os
anseios de camadas populacionais que não têm direito à vida pelo simples fato de
serem seres humanos. Assim, o presente texto tem como objetivo principal
compreender as características da ética da responsabilidade no interior da filosofia
política de Hannah Arendt. Para tanto, será necessário lançar luz em categorias
como: mentalidade alargada e Amor Mundi. Ainda, pretendemos explicitar o contexto
que possibilitou o colapso dos princípios éticos tradicionais na perspectiva
arendtiana, bem como examinar os “exemplos”, que funcionam como guias que dão
ao juízo validade exemplar.
Palavras-chave: Hannah Arendt; totalitarismo; ética da responsabilidade.
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Abstract
In Between Past and Future, Hannah Arendt asserts, "our inheritance has been left to
us without any will." With this sentence, the philosopher warns us that the patterns
of thought that have guided us in understanding phenomena related to politics and
morality have lost their effectiveness in the face of the unprecedented nature of
totalitarianism, which tore off the thread of tradition. The concentration camps in
their Nazi version proved ineffective the moral imperatives that formally covered "all"
human life with dignity. Faced with this situation, it is necessary to reflect on an ethics
of responsibility that takes into account the urgencies of our time and the aspirations
of populations that do not have the right to life simply because they are human
beings. The main objective of this text, then, is to understand the characteristics of
the ethics of responsibility within Hannah Arendt's political philosophy. To do so, it
will be necessary to shed light on categories such as: broad mentality and Amor
Mundi. In addition, this article aims to explain the context that allowed the breakdown
of traditional ethical principles in the Arendtian perspective, as well as to examine the
"examples" that serve as a guide and give exemplary validity to the judgment.
Keywords: Hannah Arendt, totalitarianism, ethics of responsibility.

Em Origens do Totalitarismo, Hannah Arendt (1906-1975) esclarece que não
devemos compreender o totalitarismo a partir das categorias tradicionais do
pensamento político. A advertência arendtiana está alicerçada no fato de que o
totalitarismo se configurou como um regime sem precedentes na história da
humanidade, uma vez que ele almejou o domínio total, ou seja, da esfera pública e
privada, ao esvaziar a possibilidade de ação conjunta no espaço público através do
terror, ao mesmo tempo em que substituiu a liberdade da faculdade do pensamento
pela camisa de força da ideologia.3 “O que é importante em nosso contexto é que o
3

Em suas análises, quando Hannah Arendt define a ideologia como a “the logic of an idea” (ARENDT,
1979, p. 469), a autora caracteriza-a como uma ferramenta lógica que procura construir uma visão
unitária e homogênea de mundo, rechaçando, assim, a possibilidade de que qualquer tipo de
imprevisibilidade possa macular uma cadeia de pensamento pautado em premissas lógicas, porque
um silogismo, para que seja inequívoco, não pode conter em seus princípios a incerteza do “ou/ou”,
pois não chegaríamos a uma conclusão indubitável, mas a uma opinião provisória. O que a ideologia
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governo totalitário é diferente das tiranias e das ditaduras [...] O domínio total é a
única forma de governo com o qual não é possível coexistir” (ARENDT, 1989, p. 343).
A novidade totalitária fez ruir os padrões de julgamento legados pela tradição4,
que discriminavam o “bem” do “mal”, o “certo” do “errado”. Em Responsabilidade e
Julgamento, Arendt descreve de que forma as ações levadas a cabo pelo
totalitarismo, fundamentalmente em sua versão nazista, fizeram com que
passássemos a duvidar da eficácia dos preceitos morais. O totalitarismo inaugurou
uma moralidade criminosa (ARENDT, 2004, p. 118), sustentada em máximas
ideológicas, tais como a existência de “inimigos objetivos”, que precisam ser
combatidos e exterminados: as raças inferiores, a exemplo da “praga judaica”.
Com o objetivo de proteger a sociedade contra as ameaças do “inimigo
objetivo” – raças impuras –, as regras e padrões éticos universais, os quais
balizavam a vida em sociedade, a exemplo do “não matarás”, foram substituídos pela
ideologia que propaga a ideia de que é preciso matar para o bem de “todos”. Como
desdobramento dessa reflexão, Arendt constata a ineficácia dos pilares de
sustentação dos direitos humanos universais, uma vez que eles estão apoiados em
uma ideia abstrata de homem. Para Hannah Arendt, a ideia de uma humanidade
universal, respaldada em direitos naturais e inalienáveis

5

, não possui

pretende é fazer com que a realidade, nessa perspectiva, esteja condicionada a um processo no
interior do qual o que quer que aconteça ocorra segundo a lógica de uma ideia, uma vez que as
supostas contradições advindas dos fatos concretos são estágios de um movimento coerente. Em
outras palavras, esta visão de mundo deve ser entendida à maneira de um silogismo que, pela
aplicação de uma ideia na história, revela um processo coeso, o qual não necessita da realidade
factual para confirmá-lo, tampouco para negá-lo. Portanto, a ideologia, no âmbito dos regimes
totalitários, procura realizar uma demonstração cujo objetivo é o de arrumar os fatos, a partir da
dedução das premissas de um silogismo infalível. Este faz com que a realidade, na esfera dos
assuntos humanos, ganhe uma coerência que não existe. Esta coerência se torna possível de ser
alcançada, visto que o movimento do pensar lógico não emana da experiência, mas gera a si mesmo,
fazendo com que a premissa seja o único elemento crível.
4
“Totalitarian domination as an established fact, which in its unprecedentedness cannot be
comprehended through the usual categories of political thought, and whose "crimes" cannot be judged
by traditional moral standards or punished within the legal framework of our civilization, has broken
the continuity of Occidental history. The break in our tradition is now an accomplished fact. It is neither
the result of anyone's deliberate choice nor subject to further decision” (ARENDT, 1977, p. 26).
5 Para Arendt, os direitos naturais “[...] presumem que os direitos emanam diretamente da ‘natureza’
do homem – e, portanto, faz pouca diferença se essa natureza é visualizada em termos de lei natural
ou de um ser criado à imagem de Deus.” (ARENDT, 2000, p. 331). Lembremos que o conceito de direito
natural é comungado por filósofos modernos como Hobbes, Locke e Rousseau, bem como de
pensadores contemporâneos, como Leo Strauss. Esses pensadores acreditam que os direitos
humanos são uma ideia da qual a razão humana tem a capacidade de apreender e, assim, são
atemporais e desespacializados, possuindo um caráter de universalidade.
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correspondência real no espaço público. Os campos de concentração nazista, a
“imagem do inferno na terra”, ou ainda “fábricas de morte” (ARENDT, 2008, p. 229),
mostraram para a humanidade que nem todos os humanos têm direito aos direitos
humanos.
A experiência dos campos de concentração demonstra realmente que os seres
humanos podem transformar-se em espécimes do animal humano, e que a
“natureza” do homem só é “humana” na medida em que dá ao homem a
possibilidade de tornar-se algo eminentemente não natural, isto é, um homem
(ARENDT, 1989, p. 506).

A terrível constatação de que nem todos os humanos têm direito aos direitos
humanos continua a ser vivenciada nas sociedades contemporâneas, no interior das
quais as periferias e as prisões são espaços onde, ainda, “tudo é possível” de ser feito
contra a dignidade de pessoas vulneráveis, que não têm a proteção jurídica e política
do Estado, tais como negros, pessoas com deficiência, comunidades LGBTQIPN+,
refugiados.
Agamben, na sua reflexão sobre a crise dos direitos humanos, seguindo as
críticas sugeridas por Arendt, não apenas aponta o paradoxo dos direitos humanos
frente à multiplicação de apátridas e refugiados no século XX, mas radicaliza sua
análise sobre essa problemática, ao afirmar que as declarações de direito são
instrumento de inscrição da vida natural na ordem jurídico-política do Estado-nação.
O essencial, em todo caso, é que, toda vez que os refugiados não representam
mais casos individuais, mas como acontece hoje mais e mais frequentemente,
um fenômeno de massa, tanto estas organizações quanto os Estados individuais,
malgrado as solenes evocações dos direitos “sagrados e inalienáveis” do
homem, demonstram-se absolutamente incapazes não só de resolver o
problema, mas até de simplesmente de encará-lo de modo adequado (AGAMBEN,
2007, p. 140).

Diante do exposto, percebemos a necessidade de se pensar e construir ações
éticas fundamentadas não em regras e padrões universais, cuja forma abarca “toda
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a humanidade”, mas o seu conteúdo não é capaz de contemplar os judeus apátridas,
os refugiados de guerras e da miséria, as mulheres constantemente violentadas, os
jovens negros trans das periferias, as pessoas com deficiência. É preciso construir
ações éticas que nasçam da capacidade de pensar no lugar no outro, do exercício da
mentalidade alargada que diz, a partir do diálogo do pensamento, “o que devo fazer”,
como eu quero aparecer a mim mesmo, com quem eu desejo conviver: com um
malfeitor ou com alguém que resiste a agir de acordo com o que a “moda do dia”
prescreve? Aquele que diz não, que não adere a ações cujo conteúdo normatizador é
fundamentado ou na obediência cega às ordens de um líder político, ou no ódio
contra minorias, aparece a si e aos outros como um “exemplo” que deve ser seguido,
alguém que ama o mundo (Amor Mundi) 6 o suficiente para agir em prol da sua
preservação, ou seja, em cuidar e manter o lócus do aparecimento da pluralidade
humana. Faz-se necessária a construção de uma ética da responsabilidade, que leve
em conta sentimentos públicos, como a felicidade de habitar um mundo pautado
pela Lei da pluralidade, uma ética que esteja vinculada “[...] à visibilidade de nossas
ações e opiniões articuladas publicamente, que, por sua vez, estão associadas ao
cultivo de um ethos público” (ASSY, 2015, p. xxxiv).
“Pensar sem corrimão”: o totalitarismo e o colapso dos padrões morais
Desde os primórdios da filosofia, ficou consagrado que uma preocupação
central da filosofia moral haveria de ser a de encontrar respostas suficientemente
plausíveis para a questão de como devemos viver, se quisermos aferir dignidade à
condição de humanos que nos constitui. É nesse contexto que a ética foi
compreendida como o estudo da ação correta, ou do summum bonum. Dito de outro
modo, o grande embate dos pensadores que discutem os fundamentos que balizam
uma ação moral é saber o que a torna moralmente certa ou errada. Nessa empreitada
especulativa, o achado que poderá dar respaldo a uma teoria moral é quando ela
estabelece os critérios de legitimação para aferir se uma conduta é boa ou má,
correta ou incorreta. Nesse propósito é que, de um lado, temos a construção de uma
6

“Amor mundi: trata do mundo que se forma como espaço-tempo logo que os homens estão no plural
– não com os outros, não próximos-dos-outros, a pluralidade pura basta!” (ARENDT, 2005, p. 732).
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ética das virtudes, cujo principal proponente é Aristóteles (384 a 322 a.C.), a qual
sustenta que a realização de nossas ações requer virtude ou excelência, e portanto,
viver bem consiste em praticar atividades em plena harmonia com a parte racional
de nossa alma, pois para o estagirita “o bem humano é uma atividade da alma
conformada por uma excelência, e se houver muitas excelências, será conformada
pela melhor e mais completa” (ARISTÓTELES, 2017, Livro I, 1098a18). Sendo assim,
a “felicidade é uma certa atividade da alma de acordo com uma excelência completa”
(ARISTÓTELES, 2017, Livro II, 1102a5). Em uma outra vertente, temos a ética
deontológica, representada principalmente por Imannuel Kant (1724-1804), o qual
defende que ações morais estão balizadas em princípios a priori e são realizadas por
dever: “dever é a necessidade de uma ação por respeito à lei” (KANT, 2019, p. 31,
Grifos do autor), portanto, “devo proceder sempre de maneira que eu possa querer
também que a minha máxima se torne uma lei universal” (KANT, 2019, p. 34, Grifos
do autor).
A filósofa Hannah Arendt testemunhou o colapso desses padrões morais
tradicionais, os quais constituíam o sustentáculo da ética ocidental. Ela presenciou
a ineficácia das regras de conduta e prescrições morais na vida pública e privada
durante as décadas de 30 e 40 do século XX, sobretudo na Alemanha nazista. Nossa
autora compreendeu que o único princípio moral novo, proclamado nos tempos
modernos, revela não haver novos valores, mas a negação da moralidade como tal.
Em outras palavras, para a filósofa, a “moralidade desmoronou e transformou-se
num mero conjunto de costumes” (ARENDT, 2004, p. 118). Esse desmoronamento
explicitou-se com o surgimento dos regimes totalitários e de sua maquinaria de
destruição da pluralidade humana. Esses regimes fizeram surgir o mal real, aquele
que nos causa horror inexprimível, quando só o que se pode dizer diante da certeza
da existência dos campos de concentração é: “isso nunca deveria ter acontecido”
(ARENDT, 2004, p. 139).
Há um pano de fundo que recobre o ambiente que proporcionou o colapso dos
padrões morais tradicionais do Ocidente: as sociedades de massa. Segundo Arendt,
as massas constituem-se por “[...] pessoas que, simplesmente devido ao seu
número, ou à sua indiferença, ou a uma mistura de ambos, não se podem integrar
numa organização baseada no interesse comum, seja partido político, organização
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profissional ou sindicato de trabalhadores” (ARENDT, 1979, p. 311, tradução nossa).
Vivemos ainda e, cada vez mais, imersos em sociedades de massa e sob o julgo das
consequências que esse fenômeno traz para a vida humana em suas dimensões
privada e pública. É em razão de, em sua grande maioria, as sociedades
contemporâneas serem erguidas sobre os cambaleantes alicerces das massas que
ferramentas como a ideologia ainda são extremamente eficazes.
É no interior dessas sociedades que a impessoalidade, isto é, a ausência de
um sujeito perpetrador de ações que não se responsabiliza pelo seu discurso e atos,
emerge com pujança. O que se almeja é a transformação das pessoas em simples
dentes de engrenagem de maquinarias de opressão, ódio e violência contra grupos
marginalizados ou simplesmente contra todos aqueles que ousam agir sem o
amparo de nenhuma “capa”. Como não há uma personificação das ações cometidas,
surge a errônea ideia de haver uma culpa coletiva em detrimento de uma culpa
individual. Para Arendt, onde “todos” são culpados, “ninguém” é culpado, pois a culpa
não pode ser incutida a uma sociedade ou a uma geração, mas a indivíduos que
realizam atos que devem ser julgados. É um equívoco pensarmos que oficiais
nazistas somente obedeciam a ordens e, assim, outros fariam seus trabalhos caso
alguém se recusasse a praticar atos, como o de deportar judeus para os campos de
concentração, como o fizera Adolf Eichmann. Ao contrário, a culpa deve recair sobre
quem os executou. Contudo, a responsabilidade pode ser atribuída a um grupo ou a
várias gerações. Nessa perspectiva, por exemplo, podemos asseverar que em nossa
época não há ninguém “culpado” pela escravidão dos negros no período colonial,
mas somos “responsáveis”, uma vez que alimentamos uma estrutura que perpetua
a discriminação de pessoas pela sua cor de pele. E é por isso que, mais uma vez,
pontua Arendt:
Nesse sentido, somos sempre considerados responsáveis pelos pecados de
nossos pais, assim como colhemos as recompensas de seus méritos; mas não
somos, é claro, culpados de suas malfeitorias, nem moral nem legalmente, nem
podemos atribuir os seus atos a nossos méritos (ARENDT, 2004, p. 217).
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A crise moral que assola as sociedades contemporâneas faz com que
percamos a dimensão da culpa individual, pois somos tentados a transferir a
responsabilidade de nossos atos ao “sistema”. De fato, a “cultura do ódio”, que se
volta contra grupos invisibilizados como mulheres, negros, refugiados, comunidades
LGBTQINP+, pessoas com deficiência, constrói um ambiente propício para que
crimes e injúrias contra esses grupos se avolumem diariamente. Contudo, essa
“cultura” não pode apagar o lugar e a responsabilidade do indivíduo que comete
esses crimes. Embora o combate ao racismo, ao sexismo, à xenofobia, à homofobia,
ao capacitismo, ao etarismo e à gordofobia seja uma responsabilidade de todos, é
preciso compreender que no interior desse “todos” há sujeitos, pessoas que
precisam compreender o seu papel na edificação de uma ética da responsabilidade.
Diante de tal cenário, o que resta a ser feito? Qual a vereda que devemos
percorrer no intuito de mitigar as espessas trevas de nossos “tempos sombrios”, que
fazem com que os padrões éticos tradicionais percam sua eficácia? Podemos
apostar nossas fichas na faculdade do pensamento e em seus efeitos. Assim,
aqueles que vivem consigo mesmos, que realizam o diálogo sem som do eu consigo
mesmo – que Arendt, em A Vida do Espírito, denomina de faculdade do pensamento
–, são moralmente as únicas pessoas confiáveis nos momentos de crise. São
aquelas que dizem para si mesmas: não posso fazer isso, não posso agir de maneira
irrefletida, obedecendo às ordens que podem trazer sérias consequências para a vida
de várias pessoas. O dois-em-um do pensar faz com que aquele que o ative chegue
a uma opinião do espírito, na medida em que é seu parceiro quando está pensando,
é sua própria testemunha acerca do que fez. Ele antecipa o julgamento de outros
quando ativa a faculdade do pensamento.
Quanto mais posições de pessoas eu tiver presente em minha mente ao ponderar
um dado problema, e quanto melhor puder imaginar como eu sentiria e pensaria
se estivesse em seu lugar, mais forte será minha capacidade de pensamento
representativo e mais válidas minhas conclusões finais, minha opinião. Uma
maior capacidade para a imaginação, para re-presentar os outros, contribui para
a legitimidade de exemplos [...] (ASSY, 2015, p. 185).
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O problema é que nas sociedades de massa muitos não tornam vívida a
imaginação que, antecipadamente, torna-se um juiz orientador da ação que se
efetivou, exatamente porque a companhia que se faz a si mesmo quando se ativa a
faculdade do pensamento foi evitada, e é exatamente no ato de pensar que há uma
antecipação dos pontos de vistas de outros. Com essa postura, o sujeito imerge no
vazio de pensamento, na incapacidade de parar-para-pensar e, consequentemente,
há uma inaptidão para o exercício da mentalidade alargada, a capacidade de se
colocar no lugar de outros. Essas, como Arendt relatou em Eichmann em Jerusalém,
eram as características mais notórias do ex-oficial nazista Adolf Eichmann, cuja
ação de enviar milhares de pessoas para os campos de concentração não foi
motivada por ódio, mas pelo simples dever de cumprir bem uma tarefa. Para a
filósofa, Eichmann era um homem comum, uma figura banal. O principal traço de seu
caráter era sua incapacidade de pensar, que o levou a cometer crimes com o carimbo
da banalidade do mal: um mal sustentado não por motivações maléficas ou ódios,
mas fruto do vazio de pensamento.
Estar diante de um sujeito que possuía, como marca indistinta de seu caráter,
a incapacidade de olhar qualquer coisa do ponto de vista do outro, arrebatou Arendt,
deixando-a perplexa. A atrofia da mentalidade de Eichmann era fruto de seu cômodo
aprisionamento no interior da ideologia nazista que, por intermédio de frases prontas
e clichês, salvaguardava o mundo fictício, edificado pelo III Reich, das ameaças
advindas das imprevisibilidades e contradições do mundo comum. Para Arendt,
“quanto mais se ouvia Eichmann, mas óbvio ficava que sua incapacidade de falar
estava intimamente relacionada com sua incapacidade de pensar, ou seja, de pensar
do ponto de vista de outra pessoa” (ARENDT, 1999, p. 62). Portanto, o uso de clichês
e frases prontas era a exteriorização de uma motivação interna: a de obedecer a
ordens com um empenho cadavérico, de alguém que não se importava com as
consequências de seus atos, pois não era capaz de significá-los, uma vez que não
era hábil na arte de parar-para-pensar. Sua consciência não lhe pesava em relação
à sua tarefa de embarcar milhares de pessoas para os campos de concentração,
mas, ao contrário, “só ficava com a consciência pesada quando não fazia aquilo que
lhe ordenavam” (ARENDT, 1999, p. 37). O fato de Eichmann somente ter
arrependimento caso não cumprisse com seu dever, ou seja, de obedecer às ordens
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que lhe eram dadas, explicita a fragilidade da ética tradicional. Durante o seu
julgamento, Eichmann declarou que toda a sua vida era pautada pelos princípios
morais de Kant e, fundamentalmente, pelo dever kantiano. Arendt percebera que o
ex-oficial nazista distorcera o teor do imperativo categórico, de “age apenas segundo
uma máxima tal que possas ao mesmo tempo querer que ela se torne lei universal”
(KANT, 2019, p. 62), para “[...] aja como se o princípio de suas ações fosse o mesmo
do legislador ou da legislação local — ou, na formulação de Hans Frank para o
‘imperativo categórico do Terceiro Reich’, que Eichmann deve ter conhecido: ‘Aja de
tal modo que o Führer, se souber de sua atitude, a aprove’” (ARENDT, 1999, p. 153).
Diante do exposto, devemos nos questionar: ainda restam princípios válidos
que balizam as nossas ações morais? Segundo Arendt, no campo do agir moral,
minhas ações não dependem nem dos hábitos e nem dos costumes que compartilho
com aqueles ao meu redor, nem de uma ordem de origem divina ou racionalmente
transcendente, mas do que decido com respeito a mim mesmo. Esse movimento só
é possível para aqueles que ativam a faculdade do pensamento que, embora nunca
diga o que alguém deva fazer, impedirá que ele faça certas coisas que possam trazer
malefícios a uma pessoa ou a uma comunidade.
Não podemos perder de vista que, quando Arendt formula suas reflexões
acerca do colapso dos sistemas éticos, ela tem diante de si os fenômenos que, em
seu conjunto, constituíram a crise moderna da ética e da política, onde se age sem
se preocupar com o conteúdo norteador das ações. É a partir desse quadro que
Arendt irá perceber que nosso agir moral não deve ser direcionado por padrões
universais, que não possuem aderência no mundo dos negócios humanos, mas, ao
contrário,

deve

brotar

de

atividades

que

tenham

como

prerrogativa

a

desestabilização de padrões de conduta. Para tanto, faz-se necessário parar-parapensar, ativar o dois-em-um socrático que antecipa a certeza de que a pluralidade
humana é a lei da terra, uma vez que a pluralidade está presente, de maneira
embrionária, diante do ego pensante quando ele busca significar o que ocorre no
interior do mundo comum. A faculdade do pensamento não gira em torno de padrões
e regras objetivas, mas busca determinar com quem desejo estar junto, pois sou
parceiro de mim mesmo em meus diálogos. E é esse “quem” que estará comigo, no
diálogo sem som do pensamento, que aparecerá a mim e aos outros como um
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exemplo, quando for materializado pela faculdade do juízo, que julga situações
particulares, dizendo isso é “bom” ou “mal”. É nessa perspectiva que a recusa da
Dinamarca em apoiar os nazistas em sua empreitada de tornar a Europa “limpa de
judeus” pode ser compreendida, segundo Arendt, como uma história sui generis.
Para nossa autora, é notório o fato de que não havia na Dinamarca um movimento
fascista ou nazista e, portanto, não existiam nesse país colaboradores com a causa
totalitária. Contudo, a Dinamarca e sua resistência tornaram-se um exemplo de ação
não violenta à medida que os dinamarqueses contestaram, sem nenhum tipo de ação
previamente articulada, a política nazista (PASSOS, 2020, p. 203). Para Arendt, e esse
é o ponto que gostaríamos de frisar, “a resistência dinamarquesa é baseada em
princípios”, e, como vimos anteriormente, “os princípios pelos quais agimos e os
critérios pelos quais julgamos e conduzimos nossas vidas dependem, em última
instância, da vida do espírito” (ARENDT, 1978, p. 56, tradução nossa), das faculdades
do pensamento e do juízo.
Os exemplos construídos pela decisão que devo tomar, ou seja, com “quem”
desejo conviver, estão em íntima conexão com os efeitos do pensamento:
perplexidade e liberação do juízo. Assim, a faculdade do pensamento tem um efeito
destrutivo sobre todos os critérios estabelecidos, valores e determinações acerca do
bem e do mal e, portanto, deixa quem a ativa perplexo diante da falta de sentido de
algumas prescrições e, ao mesmo tempo, livre para julgar sem as amarras dos
preconceitos, dos conceitos não examinados.
Arendt viveu imersa em um século que ofereceu experiências de adesão a
códigos de conduta não examinados. Nossa autora percebeu “como foi fácil para os
governantes totalitários inverterem os mandamentos básicos da moralidade
ocidental” (ARENDT, 2004, p. 246). É nesse sentido que a faculdade do pensamento,
e consequentemente seus efeitos, ganha importância, na medida em que traz, em
sua ativação, um elemento purificador sobre as opiniões não examinadas e, assim,
libera os indivíduos a julgarem sem as amarras de ideias preconcebidas. O juízo, o
efeito liberador da faculdade do pensamento, “julga particulares sem subsumi-los às
regras gerais que podem ser ensinadas e apreendidas até se tornarem hábitos que
podem ser substituídos por outros hábitos e regras” (ARENDT, 2004, p. 257).
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Para Arendt, será o juízo que diferenciará entre o certo e o errado, entre o bem
e o mal, não a partir de regras universais, pois o pensamento o libertou das amarras
de padrões preconcebidos. Ao julgar, estaremos reforçando como queremos
aparecer a nós mesmos e aos outros e, assim, apresentamo-nos como um exemplo
a ser seguido ou abandonado. Apareceremos ou como um malfeitor, como o Barba
Azul, ou como alguém cujas ações são merecedoras de serem seguidas, como Jesus
de Nazaré, Francisco de Assis ou Madre Teresa de Calcutá. Nas palavras de Arendt:
[...] Essa companhia é escolhida ao pensarmos em exemplos, em exemplos de
pessoas mortas ou vivas, reais ou fictícias, em exemplos de incidentes passados
ou presentes. No caso improvável de que alguém venha nos dizer que preferiria
o Barba Azul por companhia, tomando-o assim como seu exemplo, a única coisa
que poderíamos fazer é nos assegurarmos de que ele jamais chegasse perto de
nós. Mas receio que seja muito maior a probabilidade de que alguém venha nos
dizer que não se importa com a questão e que qualquer companhia lhe será
satisfatória. Em termos morais e até políticos, essa indiferença, embora bastante
comum, é o maior perigo (ARENDT, 2004, p. 212)

No centro de ações comprometidas está o Amor Mundi, a vocação da
humanidade para novos começos que tenham como objetivo o cuidado com um lar
que antecede nossa chegada e permanecerá existindo depois de nossa partida. Para
Arendt, “a questão nunca é se um indivíduo é bom, mas se a sua conduta é boa para
o mundo em que vive. No centro do interesse está o mundo, e não o eu” (ARENDT,
2004, p. 218). É nesse sentido que a autora pontua que a política tem como ponto
central o cuidado com o mundo e não com a humanidade, pois visar a humanidade
sem o mundo é um equívoco, na medida em que somos seres no e do mundo.
Percebemos, portanto, que em Hannah Arendt há uma intensa preocupação com o
mundo, uma vez que para ela nós pertencemos a uma comunidade e devemos nutrir
sentimentos públicos, como a preservação de um lugar comum que leva em
consideração o existir e o opinar de cada membro em um espaço público.
Diante do exposto, podemos dizer que os juízos apontam no particular algo
que possua pretensões generalistas, ou seja, quando se julga que algo é “bom”,

Fábio Abreu dos Passos; Elivanda de Oliveira Silva | 23

espera-se que este “bom” tenha ampla validade, que seja “bom” para um maior
número possível de indivíduos. É a partir desses julgamentos que são construídos
os sentimentos, tais como a felicidade pública, isto é, uma felicidade que seja boa
para a comunidade, que possa ter validade exemplar para aqueles que desejam
participar dessa felicidade: um sentimento prazeroso de viver em um mundo criado
por mãos humanas e habitado pela pluralidade de seres singulares. Esse sentimento
prazeroso de viver em um mundo comum, habitado pelo “nós”, deve levar em conta
o cuidado e a preservação do mundo.
Acreditamos ser necessário e urgente pensarmos uma ética que seja capaz
de contemplar, verdadeiramente, a população como um todo, em suas
particularidades, anseios, necessidades e direitos. Essa urgência está sustentada no
fato de que vivemos sob a égide de “tempos sombrios”, que solapam a eficácia de
princípios morais consagrados pela tradição de pensamento ocidental e que nos
colocam no desafio de “pensarmos sem corrimão”, sem o apoio da tradição, pois
precisamos construir ações éticas que tenham como baliza o pensar crítico sobre os
desafios da contemporaneidade. Em termos arendtianos, o “pensar sem corrimão”
(Denken ohne Geländer / thinking without a banister) significa que estamos imersos
em um tempo em que os padrões tradicionais de julgamento foram rompidos pelo
totalitarismo. Portanto, a ruptura com a tradição é um fato inconteste e, portanto, não
é o resultado da escolha deliberada de alguém. É necessário reconhecer esse fato
para lidar com os ineditismos com os quais as questões políticas e morais nos
confrontam. “A constatação e discussão da ruptura da tradição assume nas
reflexões de Arendt um contorno nitidamente político, pois implica reconhecer que
os desafios impostos pelas questões políticas e morais de nosso próprio tempo não
mais encontram respostas ou fundamentos na tradição” (DUARTE In: CORREIA et al
(Org), 2022, p. 299).
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2. Os desafios do juízo e a pandemia
The Challenges of Judgment and the Pandemic
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Resumo
O artigo investiga, a partir da obra de Hannah Arendt, em que consiste o ato de julgar.
É enfatizado como o juízo envolve o pensamento, mas (1) o convida à comunicação
pública, o que significa passar do diálogo de mim comigo mesmo para o diálogo com
os outros, e (2) o força a considerar os casos particulares sem enquadramento em
conceitos genéricos prévios. Isso explicita que o juízo tem uma dimensão política,
nos obrigando a lidar com a pluralidade e a atentar para a singularidade dos
acontecimentos. Por fim, o artigo sugere que esses aspectos do juízo constituem os
desafios na compreensão da pandemia de Covid-19: lidar com a diferença de
perspectivas sobre ela e com a sua especificidade.
Palavras-chave: juízo, pluralidade, comunicação, pandemia
Abstract
The article investigates – taking Hannah Arendt’s work as its basis – what the act of
judging consists of. It is emphasized how judgment involves thought, but (1) invites
it to public communication, which means moving from the dialogue with myself to a
dialogue with others, and (2) forces it to consider particular cases without framing
them in previous generic concepts. This makes clear that judgment has a political
dimension, forcing us to deal with plurality and pay attention to the singularity of
events. Finally, the article suggests that these aspects of judgment constitute the
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challenges in understanding the Covid-19 pandemic: dealing with the difference in
perspectives on it and with its specificity.
Keywords: judgement; plurality; communication; pandemic

Quem sou eu para julgar? Essa pergunta estimula uma provocação, como se,
para julgar, o eu precisasse se considerar acima do que julga: ações de outras
pessoas, acontecimentos históricos, eventos mundanos, fatos estéticos. E talvez
tenha sido esta a pressuposição corrente em nossa história da filosofia e em boa
parte do cotidiano social. Fazia-se uma distinção: os que podem julgar e os que não
podem, uns poucos bem pensantes e os muitos com meras convicções, a elite
racional e a plebe instintiva, os doutos e os ignorantes. Não por acaso, a tradição do
pensamento ocidental, desde os gregos, diferenciou a epsisteme da doxa, ou seja, o
conhecimento da opinião. De certo modo, daí se origina a própria separação entre a
filosofia, como lugar do saber ou da verdade, e a política, como lugar da ilusão ou do
engano. Nesse contexto tradicional, houve então uma resposta direta e simples para
esta pergunta: quem sou eu para julgar? Eu seria supostamente aquele que tem vida
mental superior; e era tácito que assim eu me distinguia da maioria, que não tem. Daí
que, socialmente, aquele que julga possa soar presunçoso ou arrogante. Será que
não há, entretanto, outro modo de entender o juízo, fora desta dicotomia metafísica
pela qual, como na alegoria da caverna de Platão, separa-se aquele que
solitariamente conhece a luz da verdade e os outros que, em companhia mútua,
ficam nas sombras das ilusões?
Suponho que sim. “Julgo como membro dessa comunidade, e não como um
membro de um mundo suprassensível”, afirmou Hannah Arendt em 1970 (ARENDT,
1994, p. 68). Levando em conta esta definição, podemos agora responder de outra
maneira àquela pergunta: quem sou eu para julgar? Sou membro de uma
comunidade plural de seres humanos da qual participo quando expresso, junto aos
outros, os meus juízos sobre situações particulares, e não alguém que sabe escapar
dessa comunidade para, isoladamente, transcendê-la pela atividade espiritual e daí
então aferir a sua verdade metafísica. Para Hannah Arendt, quando eu julgo, não o
faço da perspectiva da espécie humana natural, que integro homogeneamente com
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as demais pessoas, e nem da perspectiva do ser racional, que pode abstrair a
existência dos outros. Eu julgo da perspectiva de alguém que vive em comunidade,
adotando a perspectiva da sociabilidade heterogênea, como ela observou a partir de
interpretações da filosofia de Immanuel Kant (ARENDT, 1994, p. 30).
Nesse sentido, as análises que Hannah Arendt ousou fazer do juízo nos
obrigam a levar a sério a pergunta: quem sou eu para julgar? Pois, se ao julgar sou
membro de uma comunidade, então o eu que julga não pode ser considerado, como
fizeram tanto a filosofia antiga quanto a moderna, separadamente das outras
pessoas. Para demarcar essa tese, Hannah Arendt faz menção, ao longo de toda a
sua obra, a Platão e a Descartes. Na antiguidade, valeria sobretudo o princípio de
harmonia do eu consigo mesmo. Para Platão, eu entro, no pensamento, em um
diálogo silencioso comigo mesmo. Quando estou a sós, eu posso portanto escapar
dos outros e seus juízos, mas não de mim mesmo e meus juízos – é a minha
consciência. Logo, é melhor estar em desacordo com outros, de quem eu posso me
isolar, do que de mim mesmo, de quem não tenho como escapar, como teria
enunciado Sócrates na filosofia. Não posso me esconder do que fiz. “Partindo dessa
sentença”, observaria Hannah Arendt, “tanto a ética ocidental, com seu acento no
acordo com a própria consciência, como a lógica, com sua ênfase no axioma da
contradição, estabeleceram seus fundamentos” (ARENDT, 1997, p. 274). O ser
racional, em si e para si, ganha prevalência sobre o ser comunitário, em sociedade e
para os outros. O diálogo de mim comigo mesmo é mais importante e verdadeiro do
que a comunicação com as demais pessoas.
Na época moderna, essa situação apenas se agravou. Como fica claro pelo
que nos conta Hannah Arendt em seu clássico A condição humana, desde o século
XVI houve um gradual processo de alienação do mundo, cuja expressão filosófica foi
a dúvida hiperbólica de René Descartes quanto à existência de tudo que não fosse
eu mesmo. Só escaparia dessa dúvida o próprio eu, daí a famosa frase segundo a
qual “penso, logo existo”. Entretanto, este eu é, novamente, referido apenas a si
mesmo, não ao mundo externo e à convivência com outras pessoas. Há um
movimento de radical introspecção na vida moderna que deposita toda confiança na
própria mente humana se relacionando consigo mesma e nada mais, o que tem por
consequência a perda de qualquer sentido comum partilhado e o privilégio do
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raciocínio independente da experiência (ARENDT, 1999, p. 293). Coube à filosofia
moderna, portanto, consagrar um solispsismo subjetivista pelo qual a atividade de
julgar permanecia, mais uma vez, secundarizada ou apagada. Tanto a passiva
contemplação no diálogo de mim comigo mesmo da antiguidade quanto o ativo
raciocínio mental do sujeito na modernidade obliteraram a questão do juízo. Não há
somente, portanto, uma desconfiança social contemporânea quanto ao ato de julgar,
que o considera presunçoso, mas uma dificuldade histórica de abordá-lo, uma vez
que a própria definição de quem eu sou na filosofia o relacionou ou com puras ideias,
pela transcendência, ou consigo mesmo, pelo solipsismo, mas não em comunidade
ao ser com os outros.
Isso explica que, até mesmo para Hannah Arendt, o tratamento da questão do
juízo não foi fácil. Ela encontrou pouco material em nossa tradição de pensamento
que a ajudasse. Em carta de 1954 à sua amiga e escritora Mary McCarthy, ela
comentou o assunto muito claramente. “Crucial em Kant é que para ele, e só ele, a
mais elevada faculdade do homem é a de julgar (e não a de raciocinar, como para
Descartes, nem a de tirar conclusões uma depois da outra, como para Hegel)”,
afirmou (ARENDT,1995, p. 52). Não é tão surpreendente que Kant se destaque no
exame da questão do juízo, uma vez que, entre as suas principais obras, está a Crítica
da faculdade do juízo. O que surpreende, contudo, é que “só ele” considere a
relevância da faculdade de julgar, ao contrário de outros filósofos, como Descartes
ou Hegel. Por isso, quando Hannah Arendt examina o que é o juízo, ou, em nossas
palavras, quem sou eu para julgar, é à obra de Kant que ela recorre. Isso se dá,
especialmente, em dois momentos: no ensaio sobre “A crise da cultura: sua
importância social e política”, no livro Entre o passado e o futuro, de 1954; e
sobretudo nas Lições sobre a filosofia política de Kant, anotações para um curso
dado em 1970 na New School for Social Research, em Nova York, onde ela vivia nos
Estados Unidos.
Isso tudo, porém, talvez tivesse passado despercebido, se não fosse o fato de
que, quando morreu, em 1975, Hannah Arendt estava prestes a redigir o último
volume de seu livro sobre A vida do espírito, no qual, após abordar os significados do
pensamento e da vontade nos volumes anteriores, trataria do juízo, algo que ela sabia
ser difícil pela “escassez de fontes”, pois “esta faculdade só se tornou um grande
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tópico de um grande pensador com o advento da Crítica do juízo, de Kant” (ARENDT,
1992, p. 162). Mesmo em Kant, porém, a teoria do juízo que encontramos vem à tona,
curiosamente, no tratamento específico da estética que se encontra na Crítica da
faculdade do juízo. Sua questão residia em saber como e por que ajuizamos algo
como belo ou feio. Mas, para Hannah Arendt, ao fazê-lo, Kant descortinou algo mais
amplo: a própria atividade judicativa, seja referida a objetos estéticos ou quaisquer
outras coisas que apareçam, como ações humanas, acontecimentos políticos ou
eventos históricos. Dois aspectos chamaram sua atenção no modo como Kant
concebe o juízo: a admissão de que eu julgo como participante de uma comunidade
plural e que isso exige pensamento alargado pelo qual me esforço para me colocar
no lugar do outro ao considerar o que quer que seja; e um reconhecimento de que o
desafio ao juízo aparece quando o caso particular que preciso avaliar não se
enquadra em categorias gerais que eu já possua, o que me obriga a exercitar o juízo
reflexivo. Recolocando a pergunta: quem sou eu para julgar? Sou alguém que pensa
de modo alargado e reflexivo. Vejamos, agora, o que são o pensamento alargado e o
juízo reflexivo.
O pensamento alargado, tal como Hannah Arendt o toma de Kant, opõe-se ao
que, tradicionalmente, supôs-se ser, exclusivamente, o pensamento. De acordo com
Platão, eu penso na medida em que, desvencilhando-me dos outros e de suas
opiniões, posso recolher-me ao diálogo de mim comigo mesmo: isolado, portanto,
do mundo comum. Não se trata, propriamente, de discordar dele, mas de acrescentar
que se, por um lado, existe uma atividade espiritual de pensar pura que demanda que
eu me retire do mundo das aparências para aferir-lhe um sentido, por outro lado, há
também a atividade mental do juízo que reivindica de nós não apenas o diálogo de
mim comigo mesmo, mas o diálogo, ainda que só imaginado, com as outras pessoas
que eu levo em conta em meu juízo. No ensaio sobre “A crise da cultura”, Hannah
Arendt fala explicitamente em “um modo diverso de pensamento, ao qual não
bastaria estar em concórdia com o próprio eu”, conforme sugeria Sócrates, mas que
consistia em pensar no lugar das demais pessoas. Trata-se de sustentar o sentido
comunitário do juízo, contra a acepção isolacionista do ego pensante.
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A eficácia do juízo repousa em uma concórdia potencial com outrem, e o
processo pensante que é ativo no julgamento de algo não é, como o processo de
pensamento do raciocínio puro, um diálogo de mim para comigo, porém se acha
sempre e fundamentalmente, mesmo que eu esteja inteiramente só́ ao tomar
minha decisão, em antecipada comunicação com outros com quem sei que devo
afinal chegar a algum acordo. O juízo obtém sua validade especifica desse
acordo potencial. Isso por um lado significa que esses juízos devem se libertar
das “condições subjetivas pessoais”, isto é, das idiossincrasias que determinam
naturalmente o modo de ver de cada indivíduo na sua intimidade, e que são
legítimas enquanto são apenas opiniões mantidas particularmente, mas que não
são adequadas para ingressar em praça pública e perdem toda validade no
domínio público. E esse modo alargado de pensar, que sabe, enquanto juízo,
como transcender suas próprias limitações individuais, não pode, por outro lado,
funcionar em estrito isolamento ou solidão; ele necessita da presença de outros
“em cujo lugar” cumpre pensar, cujas perspectivas deve levar em consideração
e sem os quais ele nunca tem oportunidade de sequer chegar a operar. Como a
lógica, para ser correta, depende da presença do eu, também o juízo, para ser
válido, depende da presença de outros. (ARENDT, 1997, p. 274)

Julgar, portanto, é ir além de mim mesmo. Eu não julgo como alguém que
poderia existir sem os outros. Pelo contrário, o que compete a mim, quando julgo, é
dedicar-me a ampliar minha perspectiva egoísta e autocentrada. Isso ocorre sempre
que, seja concretamente ao discutir com outras pessoas ou as fazendo presentes
para mim pela imaginação, tenho em mente uma comunidade à qual pertenço.
Quando eu julgo, tento ultrapassar as minhas idiossincrasias. Este “idios” de
“idiossincrasias” é o mesmo de “idiota”; e aponta um fechamento na sua própria
privacidade, uma resistência à abertura do mundo público que dividimos com outras
pessoas. “O julgamento é uma, se não a mais importante atividade em que ocorre
esse compartilhar-o-mundo” (ARENDT, 1997, p. 276).
Nas Lições sobre a filosofia política de Kant, Hannah Arendt faz questão de
citar uma frase do filósofo alemão que, muito peculiarmente, diz: “companhia é
indispensável ao pensador” (ARENDT, 1994, p. 15). Em nossa tradição, a imagem
forjada do pensador é exatamente o oposto. De Heráclito e Platão até Hegel e mesmo
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Nietzsche, acostumamo-nos a supor que a atividade do pensamento requer daquele
que pensa um isolamento. É o que, aliás, fica marcante na famosa estátua O
pensador, de Auguste Rodin. Nem seria tão diferente o que poderíamos depreender
das próprias páginas que Hannah Arendt escreveu sobre “o pensar” em A vida do
espírito, quando ela fala de uma “retirada”. Contudo, é aí que a tematização do juízo
nos força a reconsiderar quem é o eu. Não se trata somente de dizer quem sou eu
para julgar, mas o que, ao julgar, acontece com o eu, isto é, com o ego pensante. “O
juízo lida com particulares e quando o ego pensante que se move entre generalidades
emerge de sua retirada e volta ao mundo das aparências particulares, o espírito
necessita de um novo ‘dom’ para lidar com elas” (ARENDT, 1992, p. 162). O juízo fez
a consideração de Hannah Arendt sobre o pensamento se estender para além apenas
de sua solidão; e a vida do espírito, assim, vê-se inclinada para a comunicação. “De
modo algum é verdade que necessitemos ou possamos suportar a companhia dos
outros quando estamos ocupados com o pensamento; mas esta faculdade, exercida
em plena solidão, deixará de existir”, marca Hannah Arendt, “a não ser que possamos
de alguma maneira comunicar e expor ao teste dos outros, oralmente ou por escrito,
o que quer que tenhamos descoberto quando estávamos a sós” (ARENDT, 1994, p.
42). No juízo, pensar é mundo.
O diálogo no qual o juízo se manifesta talvez encontrasse seu modelo ideal
naquilo que Hannah Arendt descreveu como a experiência da amizade, e não deixa
de ser curioso perceber que sua preocupação com a comunicação tenha vindo de
um grande amigo, Karl Jaspers. Pois bem, é que o diálogo com os outros implica,
simultaneamente, o reconhecimento da igualdade, na medida em que temos um
mundo em comum, e da diferença, pois cada um o experimenta e articula a seu modo
próprio. Daí sua dimensão política. Sob este aspecto, julgar não deixa de ser um
atestado da disposição para partilhar o mundo comum, sem abdicar da pluralidade
que nos distingue. Como ocorre na amizade.
O elemento político, na amizade, reside no fato de que, no verdadeiro diálogo,
cada um dos amigos pode compreender a verdade inerente à opinião do outro.
Mais do que o seu amigo como pessoa, um amigo compreende como e em que
articulação específica o mundo comum aparece para o outro que, como pessoa,
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será sempre desigual ou diferente. Esse tipo de compreensão – em que se vê o
mundo (como se diz hoje um tanto trivialmente) do ponto de vista do outro – é o
tipo de insight político por excelência. (ARENDT, 1993, p. 99).

Quem sou eu para julgar? Sou alguém que partilha um mundo comum com
outras pessoas e que me esforço para tê-las em vista ao compreender o que quer
que seja. Quando julgo, o faço a partir do mundo (com pensamento alargado) e na
direção do mundo (o que exige reflexão sobre suas particularidades). Nas Lições
sobre a filosofia política de Kant, Hannah Arendt insiste sobre este ponto várias
vezes, sublinhando como o filósofo alemão percebera, em sua estética, que o juízo
lida com casos particulares que têm algo de contingente em relação ao universal
com o qual normalmente lida o pensamento (ARENDT, 1994, p. 17). O mundo não se
constitui das ideias gerais às quais um puro pensar pode ter acesso, e sim de
situações particulares a serem consideradas. O desafio do juízo, portanto, instaurase quando as categorias a priori que possui não se mostram adequadas para
compreender um evento concreto. No caso de Kant, a descoberta disso se deu na
estética pois a beleza seria um sentimento que nos toma quando não conseguimos
aplicar juízos determinantes para explicar uma coisa, e somos forçados então a
refletir sobre ela, sem contar com regras prévias. Isso chamou a atenção de Hannah
Arendt na Crítica da faculdade do juízo – e que não há na Crítica da razão pura, onde
Kant tratou do conhecimento, e nem na Crítica da razão prática, onde tratou da moral.
Foi na análise do prazer sem conceitos do sentimento estético que Kant pôde se
defrontar com a tarefa de um juízo que se constitui a partir do contato com a
singularidade de alguma coisa que aparece no mundo.
Tradicionalmente, o pensamento teria sido concebido como a subsunção de
casos particulares a um conceito geral. Desde as primeiras aulas do curso de
filosofia, aprende-se que, para Platão, tratava-se de subsumir, por exemplo, todas as
cadeiras empíricas que existem no mundo a uma ideia geral de cadeira. Se, portanto,
temos o direito de considerar o juízo, como a própria Hannah Arendt ousou fazer,
uma forma de pensar, então ele volta esta atividade para ali de onde,
metafisicamente, ela se mantinha afastada: as particularidades. Por isso, a
consideração da história e do mundo, não somente da estética, exigiria, para Hannah
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Arendt, o juízo, em sua modalidade reflexiva. Temos, enfim, duas inflexões relevantes
a quem eu sou para julgar: primeiro, eu não apenas, por oposição à obediência
normativa estabelecida socialmente, penso por conta própria, uma vez que isso,
aliás, já era ensinado desde a ousadia do saber do Iluminismo, mas penso de modo
alargado, levando em conta outras perspectivas; segundo, eu não apenas aplico
categorias gerais para determinar o sentido de casos particulares, como se elas
fossem sempre infalíveis, mas eu reflito sobre a singularidade de tais casos que pode
escapar a ideias já conhecidas e instaurar, para o bem ou para o mal, algo
politicamente novo na história.
Nesse sentido, não haveria algo de juízo reflexivo no modo como Hannah
Arendt, em momentos conhecidos de sua obra, analisou o Nazismo e o Bolchevismo?
O seu primeiro grande livro, Origens do totalitarismo, de 1951, sustenta a tese de que
os dois regimes de governo implantados na primeira metade do século XX na
Alemanha e na União Soviética não seriam compreendidos através das categorias
da teoria política tradicional, pois eram novos e não continham precedentes em
nossa história. Sua “terrível originalidade”, como ela comenta, estava em que não
eram, evidentemente, nem república, aristocracia ou monarquia, mas tampouco
democracia, oligarquia ou tirania. Essa classificação antiga caducava diante do novo
modo de organização governamental, que combinava ideologia coerente para fixar a
lei do movimento da história como evolução biológica ou luta de classes e o terror
onipresente do qual ninguém escaparia (ARENDT, 1989, p. 513-526). Em vez de
forçar as categorias a priori da teoria política sobre eventos em desacordo com elas,
usando juízos determinantes, Hannah Arendt preferiu chamá-los de totalitarismos,
elaborando juízos reflexivos que atentavam para as particularidades.
A convicção de que tudo o que acontece no mundo deve ser compreensível pode
levar-nos a interpretar a história por meio de lugares-comuns. Compreender não
significa negar nos fatos o chocante, eliminar deles o inaudito, ou, ao explicar
fenômenos, utilizar-se de analogias e generalidades que diminuam o impacto da
realidade e o choque da experiência. Significa, antes de mais nada, examinar e
suportar conscientemente o fardo que o nosso século colocou sobre nós — sem
negar sua existência, nem vergar humildemente ao seu peso. Compreender
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significa, em suma, encarar a realidade sem preconceitos e com atenção, e
resistir ela – qualquer que seja. (ARENDT, 1989, p. 12)

Sem empregar o vocabulário técnico de Kant, uma passagem como esta não
deixa de ecoá-lo. Kant definia o juízo como a faculdade que pensa a relação entre
um particular e o universal, mas distinguia duas formas dessa relação: quando o
universal (seja ele uma regra, um princípio, uma lei) é dado, o juízo é determinante;
porém, se só o particular for dado e o juízo deve a partir daí encontrar o universal,
então ele é reflexivo (KANT, 1995, p. 23). No caso em questão, seria como se, para
Hannah Arendt, o juízo precisasse admitir que, para os casos particulares do
Nazismo e do Bolchevismo, não havia regra prévia que permitisse compreendê-los.
Não era possível um juízo que simplesmente determinasse a natureza desses
regimes, era preciso refletir sobre eles. Nesse sentido, o juízo reflexivo é a
possibilidade de buscar uma compreensão de algo particular quando ainda não
dispomos de categorias que permitam decifrá-lo. O decisivo, contudo, como Hannah
Arendt aponta, é que toda situação histórica desde o século XX é marcada pela falta
de categorias a priori que permitam compreendê-lo. Nunca o juízo reflexivo foi tão
necessário.
Nesse contexto, é fundamental sublinhar que a obra de Hannah Arendt não
apenas oferece análises sobre o que significa julgar, mas emite juízos em ato. Há
grandes juízos, como aqueles feitos sobre o totalitarismo, e vários outros sobre
acontecimentos seus contemporâneos, como a Guerra Fria, a Revolução Cubana, os
movimentos dos direitos civis nos Estados Unidos e a Revolução Húngara. Hannah
Arendt não apenas teorizou o juízo, mas o praticou. Em geral, sua preocupação era,
como dizia, “pensar sem corrimão”, isto é, sem o amparo de categorias tradicionais
cediças e puídas que não davam conta do inaudito do momento presente (ARENDT,
2021). Para ela, o desafio que experimentamos no mundo contemporâneo – diante
da educação, da cultura, da política e de tudo o mais – é o de pensar sem o corrimão
da tradição cujo fio se rompeu, e por isso aliás elegeu a forma de escrita do ensaio
como de sua predileção (ARENDT, 1997, p. 41). Ela formulou o que estava em jogo
no desafio contemporâneo para o juízo ao comentar que, se é verdade
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que estamos diante de algo que destruiu nossas categorias de pensamento e os
padrões de nosso juízo, não será um caso perdido a tarefa de compreender?
Como podemos medir o comprimento se não temos um metro? Como contar as
coisas sem ter números? Talvez seja mesmo absurdo pensar que qualquer coisa
que nossas categorias não estejam equipadas para compreender possa chegar
a acontecer. (ARENDT, 1993, p. 44)

Seria possível, a partir daí, perguntarmos também, frente à situação que
dominou o mundo desde 2020 e promete definir, em grande medida, o nosso século
XXI: como é que devemos julgar a pandemia de Covid-19? Mais especificamente:
seria a pandemia de Covid-19 um caso particular para o qual já temos o princípio
geral que permitiria entender como avaliá-lo e até como se comportar diante dele?
Ou seria um acontecimento com um quinhão de singularidade irredutível a categorias
prévias? Na história, data de 541 a primeira pandemia de que se tem notícia. Ela se
originou no Egito, atingiu a Alexandria e a Palestina; e chegou até Constantinopla.
Nenhum dado da época é preciso, mas estimativas falam em 10 mil mortos por dia,
embora a maior parte das pessoas tivesse sintomas leves. E a peste foi recorrente
por dois séculos. Na literatura, desde a tragédia grega havia peste. Era o que
acometia a Tebas de Édipo, na peça homônima de Sófocles. Mas não é peculiaridade
da antiguidade. Na época moderna, com Shakespeare, uma epidemia desempenha
um papel relevante em Romeu e Julieta. Frei João era o emissário incumbido de
avisar a Romeu que a morte de Julieta era uma farsa, mas não consegue entregar o
recado pois há uma peste em curso. Guardas o impedem de chegar à cidade. O resto
é conhecido: Romeu se suicida achando que sua amada faleceu e ela, após acordar,
faz o mesmo. Uma epidemia foi responsável pela maior tragédia amorosa da ficção
ocidental.
Do ponto de vista historiográfico, portanto, pestes e pandemias não são
novidades. Mas haveria algo inédito no modo como vivemos a de Covid-19 no século
XXI? O escritor turco Orham Pamuk está há anos trabalhando em um romance
histórico que se passará em 1901, durante uma peste bubônica que matou milhares
de pessoas na Ásia. E ele concluiu que nossas reações frente à pandemia, de lá para
cá, mudaram pouco: as autoridades negam a gravidade da doença, como ao declarar
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que é somente uma gripezinha; culpa-se um inimigo estrangeiro, como a China;
boatos falsos se espalham, como fake news. Pamuk, entretanto, observou uma
grande diferença, passados mais de cem anos. É que antes nunca se sabia
exatamente a proporção global de uma epidemia, pela falta de meios tecnológicos
de comunicação rápida. Pessoas se encontravam pelas ruas e, embora guardassem
distância por medo da contaminação, gritavam para as do outro lado de uma calçada,
a fim de saber o que podiam dizer sobre a situação nos seus bairros e cidades. Era o
único meio de buscar dados sobre a doença e os eventuais cuidados a adotar. Hoje,
todo mundo acompanha a escala global da doença, com notícias instantâneas. Se
antigamente era mais imaginação, agora a pandemia nos chega mais por informação
(PAMUK, 2020).
Nem a filosofia ficou atrás desse acompanhamento constante da pandemia
de Covid-19. Respondendo a desafios por ela colocados, os principais pensadores
contemporâneos escreveram sem parar. Foram tão ágeis que seus primeiros textos
datam de antes da pandemia. São de quando ela era uma epidemia. O seu aspecto
global não tinha sido decretado pela Organização Mundial da Saúde. Desde fevereiro
de 2020, as intervenções de filósofos apareceram nas mais variadas formas: artigos,
entrevistas, livros, diários e conferências. É como se a pandemia do coronavírus
estivesse sendo seguida por outra – a de textos sobre o coronavírus. Não é simples
coincidência. Por trás da disseminação que fez um surto de epidemia provavelmente
originado em um mercado de Wuhan, província na China, transformar-se em poucos
meses numa pandemia mundial está o mesmo processo de globalização que fez a
produção de textos filosóficos visando compreendê-la transformar-se em uma
profusão de posições que circulam e se referem umas às outras. Os meios
tecnológicos de transporte, em um caso, e os de comunicação, no outro, aceleraram
tudo. Nunca uma epidemia se alastrou em tão pouco tempo. Nunca os filósofos se
manifestaram em tão pouco tempo. É curioso, aliás, que o termo pan – que designa
o caráter global da palavra pandemia – seja originalmente caro à filosofia: hen kai
pan, entre os antigos gregos, era algo como “tudo é um”. Indicava a pretensão de
pensar a totalidade do ser. O que vivemos hoje é a primeira pandemia globalizada da
história, ainda que a expressão possa soar redundante. Nem as guerras ditas
mundiais foram tão mundiais assim.
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Nesse contexto, constituiu-se um debate da filosofia sobre a pandemia. Não
é apenas que a filosofia tenha participado do debate que se deu nas diversas áreas
do saber, nas ciências médicas e naturais ou nas ciências econômicas e sociais. Isso
também é verdade. Contudo, as reflexões dos autores de filosofia constituíram um
debate interno por si mesmas. Quase todos os pensadores contemporâneos mais
conhecidos manifestaram-se e até citaram-se uns aos outros, favorável ou
desfavoravelmente. Seria possível dizer que quase todos fizeram algum juízo sobre
a pandemia. No entanto, em quase nenhum deles o espanto suscitou uma
interpretação nova do que se passa. Pelo contrário, na maior parte das vezes, o que
encontramos nos juízos dos filósofos sobre a pandemia foi a aplicação direta de
categorias que eles próprios já vinham desenvolvendo há décadas e muito familiares
a seus leitores. Nesse sentido, houve algo de curioso: chamou-se a atenção para a
envergadura histórica do acontecimento, mas, tacitamente, procurou-se explicá-lo a
partir de conceitos previamente conhecidos. Criou-se grande alarde e expectativa
sobre um evento que seria, entretanto, enquadrado teoricamente em referências
anteriores a ele. Cada autor viu a pandemia confirmar suas próprias ideias, o que
pode significar, é claro, que estas tinham então endossado seu valor epistêmico,
servindo para iluminar o fenômeno.
Foi assim que, para falar sucinta e esquematicamente: Giorgio Agamben
julgou a pandemia como pretexto para que os governos intensificassem o estado de
exceção através do qual suspendem direitos e cerceiam a liberdade dos indivíduos,
estando estes dispostos a abdicar de quase tudo das suas existências em nome da
sobrevivência biológica, ou seja, da vida nua; Jean-Luc Nancy julgou a pandemia
como a possibilidade, já que nos colocaria em pé de igualdade na vulnerabilidade
diante do contágio do vírus, de recobrarmos uma comunidade mais solidária,
consciente de que ser é ser-com; Slavoj Žižek julgou a pandemia como um golpe de
morte, ainda que de possível efeito tardio, no capitalismo, uma espécie de
oportunidade para a transição pacífica a um comunismo cosmopolita cifrado nos
termos de Tedros Adhanom, diretor da Organização Mundial da Saúde; Byung-Chul
Han julgou a pandemia como o fortalecimento do individualismo da cultura ocidental,
cada vez mais cansado de si mesmo e, contudo, incapaz de se transformar, até
mesmo para responder a um desafio sanitário de grandes proporções; Bruno Latour
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julgou a pandemia como uma crise da qual sairemos, mas que dá lições sobre o
desafio mais profundo do antropoceno, com o colapso climático e o aquecimento
global; Paul Preciado julgou a pandemia, retomando teses de Michel Foucault, como
expressão do biopoder tecnológico com técnicas de vigilância digital; Achille
Mbembe julgou a pandemia pelos seus efeitos de necropolítica sobre quem vive e
quem morre (DUARTE, 2020, p. 109-124).
Ora, a despeito das evidentes e incontornáveis simplificações que um resumo
contém, e das omissões sobre outros autores que também escreveram sobre a
pandemia, esses juízos a seu respeito reiteram teses que cada filósofo já defendia
antes. Não há novidades. Agamben sempre falou de estado de exceção e de vida nua,
Nancy do comum, Žižek dos problemas do capitalismo, Han de individualismo ou
cansaço na modernidade ocidental, Latour da questão ecológica, Preciado de
biopoder e Mbembe de necropolítica. É possível que o emprego dessas categorias
para ajuizar a pandemia revele o quanto elas são pertinentes para pensar o mundo
contemporâneo, ou seja, que se ateste assim o poder que elas têm de conferir
inteligibilidade à situação que vivemos. Mas, é possível também, de outro lado, que,
como já dizia Hannah Arendt sobre o século XX, estejamos também no século XXI
“diante de algo que destruiu nossas categorias de pensamento e os padrões de
nosso juízo”. Se for assim, precisaremos de mais que conceitos já elaborados para
formularmos juízos à altura da primeira pandemia verdadeiramente global da
história. Só com pensamento alargado e juízos reflexivos é que a filosofia terá a
chance de compreender a pandemia e a política poderá agir adequadamente diante
dela.
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3. Nosotros los refugiados.
Interpelaciones de H. Arendt, consideraciones de G. Agamben, reflexiones
extemporáneas
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Resumen
Los refugiados son una realidad que se expande e interpela. Este ensayo analiza la
condición de los refugiados desde la perspectiva filosófica. Retomando las
reflexiones de H. Arendt y G. Agamben sobre el tema, se presenta la condición del
refugiado como un umbral o una condición límite del derecho y la política que, en el
límite, cuestiona las instituciones modernas que lo condenan al abandono exterior,
sin ciudadanía, y lo someten a una vulnerabilidad permanente. En el umbral del límite,
el refugiado es una alteridad inasimilable por las nociones del orden establecido.
Como alteridad externa y fronteriza se torna una categoría ética con potencialidad de
juzgar la validez de las estructuras e instituciones políticas de nuestro presente.
Palabras clave: Refugiados, derechos humanos, violencia, ética, alteridad
Abstract
Refugees are a reality that expands and challenges. This paper analyzes the status
of refugees from the philosophical perspective. Returning reflections of the H. Arendt,
G. Agamben on the subject, the refugee status is presented as a threshold or
boundary condition of law and policy that, in the limit, questions modern institutions
that condemn the refugee to abandonment abroad, without citizenship, and subject
him to a permanent vulnerability. In the threshold limit, the refugee is an alterity
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unassimilable by the notions of the established order. As external and border alterity,
the refugee becomes an ethical category with the potential to judge the validity of the
political structures and institutions of our present.
Keywords: Refugees, human rights, violence, ethics, otherness
Introducción, los refugiados y exiliados, una otra globalización
Continuamos impactados por las imágenes de los ya más de 4 millones de
refugiados por la guerra de Ucrania. Ser refugiado se tornó una condición humana
lamentable, cada vez más numerosa sobre la faz de la Tierra y cada vez más próxima
de nuestra propia condición humana. Son también más de 4 millones de refugiados
venezuelanos, muchos de los cuales intentan sobrevivir en Brasil. Además del drama
humano, la condición humana de los refugiados interpela éticamente y también
cuestiona políticamente la incapacidad del modelo de Estado nación creado en el
siglo XVIII, para la nueva realidad del siglo XXI.
El término refugiado está conexo con el de refugio, pero también con el verbo
fugarse, huir (del latín, fugam). El refugiado es el que tiene que fugarse y huir. La fuga
forzada le obliga a buscar refugio y le torna un refugiado. Los motivos que obligan al
refugiado a emprender la fuga pueden ser variados, pero en todos ellos habita una
violencia estructural, política, económica o cultural. El refugio se encuentra siempre
en los límites del Estado, en el umbral de las fronteras del derecho. El refugiado se ve
obligado a sobrevivir en los límites, en el umbral de las paradójicas contradicciones
que vinculan el derecho con la vida humana. Siendo habitante de los límites, el
refugiado sobrevive como un resto. Él representa aquello que resta de la condición
humana cuando la persona se ve obligada a vivir en los límites del derecho, en los
espacios fronterizos donde la excepción se tornó norma y el campo opera como
dispositivo biopolítico de control.
Los refugiados y exiliados invaden el mundo. Su presencia se globaliza sin que
las actuales instituciones puedan evitar esta condición humana forzada a existir. El
último informe de la Agencia de la ONU para refugiados, ACNUR, contabilizaba 82,4
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millones de personas desplazadas a lo largo del planeta2.
El informe de ACNUR traza un panorama escalofriante del siglo XXI,
mostrando un lado oculto de la globalización, del modelo económico y sus variados
intereses políticos. Si como afirmaba Walter Benjamin, en su tesis VIII, Sobre el
concepto de Historia, “No hay un monumento de cultura que no sea también un
monumento de barbarie”, la invisibilización de los refugiados y exiliados es un intento
de esconder la barbarie de sus estructuras y las decisiones económico-políticas que
los producen3.
La realidad de los refugiados y exiliados puede ser analizada desde diversas
perspectivas. La sociológica, con sus estadísticas y análisis empíricas; la jurídica,
analizando el entramado legal, o la política debatiendo las decisiones (im)pertinentes
de cada caso. Todas ellas son necesarias y complementares. Queremos contribuir
para este amplio y siempre inconcluso debate colectivo con una reflexión desde la
perspectiva filosófica del refugiado y exiliado. El refugiado y exiliado, lejos de ser
mero hecho marginal, una excepción dentro del sistema, se torna, en su condición de
excepción, un punto epistemológico y ético que revalúa la validez ético-política del
orden establecido. Los refugiados y exiliados, en cuanto víctimas de innumerables
injusticias, son una interpelación ético-política de nuestro modelo de Estado y de
ciudadanía basados en el concepto de nación, y son también el criterio de una nueva
perspectiva de la justicia.
Este artículo presenta una reflexión sobre la condición límite y umbral
fronterizo que torna al refugiado un resto de humanidad pero también una categoría
ético política. Al habitar los límites, el refugiado muestra el umbral de una exterioridad
que las categorías habituales del orden establecido no perciben. El refugiado, en
cuanto habitante externo de un orden que no lo reconoce como ciudadano pleno,
contiene la potencialidad ética y política de cuestionar ese orden. Él es una víctima
2

ACNUR. https://www.acnur.org/datos-basicos.html
Sobre refugiados climáticos, cf: CASTRO, Márica. “Os refugiados climáticos e o paradoxo da
imobilidade”. In:
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Cf. también el análisis do Alto Comisario de ACNUR, Antonio Gutierrez, sobre cambios climáticos
http://www.acnur.org/t3/portugues/o-acnur/envolva-se/eventos/acnur-na-rioplus20/mudancasclimaticas-discursos-do-alto-comissario/discurso-do-alto-comissario-antonio-guterres-aocomite-executivo-do-acnur-em-outubro-de-2008/
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de la violencia estructural que tuvo su alteridad negada y su dignidad herida. En esa
condición de víctima de la injusticia, el refugiado se establece como criterio ético que
tiene potencialidad para juzgar los dispositivos biopolíticos causantes de tal
violencia.
Dividiremos nuestra exposición en tres partes, primeramente presentaremos
la reflexión de Hannah Arendt sobre los refugiados, en un segundo momento la
reflexión que Giorgio Agamben hizo sobre el texto de Arendt, y concluiremos con la
exposición de cinco aspectos críticos que desde el límite de la condición de los
refugiados se denuncia y se propone.
Hannah Arendt, Nosotros refugiados
Hannah Arendt, 1906-1975, es una filósofa que vivió la amarga experiencia
del exilio. Su condición de judía alemana le hizo participar, como víctima, de la terrible
barbarie nazi. Conoció el peregrinaje sin retorno del exilio. Huyendo del nazismo, tuvo
que abandonar su tierra, pasando por Ginebra, Praga, hasta llegar a París. En 1937
pierde la nacionalidad alemana, y con ello cae en un limbo jurídico-político en su
condición de apátrida. El avance del nazismo sobre Francia le hizo conocer la prisión
y el campo de concentración, Gurs4, hasta 1941, cuando consiguió huir hacia Estados
Unidos. Arendt conoció la experiencia del exilio en su condición de apátrida. En
Estados Unidos permaneció como apátrida hasta 1951. Después, aunque volvió en
diversas oportunidades a Alemania, nunca más consiguió regresar definitivamente a
su tierra ni hacerde la nueva tierra algo suyo.

4

Es pertinente recordar que el Campo de concentración de Gurs fue construido por el gobierno
francés, próximo de la frontera con España, para aprisionar los republicanos españoles que huían
masivamente del régimen fascista de Franco. Fue el mayor campo de concentración de toda Francia.
Posteriormente, con la invasión alemana, fue re-utilizado como campo de concentración para judíos.
Arendt fue presa en este campo en esta segunda condición. Cf. LAHARIE, Claude. Le camp de Gurs,
1939–1945, un aspect méconnu de l´histoire de Vichy. [S.l.: s.n.], 1993. BERMEJO, Benito e CHECA,
Sandra. Libro Memorial, Españoles deportados a los campos nazis (1940–1945). Madrid: Ministerio
de Cultura, 2006.
El primer campo abierto en Francia para concentrar a los refugiados españoles fue Argelès-sur-mere,
1 de febrero de 1939. Debido a la entrada masiva de refugiados se abrió, el día 8 del mismo mes, el
campo de Saint-Cyprien y Barcarès. Consecutivamente se abrieron otros campos como Vallespir, y
en la Cerdaña: Arles-sur-Tech y Prats de Molló.
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En 1943, escribe un artículo, We refugees, para una pequeña revista Menorah,
en que aborda de forma reflexiva la condición de los refugiados a partir de su propia
experiencia. Arendt inicia su reflexión con una afirmación contundente: “No nos
gusta que nos llamen de refugiados” 5 . Entre nosotros mismos, escribe Arendt,
preferimos llamarnos emigrantes o recién llegados. En este punto, Arendt traza la
paradoja que atraviesa a muchos de los refugiados con los que convive. Hasta ese
momento, el término refugiado es un nombre que daba a aquellos que tuvieron que
procurar refugio porque cometieron algún delito político de opinión u oposición. Con
ellos, con los refugiados judíos, cambia el sentido del término refugiados. Muchos de
los que tuvieron que huir y abandonar su tierra en Alemania, Francia, Italia no tenían
una opinión política ni una militancia social definida. Llegaron a la condición de
refugiados al ser perseguidos por su mera condición de judíos y porque fueron
acogidos por “Comités de refugiados”.
Arendt analiza como antes de la guerra era común que los que tenían que salir
se auto-convenciesen de que lo hacían como emigrantes o nuevos pobladores,
ocultando la condición judía que, en muchos casos, les obligaba a salir. La condición
de emigrantes parecía ofrecer un horizonte de optimismo y nuevas posibilidades.
Envueltos por este optimismo, ocultaban la realidad de que fueron forzados a salir y
con la salida dejaron para atrás grandes pérdidas existenciales. Perdieron la casa, lo
que significa perder la familiaridad de la vida cotidiana; perdieron sus trabajos, que
equivale a perder la confianza en el saber hacer de este mundo; perdieron la lengua,
lo que trae consigo perder la familiaridad de los gestos, la espontaneidad de expresar
los propios sentimientos; perdieron familiares y amigos en los guetos y campos de
concentración, lo que supuso una ruptura abismal en sus vidas particulares.
Arendt indica que todas estas pérdidas son arrastradas silenciosamente en
cada nueva adaptación, exigida por las circunstancias de cada nueva tierra y nación.
A cada lugar que llegaban, intentaban adaptarse como su nueva casa, esforzándose
por ser buenos franceses en Francia, buenos americanos en Norte América, como
fueron buenos alemanes en Alemania. Incluso los más optimistas pretendían pensar
5

ARENDT, Hannah. “We refugees”. In ROBINSON, Marc. Altogether Elsewhere. Writers on Exile.
London: Faber&Faber, 1994, p. 110.
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que su antigua vida era un exilio pasado y que la nueva vida es mucho mejor. Arendt
presenta, irónicamente, el ejemplo de Mr. Cohn que en Berlín había sido 150% alemán,
un alemán super-patriota. En 1933, se encontró refugiado en Praga y muy
rápidamente se volvió un patriota 150% checo. En 1937, expulso de Praga por el
gobierno Nazi, se refugia en Viena, donde decide ser definitivamente un patriota
150º% austríaco, como era requerido. La invasión alemana le obliga a ir para Paris,
donde Mr. Cohn nunca recibió un permiso de residencia regularizado. A pesar de
estas pequeños inconvenientes administrativos, decide de forma convicta que su
vida futura está en Francia y que se debe preparar para ser un buen francés, como
"nuestro" antecesor Vercingetorix6.
En muchos casos, se evitaba hablar de las persecuciones y de los campos de
concentración, para que no se interpretase como pesimismo o desconfianza de la
nueva tierra. Aparentemente, nadie estaba interesado en conocer el horror del
infierno tan próximo, ni el tipo de seres humanos a que habíamos sido reducidos en
los campos de concentración7.
Quien es forzado a abandonar su tierra, deja para atrás lo que él era. En la
nueva situación, el tratamiento burocrático le rebaja la condición de persona
ciudadana a la de mero ser humano indiferente e potencialmente indigno. Todos los
refugiados dejan para atrás su historia y pasan a incorporar el vacio de un formulario;
ellos son simples datos formales rellenados por un funcionario. Un número abstracto
que debe ser recibido y encajado en procedimientos burocráticos. La gran paradoja
es que los refugiados son acogidos en los diversos países en nombre de los derechos
humanos, pero: “aprendemos rápidamente que en este mundo pervertido es más fácil
ser aceptado como un ‘gran hombre’ que como un mero ser humano”8. Arendt anota
que hay leyes no escritas que vigoran más eficientemente que las leyes formalmente
establecidas. Esas leyes no escritas, las del prejuicio cultural, las del desprecio social,
aunque no son oficialmente admitidas, son las que más directamente afectan a los
refugiados. Esas leyes tienen la fuerza de una opinión pública. Lo que lleva a concluir,
a Arendt, que la silenciosa opinión pública es más importante en sus vidas (la vida

6

Ibidem. p. 116-117.
Ibidem p. 111
8
Ibidem. p. 115.
7
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de los refugiados) que todas las declaraciones oficiales de hospitalidad y bienvenida.
Eso provocaba que: “´podíamos fácilmente detectar el desespero enfermizo de la
asimilación”9.
Arendt reflexiona sobre la condición de los refugiados a partir de su
experiencia personal. Por ello, su reflexión está cargada de matices existencialistas
y de vivencias humanas con un tono crítico muy acentuado. Para Arendt, una parte
importante de la asimilación forzada proviene de otro problema previo y mayor. Ellos
se encontraban desposeídos de ciudadanía, en la condición de apátridas,
abandonados de todo derecho, eran meros judíos. Eso significaba que, en una
especie de insulto conceptual, eran, sólo, meros seres humanos.
Este es uno de los puntos críticos del pensamiento de Arendt sobre la relación
entre el derecho y la vida humana. A partir de la experiencia concreta ocurrida con el
nazismo, aquellos que perdieron la ciudadanía y se tornaron apátridas no están
protegidos por el derecho porque son meros seres humanos. En un efecto paradójico,
ocurre que por encontrarse en la condición de apátridas, sin un derecho nacional y
una ciudadanía que recubra su mera condición de seres humanos, incluso en los
Estados de derecho, sus vidas son, para el derecho, meras vidas naturales o
biológicas abandonadas a su suerte. El vacio del derecho, provocado por la ausencia
de ciudadanía, es ocupado por el prejuicio de aquellos que mantienen este estatuto,
en cierta forma, privilegiado. Ciudadanos que no se sienten meros seres humanos,
como los refugiados apátridas, y que miran aquellos desterrados como extraños que
llegan en la condición de intrusos. El refugiado llega como extranjero y es acogido
por un acto de benevolencia, pero su condición de extraño permanece. El
extrañamiento, su diferencia distante, es el caldo de cultivo de la discriminación. Lo
que lleva a concluir a Arendt que:“desde que la sociedad ha descubierto que la
discriminación es una poderosa arma social por la cual alguien puede ser muerto sin
derramar sangre […] ya no son necesarios papeles para materializar la distinción
social”10.
Arendt desarrolla más ampliamente la contradicción entre el derecho y la vida
humana de los refugiados apátridas en el capítulo 5, El declinio del Estado-nación y
9

Ibidem. p. 117
Ibidem. p. 118-119.
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el fin de los derechos del hombre, de la II parte, El Imperialismo, de su obra, Orígenes
del Totalitarismo 11 . La actual formulación de los derechos humanos vincula, de
forma inexorable la vigencia efectiva de los derechos a la existencia del Estado
nacional moderno, de tal modo que la falta del Estado equivale a la usencia de
derechos. Lo paradójico es que el refugiado apátrida, figura que debería encarnar por
excelencia los derechos de la vida humana, muestra el vacio que aparece cuando su
vida, que reclama por derechos fundamentales, no encuentra medios efectivos que
implementar esos derechos. La declaración formal de derechos está muy lejos de ser
una garantía real de los mismos. El refugiado es un testigo palpable de que hay un
abismo entre mera vida humana y el derecho12. El concepto de derechos del hombre,
según Arendt, basado en la mera existencia del ser humano como tal, se ha arruinado
a partir de todos los acontecimientos que muestran que aquellos que han perdido
todas las otras formas de identidad política y sólo les resta el ser meros seres
humanos, están en un total abandono del derecho. La vida humana despojada de los
derechos otorgados por el Estado se encuentra totalmente desprotegida, por lo que
esos derechos sólo pueden denominarse de derechos de los ciudadanos de un
Estado y difícilmente derechos de la persona o de la vida humana.
Esta cisión ya está explícita en el propio título de la Declaración de 1789,
Declaration des droits de l'homme et du citoyen. El título de la declaración refleja la
ambigüedad y el dualismo que existe entre hombre y ciudadano. No deja claro si son
dos realidades diferentes e in-asimilables una en la otra, o una especie de dualismo
en que el segundo término (ciudadano) ya estaría contenido en el primero (hombre).
En esta última hipótesis, cabría preguntarse: ¿Por qué diferenciar dos tipos de
derechos si los derechos del hombre engloban los del ciudadano? La separación no
es casual ni anodina, muestra la cisión que separa el derecho de la vida humana, y
que no hemos conseguido superar.
Arendt concluye la reflexión de su artículo, We refugees, afirmando una
especie de tesis política según la cual: “los refugiados que viajan de un país para otro
11

ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. São Paulo: Cia das Letras, 2009, p. 300-338
“Ninguna paradoja de la política contemporánea es tan dolorosamente irónica como la discrepancia
entre los esfuerzos idealistas bienintencionados, que insistían cabezonamente en considerar
‘inalienables’ los derechos disfrutados por los ciudadanos de los países civilizados, y la situación de
seres humanos sin ningún derecho”. ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. P. 312
12
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representan la vanguardia de sus pueblos”13. Esta afirmación no es desarrollada por
la autora en otros textos que sean de nuestro conocimiento, y aparentemente se
pierde en el contexto de su comentario anterior. Pero ella apunta para un nuevo
significado político del refugiado, más allá del estatuto de marginalidad y tolerancia
benevolente que se le otorga. Afirmar que los refugiados “son la vanguardia de su
pueblo” los posiciona como paradigma de una nueva conciencia histórica. En la
condición de vanguardia del pueblo, dejan aquella condición de deshecho social
acogido por caridad, para a vigorar como modelo de un nuevo estatus político.
Giorgio Agamben, nosotros refugiados, la vanguardia del pueblo
Giorgio Agamben, en un simposio, 1995, retomó el ensayo de Hannah Arendt,
We refugees, en el punto donde la pensadora terminó, escribiendo un nuevo ensayo
con el mismo título, We refugees14. Agamben inicia su reflexión a partir de la tesis
conclusiva de Arendt de que los refugiados “son la vanguardia del pueblo”. Este autor
propone pensar el refugiado como una categoría política. Específicamente, como una
categoría límite. Una categoría que delimita los límites de las otras categorías
clásicas del derecho y la política occidentales que desde el siglo XVII han servido
para validar las estructuras e instituciones en que nos movemos. El refugiado es una
categoría que, en la actual crisis del Estado-nación en que vivimos, nos permite
percibir algunos contornos posibles para la comunidad política que vendrá15. Pero
también es una categoría que nos ayuda a pensar, en el límite, la insuficiencia de
otras categorías comunes de nuestra política y del derecho, como hombre, ciudadano
con derechos, pueblo soberano. Específicamente, el refugiado, en su límite, cuestiona
los modelos de soberanía de las sociedades modernas, los tipos de legitimación de
la soberanía utilizados que le expulsan para el umbral externo de ciudadanía como
un mero ser viviente. El límite para Agamben es expuesto a través de la categoría

13

Ibidem. p. 119
Giorgio Agamben. "We Refugees." Symposium. 1995, No. 49(2), Summer, Pages: 114-119.
Disponible en: http://www.egs.edu/faculty/giorgio-agamben/articles/we-refugees/
15
Agamben escribió, en 1990, una obra, La comunità que viene. Torino: Einaudi, 1990, donde,
siguiendo otras obras como las de Jean-Luc Nancy, explora las potencialidades políticas de la
comunidad.
14
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política del refugiado.
Agamben indica que no podemos diferenciar fácilmente refugiados de
apátridas, pues en muchos casos los propios refugiados prefieren ser apátridas
antes que retornar a su país en las condiciones que se vieron obligados a salir. Es el
caso de los españoles republicanos que eran amenazados de ser devueltos a la
España franquista, o de los judíos alemanes de ser entregados al gobierno nazi. Pero
actualmente es la situación de innumerables emigrantes que prefieren permanecer
apátridas para que no puedan ser repatriados a la fuerza.
En cualquier caso, Agamben llama la atención, como anteriormente hizo
Arendt, de que la genealogía de los apátridas tiene sus orígenes en los Estados
occidentales que desde la I Guerra Mundial percibieron que la suspensión de los
derechos de ciudadanía era un dispositivo biopolítico eficiente para controlar las
poblaciones de nacionales cuyo origen étnico era problemático por algún motivo. Por
ello, las leyes de Nuremberg, 1935, que retiraron la nacionalidad alemana a todos los
judíos, no hicieron nada más que repetir un dispositivo que ya había sido utilizado
por Francia, Bélgica y Rusia, entre otras naciones, durante y después de la I Guerra
Mundial.
Agamben percibe en la figura del refugiado el límite en que se muestran las
diversas contradicciones que vinculan el derecho con la vida humana en los Estados
modernos y en la política occidental. En primer lugar, en el refugiado apátrida opera
el dispositivo de la excepción a través del cual el derecho amenaza la vida con su
suspensión16. La excepción es un dispositivo que expulsa la vida fuera del derecho y
la captura en una zona de anomía, sin permitir su expulsión total17. El mismo derecho
que protege la vida, la amenaza con el abandono, especialmente en aquellos casos
en que las personas no se ajustan a las demandas del orden establecido. En este
caso, cuando el derecho es retirado de la vida humana, esta queda simplemente
excluida, ella es incluida en una zona de anomía en la cual está expuesta de forma
vulnerable a cualquier violencia. La excepción opera como dispositivo que incluye
16

AGAMBEN, Giorgio. Stato di Eccezione. Torino: Bollati Boringhieri, 2003.
“Lo que caracteriza propiamente a la excepción es aquello que es excluido no está por esa causa,
absolutamente fuera de la relación con la norma; al contrario, esta se mantiene en relación con aquella
en la forma de suspensión. La norma se aplica a la excepción des-aplicándose, retirándose de ella”.
AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer. O poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2002, p.25.
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(en la anomia) a través de la exclusión (del derecho), y excluye a través de la
inclusión: una inclusión excluyente o una exclusión inclusiva. Esa es la condición en
que se encuentra la ancestral figura del Homo sacer, en el derecho romano antiguo.
Su vida no puede ser legalmente condenada, pero cualquiera que la violente no
comete delito. Es una vida cuya violación es inimputable18.
La condición del homo sacer es la del abandono. Abandonado del derecho
peregrina por una zona de anomia en la cual vigora la inimputabilidad de cualquier
violencia. El abandono es, para Agamben, la consecuencia política del vacío jurídico
en que la condición del refugiado y apátrida se encuentran como nuevos homini
sacri. Para Agamben, el abandono del derecho empuja a vivir en la condición de
bando19.
El refugiado también encarna el límite en que el derecho, al proclamarse como
derecho de los ciudadanos y derechos del hombre, defiende al ciudadano
abandonando al ser humano, que sin derecho ni ciudadanía no es nada más que una
vida desnuda. La vida desnuda es la mera vida biológica en que se encuentra
reducido el ser humano abandonado de cualquier derecho 20 . Para Agamben,
siguiendo en esto a Benjamin, la vida desnuda es el resto de humanidad producida
por la excepción y ahora reducida a mero cuerpo biológico, cuando es abandonada
por el derecho.
Para Agamben, así como para Arendt, Benjamin y Foucault, el motivo de esa
incapacidad del derecho en proteger, de hecho, la vida humana no proviene de la
insuficiencia de los mecanismos procedimentales, ni de la falta de voluntad efectiva
de los gobernantes, ni de algún otro factor puntual. La escisión que separa al derecho
de la vida humana, en los Estados modernos y en la política occidental, proviene del
paradigma biopolítico a través del cual la vida humana fue traída para dentro del
Estado nación como soporte biológico del propio Estado.

18

AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer. Il potere sovrano e la nua vita. Torino: Eunaudi, 1995.
“El bando es esencialmente el poder de remitir algo a sí mismo, o sea, el poder de mantenerse en
relación con un presupuesto no relatado. El que es puesto en bando está remitido a su propia
separación y, juntamente, entregado a merced de quien lo abandona, al mismo tiempo excluido e
incluido, dispensado y simultáneamente capturado”. AGAMBEN, Giorgio. Homo sacer. O poder
soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2002, P. 116.
20
Agamben utiliza la categoría vida desnuda tomada de BENAJMIN, Walter. “Zur Kritk der Gewalt”. In:
G.S. II. Pp. 179-203.
19
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La mera vida desnuda en la Grecia era denominada de zoe y pertenecía al
dominio de la naturaleza, como la vida de todos los otros animales; la zoe, por ser
vida natural estaba fuera de la política clásica. La política, en Grecia, debería construir
una verdadera vida humana, bios, diferenciada cualitativamente de la mera vida
natural, zoe. En las sociedades pré-modernas del Medioevo la vida natural era
sagrada y de dominio divino. Esta percepción cambió en las sociedades modernas
donde la vida desnuda, la pura vida natural, se tornó el fundamento del propio Estado.
Por ello se denominó de Estado-nación, porque el soporte del Estado está en el hecho
biológico de nacer. A través de la vinculación del nacimiento con la ciudadanía, la
vida humana es capturada como soporte del Estado. De esta forma los nacidos son
recubiertos jurídicamente como ciudadanos y transformados en soporte de la
soberanía nacional. La ficción jurídico política moderna hace que el nacimiento se
torne inmediatamente nación, y concomitantemente expulsa para fuera de ese
derecho y de esa nación a los no nacidos en ella. Según Agamben, el punto crítico de
esta cooptación biopolítica es que la vida se torna un medio para el Estado y sus
instituciones, aunque formalmente se afirme otra cosa. La vida humana es insertada
en la lógica del Estado de modo instrumental, en cuanto medio eficiente para
sustentar sus fines.
La figura del refugiado expone las contradicciones de este modelo biopolítico.
Su presencia marginal, en el margen de todo ordenamiento institucional, expone los
límites en que se sedimentan las instituciones modernas y que son insuficientes para
defender la vida cuando esta se encuentra fuera de un Estado o un derecho instituido.
La tensión que atraviesa la existencia límite del refugiado no proviene de los
egoísmos nacionales o de la inercia de las máquinas burocráticas de los Estados.
Hay una serie de mecanismos estructurales que el refugiado en cuanto límite
desenmascara mostrando sus contradicciones. Una de ellas es la ineficiencia de la
estructura formal del derecho en su relación de exterioridad instrumental con la vida
humana. La condición del refugiado muestra que hay una impotencia constitutiva del
derecho en relación a la vida humana. Las razones para esta impotencia no están
apenas en el egoísmo o en la ceguera de las burocracias, si no en las nociones
básicas que regulan la inscripción de la vida humana en el orden jurídico del Estadonación.
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Agamben, siguiendo la misma argumentación de Arendt, destaca que los tres
primeros artículos de la Declaration des droits de l'homme et du citoyen, 1789,
expresan las contradicciones anteriormente esbozadas. Ellos inscriben el elemento
nativo (el nacer) como núcleo de toda asociación política (art. 1 y 2), pudiendo
concluir el art. 3 el principio de soberanía de la nación con base en su étimo, natio,
que originalmente significaba simplemente “nacimiento”. La ficción aquí implícita es
que el nacimiento se torna inmediatamente nación, de tal forma que no puede haber
distinción entre los dos momentos: nacimiento y ciudadanía. Los derechos son
atribuidos al hombre en cuanto vida desnuda que sirve de soporte al ciudadano.
Esta tensión contradictoria entre la mera vida humana y la ciudadanía es
inherente a la formación del Estado moderno, y nunca fue plenamente resuelta. La
condición de los refugiados, en la medida que es una realidad que no cesó de
aumentar, expone a lo vivo esta contradicción. Ella se encuentra registrada en el
empeño de la constitución francesa de 1793 de distinguir y diferenciar los derechos
afirmando que los derechos del ciudadano no son los mismos que los derechos del
hombre. Estos tienen un carácter pasivo, en cuanto los del ciudadano son derechos
activos de aquellos que contribuyen económicamente con impuestos y
propiedades21. La cisión entre el derecho y la vida humana, lejos de ser coyuntural
permaneció como una marca estructural del propio derecho moderno que no fue
resuelta de forma plena. En los Estados de derecho, aunque se reconocen
formalmente los derechos de la persona humana, el derecho no defiende
efectivamente la vida humana, sino al ciudadano. Incluso la noción de ciudadano es
defendida por el derecho en la medida que este se ajusta al orden establecido, por
ello, en última instancia, el derecho tiene por objeto la defensa del orden.
Según Agamben, en el sistema Estado-nación, el refugiado representa un
elemento inquietante porque quiebra la identidad entre el hombre y el ciudadano,
entre la natividad y la nacionalidad. El refugiado pone en crisis la ficción original de
la soberanía moderna. Excepciones individuales a este principio hubo siempre, la
novedad de nuestros tiempos es que cada vez mayores parcelas de la humanidad no
21

La condición económica, de clase, es un factor decisivo, en muchos casos, para determinar el mayor
o menor valor jurídico de la vida humana. El derecho formal tiene un valor más real en virtud de la
condición económica de quien lo reclama. Esta dimensión económica está ausente del debate
propuesto por Agamben.
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se sienten representadas políticamente por el sistema de Estado-nación. Por este
motivo, y en la medida que el refugiado cuestiona la vieja trinidad del Estado-paísterritorio, esta figura aparentemente marginal del refugiado muestra los límites de
esos márgenes en que habita. Los márgenes, en la medida que son habitados cada
vez más por mayorías refugiadas en esos límites, tienden a colapsar la estructura
que los produce.
En la actual estructura de Estado permanece abierta la fenda que separa la
vida humana de la ciudadanía. El refugiado sobrevive en esa fenda. El Estado limita
la vigencia de su derecho a sus ciudadanos, los otros no pasan de meros seres
humanos que existen en los límites de su derecho. Esos otros son dignos de respeto
y tolerancia, pero no hay ninguna responsabilidad con ellos porque se encuentran en
el límite externo del derecho, en una zona de anomia donde, de hecho, vigora la
excepción como norma. En ese límite, habita el refugiado. Esta paradoja hace que, a
pesar de todas las proclamaciones universales de la igualdad natural de derechos
fundamentales, un ciudadano perteneciente a un Estado fuerte se sentirá mucho más
protegido en sus derechos que el de un Estado débil.
Cuando se afirma que los derechos del hombre no son los mismos que los del
ciudadano se arquitecta una estructura política por la cual el mero hombre, cuando
no sea más reconocido como ciudadano, incorporará en si la figura del homo sacer
del derecho romano arcaico. El refugiado y apátrida es el nuevo homo sacer
abandonado por el derecho de la falta de ciudadanía y expuesto vulnerablemente a
la violencia impune.
Cabe preguntarse, ¿Qué resta para aquellos que fueron expulsos de sus tierras
y países, que ni Estado tienen y (sobre)viven en el límite de todo derecho como resto
abandonado? Para estos refugiados del límite resta la “ayuda humanitaria”.
Reconociendo y alabando la buena intención de personas e instituciones que se
dedican a la ayuda humanitaria, esta no deja de ser un sucedáneo de la falta de
derechos. La ayuda humanitaria es lo que resta cuando no hay posibilidad de
defender los derechos fundamentales. La ayuda humanitaria acoge la vida humana
pero no tiene el poder de exigir o defender sus derechos. La propia acogida
humanitaria tiene la marca de la fragilidad vulnerable. En este contexto debe
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interpretarse la crítica de Hannah Arendt y su afirmación de que una vida despojada
del derecho es una vida sin derechos fundamentales.
Agamben, en su ensayo, We refugees, presenta una tesis más contundente que
la de Arendt sobre el significado político del refugiado. El filósofo italiano afirma que
es necesario separar radicalmente el concepto de refugiado del de los “derechos del
hombre”, y parar de considerar el derecho de asilo como una categoría conceptual o
política para la que converge el destino de los refugiados. El asilo no es derecho que
resuelve el problema de los refugiados, ni la figura jurídica que permite comprender
el significado político de esta condición humana.

El asilo no deja de ser una

benevolencia, cada vez más escasa y dificultada por los propios Estados de derecho,
a través de la cual se inserta la condición política del refugiado en una condición
humanitaria provisional y vulnerable, siempre dependiente de la benevolencia de las
autoridades que tienen el poder de otorgarla o retirarla. Para Agamben, el refugiado
debe ser considerado por aquello que realmente es, o sea, nada más y nada menos
que un concepto radicalmente fronterizo, un límite externo que pone en cuestión los
propios principios del Estado-nación. Desde su condición de límite, el refugiado
interpela y ayuda a pensar y renovar las categorías modernas que no sirven más para
defender la vida humana como tal.
Retomando la tesis de Arendt, Agamben sugiere que los refugiados
representan, de hecho, “la vanguardia de su pueblo”. Pero eso no quiere decir que
podrían ser el núcleo de otro futuro Estado-nación. Para Agamben, solamente en una
tierra donde los espacios de los Estados hayan sido agujereados y topológicamente
deformados, y el ciudadano haya aprendido a reconocer en sí mismo la realidad del
refugiado que existe en él, solamente en y a partir de esas dos condiciones es posible
pensar la sobrevivencia política del mundo futuro.
En lugar del Estado-nación, tenemos que imaginar la posibilidad de construir
comunidades políticas en las que el principio político fundador sea la
extraterritorialidad recíproca, lo que obligaría a repensar nuevas relaciones
internacionales. El concepto político orientador de reconocimiento no sería más el
ius del ciudadano, en su lugar vigoraría el refugio del individuo. Eso significaría que
en lugar de Estados nacionales divididos por fronteras territoriales, habría que crear
comunidades políticas diversas y en movilidad permanente. El concepto de persona
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podría volver a tener un sentido político importante, que ahora ha perdido porque ha
sido usurpado por el concepto de nacional. Desde la perspectiva que nos desafía a
pensar nuevas formas políticas, más allá del Estado-nación, los refugiados
representan una vanguardia, como Arendt había sentenciado en su artículo. Ellos son
el indicio que indica una orientación posible para donde dirigir los esfuerzos y luchas
políticas futuras
Conclusiones
Las reflexiones diferenciadas, pero también conexas, Hannah Arendt y Giorgio
Agamben reconstruyen la dimensión de los refugiados desde nuevas perspectivas.
A su vez, los análisis entrecruzados de sus perspectivas nos permiten esbozar
algunas importantes contradicciones que la condición límite del refugiado torna
evidentes.
1. La primera es que el derecho no puede proteger la vida a través de meras
declaraciones formales, de tratados o de principios universalmente aceptados. No
obstante, fuera del derecho, la vida entra en una zona de excepción donde queda
expuesta a la violencia no imputable. Aunque el derecho, por sí sólo, es incapaz de
defender la vida humana, sin el derecho la persona humana queda reducida a mera
condición de animal viviente, y, consecuentemente, bajo el arbitrio de la fuerza.
La tensión contradictoria entre el derecho y la vida queda evidente en la
condición del refugiado. Este, con todas las versiones posibles de apátrida,
desterrado, emigrantes sin papeles, o exiliado, se configura, en varios aspectos, como
un límite, una frontera del derecho, que juzga la validez del propio derecho. Él vive en
los límites, pero, concomitantemente, esa condición le confiere la potencia de ser una
categoría límite para el propio derecho. El refugiado vive en el límite, se refugia en los
límites, pero también des-construye críticamente los límites; él es un límite a partir
del cual son cuestionadas las otras delimitaciones. Sobrevive en el umbral de la
exclusión de los derechos, subsiste en la frontera externa de las instituciones
modernas como el Estado, el derecho, la nación, la ciudadanía, a modo de elemento
extraño, tolerado pero no integrado.
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La condición del refugiado es la de la lucha por la sobrevivencia, sin que su
vida sea reconocida con una dignidad de derechos igual a la de cualquier ciudadano.
La recusa a reconocerle los mismos derechos de un ciudadano expone la
arbitrariedad excluyente con que esas categorías operan. El refugiado existe en la
frontera del derecho, un espacio con un mayor o menor vacío del derecho que permite
que la excepción se torne la norma de su existencia. En esa condición límite, su vida
se encuentra reducida a la condición de mero ser viviente, una vida desnuda.
Existe otra cara pro-positiva en la condición límite del refugiado. En el límite,
la vida se rebela contra los límites que la excluyen proponiendo la propia vida humana
como nueva categoría ética que juzga la validez de las instituciones políticas. El
refugiado se torna, en el límite, una alteridad ética, una referencia sobre la (in)justicia
de las estructuras que lo limitan y excluyen. El refugiado se vuelve una exterioridad
que juzga la inadecuación del modelo económico y de las estructuras políticas que
lo confinan a una exclusión perenne. En este sentido, el refugiado se transforma en
un límite ético de las instituciones económicas y políticas modernas.
Esta primera paradoja del refugiado se contrapone a los discursos que
pretenden naturalizarlo como un efecto colateral inevitable de los modelos
estructurales. El límite fronterizo en que sobrevive se destaca como un espacio
crítico de exterioridad que posibilita juzgar críticamente la realidad del orden
establecido y sus dispositivos de naturalización. Lo que está en juego en el límite es
la sobrevivencia del refugiado, es su propia condición humana. El empeño en
naturalizar su condición de refugiado como algo normal e inevitable en el tablero de
las relaciones internacionales o en la lógica económica del mercado, ese discurso
normalizador, es des-construido desde alteridad negada del refugiado como siendo
un artificio ideológico que encubre intereses corporativos y otras estrategias de
acción.
2. El límite fronterizo en el que sobrevive el refugiado desenmascara una otra
contradicción, la de los dispositivos de seguridad. El refugiado es el resultado de una
violencia estructural, del Estado y del mercado, legitimada, la mayoría de las veces,
por dinámicas que se dicen necesarias para preservar de otros males mayores. La
violencia Estatal o económica procura su legitimación en los llamados discursos de
seguridad. Para otorgar mayor seguridad a los ciudadanos de bien, se legitiman
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determinadas intervenciones militares o económicas cuyos resultados ya
contemplan la inevitable expulsión, emigración o simplemente huída de sus
territorios de personas y poblaciones que se unirán al contingente mundial de
refugiados ya existente. Las políticas de seguridad forman parte del marco
biopolítico que rige la lógica política e económica moderna22. En ella, se legitima el
uso de la violencia como una técnica de gobierno necesaria para defender la vida: en
nombre de la defensa de la vida se tolera violentar otras vidas. Para defender a unos
se ataca a otros, a sabiendas de que esa intervención producirá efectos colaterales,
que son los refugiados. Esta paradoja de la biopolítica legitima el uso de la violencia
para defenderse de amenazas posibles o de otras violencias invocadas y
provocadas. Se legitima la violencia de Estado para, supuestamente, defender civiles,
o derribar dictadores, o prevenir el terrorismo internacional. De esta forma, se
consolida la práctica de la guerra preventiva en el marco de las relaciones
internacionales. Es sabido que la mayoría de las intervenciones militares o
económicas que producen los refugiados se hacen en nombre de las doctrinas de
seguridad, pero ocultan otros objetivos, en general la apropiación de riquezas
económicas, el dominio estratégico de áreas políticas, el beneficio corporativo de
grandes empresas, el control de mercados estratégicos, etc. Los refugiados,
habitantes del límite del sistema, son los testigos que denuncian la perversidad de
esta lógica biopolítica.
En las últimas décadas, hubo incluso una sofisticada inversión en la utilización
de la condición de los refugiados por los propios agentes de la violencia. Estos
comprendieron que, en el marco de la lógica biopolítica, el sufrimiento de los
refugiados puede ser rentable políticamente. No es necesario esconderlos como un
mero subproducto o efecto colateral previsto, ni invisibilizarlos para evitar que
cuestionen la estrategia militar o económica. Actualmente, en lugar de invisibilizar
los refugiados, se les expone como arma ideológica contra el enemigo. La estrategia
es tener el dominio del discurso para hacer creer que los refugiados son causados,
de una o de otra forma, por el enemigo. Por este medio, se utiliza la condición trágica
de los refugiados como argumento político que exige una mayor y más intensa
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FOUCAULT, Michel. Sécutrité, Territoir, Population. Paris: Gallimard, 2004.
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intervención militar contra el enemigo. Se argumenta que es necesario defender los
refugiados incrementando la inversión en armamento o la ayudar militar contra el
enemigo, al que se le atribuye la responsabilidad de su existencia. Con ello, la lógica
de la guerra adquiere una nueva dinámica y un refuerzo ideológico para mantenerla
o aumentarla. El caso de la actual guerra de Siria refleja bien esta tesis.
3. En la lógica biopolítica de los dispositivos de seguridad, el uso de la
violencia es algo rentable, los refugiados son un subproducto inevitable, y en muchos
casos conveniente. Una tercera paradoja se manifiesta en el papel otorgado a las
ONGs en relación a los refugiados. Salvando la incuestionable buena voluntad de las
personas y de la mayoría de ONGs que trabajan con refugiados, lo paradójico es que,
en muchos casos, ellas juegan un papel previsto en la estrategia de la violencia
biopolítica. Su intervención es humanitaria, lo que quiere decir que las ONGs están
desposeídas de cualquier carácter político, lo que les impide cuestionar la situación
o tomar partido en cualquier circunstancia. ONGs mundialmente conocidas como
Médicos sin Fronteras, Cruz Roja, entre otras, incluso el proprio ACNUR, son
invitadas, y financiadas, para ayudar a mitigar la situación dramática de los
refugiados, con la condición de que se mantengan neutrales, es decir, que no tengan
ningún posicionamiento político y que se limiten a ayudar humanitariamente a las
necesidades vitales de las personas. Ellas son financiadas para atender a meros
seres humanos, así como otras ONGs atienden y defienden animales o ecosistemas.
Su intervención se atiene a la pura vida humana desnuda, ellos tienen que cuidar de
seres humanos como meros elementos biológicos. Su forzada neutralidad las
despojada de cualquier carácter político, y lo que aparentemente es un acto de
benevolencia neutral de un conflicto, converge para la instrumentalización biopolítica
más estricta.
En la lógica de esa estrategia, las ONGs son subvencionadas para que atenúen
los efectos previstos por la violencia. En el lugar de los Estados o corporaciones
responsables por los conflictos que provocaron los refugiados, y que deberían
hacerse cargo de las consecuencias de sus actos, se terceriza este servicio para
entidades “neutras” que, en su benevolencia “neutral”, muestran un carácter
humanitario del conflicto. El carácter filantrópico de las ONGs es instrumentalizado
políticamente, incluso rentabilizado económicamente, por una estrategia biopolítica
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que torna el humanitarismo una ideología apolítica, y los refugiados se convierten,
en la concepción humanitaria, en meros seres vivientes que, fuera de los derechos de
ciudadanía, sólo tienen derecho al cuidado de la mera vida natural. Con ello, la misma
dimensión humanitaria es instrumentalizada como ideología biopolítica de la
violencia.
4. El límite fronterizo del refugiado denuncia un cuarto aspecto: el uso del
campo como técnica biopolítica de control social. El campo, lejos de ser una
invención nazi, surge concomitante al Estado moderno que, desde sus orígenes,
utilizó esta técnica para controlar, vigilar y exterminar personas y poblaciones
indeseadas23. El campo se define técnicamente como el espacio dentro del cual el
derecho está suspenso, total o parcialmente, y en su lugar impera la voluntad
soberana. En el campo vigora la excepción como norma24.
Técnicamente, el origen jurídico-político del campo se encuentra en las
senzalas25 o espacios donde, desde el siglo XVI, era permitido cualquier arbitrariedad
contra los esclavos sin que se cometiese delito. Quien entraba en la senzala salía
fuera del derecho, penetraba en un campo de anomía en que la norma era la voluntad
soberana del dueño de esclavos. Las reservas indígenas, creadas por el primer
estado moderno independiente, Estados Unidos, son otro ejemplo de precedente
histórico del uso jurídico-político del campo para controlar poblaciones indeseadas
que, en este caso, consiguió exitosamente su exterminio26.
Los refugiados, en sus diversas versiones, son poblaciones indeseadas que
deben ser controladas, vigiladas, expulsadas, incluso en algunos casos queda clara
la expectativa política del exterminio. Los refugiados sufren su condición en el
campo. Ellos viven en campos. El campo es el espacio en que la ciudadanía no es
23

AGAMBEN, Giorgio. Stato di Eccezione. Torino: Bollati Boringhieri, 2003.
“el campo es el espacio que se abre cuando la excepción comienza a tornarse regla” AGAMBEN,
Giorgio. Homo sacer. O poder soberano e a vida nua. Belo Horizonte: UFMG, 2002, p.175.
25
El origen toponímico del término senzala es africano, es el nombre habitualmente utilizado en Brasil
para el espacio donde se confinaba a los esclavos negros. La senzala era constituida, casi siempre,
de una casa fuertemente protegida por rejas, relativamente apartada de las residencias de los
propietarios. En frente de la casa de esclavos, como parte de la senzala, se construida una especie de
pilar o tronco llamado pelouriño en el cual se azotaba y se torturaba públicamente de diversas formas
a los esclavos y en último extremo se los ahorcaba. El conjunto de ese espacio de confinamiento y
tortura de esclavos era denominado de senzala. Era un espacio fuera del derecho, no reglamentado ni
reconocido jurídicamente, pero tolerado en toda su impunidad.
26
BROWN, D. Enterrem meu coração na curva do rio. A dramática história dos índios norte-amerianos.
Porto Alegre: LP&M. 2004.
24

Castor M.M. Bartolomé Ruiz | 61

reconocida y el derecho existe como derecho humanitario, pero no como derecho
político de los ciudadanos. El vacio de ciudadanía que habita el campo expone a la
vulnerabilidad a sus habitantes. El vacío de derechos políticos inherente al campo es
compensado por decisiones administrativas que gobiernan el campo de forma
soberana, del mismo modo como se administra normativamente una empresa27. El
campo de refugiados es un enclave extrajurídico tolerado dentro del Estado que lo
acoge. Los refugiados perdieron los derechos de ciudadanía de su origen y el Estado
en que se sitúa el campo no los reconoce como ciudadanos. Cualquier delito que se
cometa contra ellos está fuera del derecho público. La ausencia de derecho público
en el campo es compensada por normativas internas, de frágil valor jurídico-político.
Como consecuencia, frecuentemente, hay una inimputabilidad o impunidad real de
los delitos cometidos contra los refugiados, pues ellos son meros seres humanos sin
fuerza para defender sus derechos políticos.
La perspectiva política del refugiado como límite fronterizo que desvenda las
contradicciones e insuficiencias del Estado, así como del proprio sistema económico
capitalista, se tornó más incisiva en las últimas décadas debido al masivo
movimiento de emigraciones globales que no censan de intentar atravesar las
fronteras de los Estados ricos para poder sobrevivir con un mínimo de dignidad. Los
constantes flujos migratorios son, actualmente, un hecho histórico que exponen la
urgencia de repensar su condición jurídico-política, que los concibe como meros
seres humanos sin ciudadanía. Su condición fronteriza exige la creación de nuevas
formas del derecho que no dividan la vida y la instrumentalice como zoe biopolítica.
No es casual que los dispositivos de los Estados para controlar las masas de
emigrantes ilegales tengan como paradigma el campo28. La condición del campo es
versátil, se adapta a las diversas condiciones de los refugiados. Considerando la
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H. Arendt, sin analizar las implicaciones biopolíticas del campo, percibe con agudeza el modo como
en el campo se impone una igualdad forzada, se fuerza ser iguales como medio de control y gobierno
biológico efectivo: “El dominio total, que procura sistematizar la infinita pluralidad e indiferenciación
de los seres humanos como si toda la humanidad fuese apenas un individuo, sólo es posible cuando
toda persona es reducida a la misma identidad de reacciones”. ARENDT, Hannah. Origens do
totalitarismo. Anti-semitismo, imperialismo, totalitarismo. São Paulo: Cia das Letras, p. 448.
28
El modo arbitrario y cada vez más frecuente del uso de la excepción como instrumento de gobierno,
llevó Agamben defender la tesis de que: “el estado de excepción tiende cada vez más a presentarse
como paradigma de gobierno dominante de la política moderna” AGAMBEN, Giorgio. Estado de
exceção. São Paulo: Boitempo, 2004, p. 13.
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condición de los emigrantes sin papeles, cuando son capturados por la policía, no se
les puede encarcelar en la prisión a través del derecho penal común porque no
cometieron un delito, sino una infracción administrativa. Si fuesen ciudadanos de
pleno derecho, una infracción se paga con una multa, sin la pérdida de libertad. Como
no son ciudadanos, son personas sin ciudadanía, el Estado decide de forma soberana
y arbitraria privarlos de libertad internándolos en “Centros de Retención”. Estos
centros de retención son espacios donde no se aplica el derecho penal, ni el derecho
civil, ni el derecho internacional. Son espacios fuera del derecho positivo donde
vigora la voluntad administrativa del gobernante que decide hasta cuando quedará
retenido y donde será extraditado. En el caso de los emigrantes ilegales, el “Centro
de Retención” es una nueva y refinada versión del campo, que cumple la misma
función que históricamente se le asignó: vigilar, controlar y, en este caso, expulsar
poblaciones indeseadas. Hay muchas versiones de campo para los emigrantes, entre
ellas, por ejemplo, Francia llegó a crear campos de retención en países extranjeros
como Argelia, en los que concentraba los emigrantes.
5. La condición límite del refugiado permite enumerar críticamente estas
situaciones contradictorias, entre otras. En el límite, la relación entre el derecho y los
refugiados reproduce el debate sobre la conexión del derecho con la vida humana.
Por un lado, la vida fuera del derecho es una vida abandonada y condenada a vivir en
la condición de bando, donde la excepción se torna la norma, ya que en el vacío
dejado por la falta de derecho se establece el arbitrio de una voluntad soberana. Pero
el mero derecho no es suficiente para defender la vida ni para darle plenitud. La
proliferación de normas legales, lejos de defender la vida, pueden servir para
normatizarla, regularla y administrarla como un recurso productivo. Una vida
sometida al imperio de la norma equivale a una vida controlada en sus mínimos
detalles. Esta es otra versión del modelo biopolítico del gobierno de la vida.
Esta tensión entre el derecho y la vida humana muestra que el derecho se torna
más necesario cuanto mayor es el vacio ético de las relaciones sociales. La vida se
realiza plenamente más allá del derecho, esa es la condición ética de la existencia
humana. La vigencia efectiva de los valores éticos torna dispensable el derecho,
donde la ética vigora el derecho es excusable. En la vivencia ética, el derecho es
dispensable y la norma desnecesaria porque se vive más allá de ella. La dimensión
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ética de la alteridad humana excede cualquier derecho, ella no vive fuera del derecho,
sino más allá del mismo. Este debate muestra que el ideal de la vida es superar la
normatización biopolítica a través de una vivencia cualitativa de la vida, sin que eso
signifique negar la norma sino superarla. En cualquier caso, esta problemática límite
del derecho con la vida humana no es la que afecta directamente a la condición del
refugiado. Este se encuentra en una situación en que el derecho es negado y, como
consecuencia, la vida está expuesta a la violencia.
Desde el límite fronterizo en que habita el refugiado se muestra como un
umbral desde donde es necesario pensar un nuevo derecho y una nueva política en
que se invierta la instrumentalización biopolítica de la vida humana. La vida humana,
desde el límite de su exposición, adquiere la potencialidad política de cuestionar las
estructuras que la condenaron a ese límite. Desde el límite, enunciase la necesidad
de una nueva política y un nuevo derecho subsidiarios de la vida, de todas las
condiciones humanas. En el límite concreto del refugiado, la vida humana se revela
como nuevo referente ético de la acción política.

4. “Nós não temos imaginação, e decretamos que ninguém também a terá”: sobre o
problema da imaginação em Arendt e Baudelaire

“We lack imagination and decreed that no one else shall have it”: concerning the
problem of imagination in Arendt and Baudelaire
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Roan Costa Cordeiro1
Resumo
Tendo em vista a abrangência do diagnóstico de Hannah Arendt sobre a “falta de
imaginação” que assola o tempo presente, bem como os perigos que dela decorrem,
notadamente expostos em Eichmann em Jerusalém (1963), objetivamos indagar
pelo significado e pelo lugar da faculdade de imaginar. Para isso, propomos uma
aproximação crítica entre Arendt e Charles Baudelaire, poeta e pensador que se
dedicou a tais problemas, desse modo construindo um caminho tanto para
vislumbrar algumas pistas sobre as peculiaridades da própria imaginação, ainda
mais sobressalentes quando verificado, nos termos de Baudelaire, “o vício da
banalidade”, quanto para considerar a relação existente com as demais faculdades
humanas. No exercício de choque com a tradição que Baudelaire realiza em sua
leitura, que faz da imaginação a “rainha das faculdades” e afirma a legitimidade de
seu “governo”, notamos a denúncia do papel servil ao qual a modernidade relegou
essa faculdade, assim como as obras artísticas particulares dela oriundas,
principalmente a poesia. Junto a Arendt, veremos que o imaginar é uma faculdade
que se exercita sem corrimãos, procedendo por um jogo de aproximações e
distanciamentos que alarga do horizonte de nossas faculdades mentais. Dessa
maneira, concluímos com a leitura de que a imaginação permite revelar,
principalmente em sua manifestação artística, o próprio âmbito de abertura às
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possib ilidades do mundo e da linguagem, dimensão que estará na base das relações
entre as capacidades da vida ativa e as faculdades da vida do espírito.
Palavras-chave: Imaginação; Hannah Arendt; Baudelaire; “vício da banalidade”.
Abstract
Considering the scope of Hannah Arendt's diagnosis on the “lack of imagination” that
ravages our present, as well as the dangers that come from it, remarkably exposed in
Eichmann in Jerusalem (1963), our goal is to inquire into the meaning and place of
the faculty of imagining. To do so, we propose a critical inter-reading between Arendt
and Charles Baudelaire, poet and thinker who dedicated himself to such issues, thus
building a path to both catch a glimpse of some clues on the peculiarities of
imagination itself – all the more noticeable when we consider, in Baudelaire's terms,
“the vice of banality” – as well as to gauge its relationship to the other human
faculties. In his endeavor of promoting a shock with tradition, Baudelaire makes
imagination the “queen of faculties” and affirms the legitimacy of its “government”,
thus illuminating the servile role to which modernity has relegated such faculty and,
as a consequence, the particular art works that derive from it, especially poetry. With
Arendt, we shall see that imagining is a faculty one exercises unfettered by banisters,
where one proceeds by a game of approximation and distancing that expands the
horizons of our mental faculties. We therefore conclude that imagination allows us to
reveal, especially in its artistic manifestations, the opening of possibilities of the
world and of language, a dimension at the root of the relations between the capacities
of the active life and the faculties of spiritual life.
Keywords: Hannah Arendt; Charles Baudelaire; Imagination; “Vice of banality”.

Introdução

O tema da imaginação atravessa praticamente toda a obra de Hannah Arendt:
das reflexões que se seguiram à obra As origens do totalitarismo (1951) até a edição
póstuma de A vida do espírito (1978) a concentração da pensadora sobre o tema
avança de modo a transformá-lo propriamente em problema. Nesse trajeto, ao
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observar que a imaginação se conecta com o pensamento, Arendt revela um aspecto
“metodológico” fundamental de sua investigação crítica dos eventos do presente, a
exemplo do quanto indica em “Uma réplica a Eric Voegelin” (1953): “Eu estou
convencida de que a compreensão está proximamente relacionada com aquela
faculdade de imaginação que Kant chamou Einbilbungskraft, e que não tem nada em
comum com a aptidão ficcional. Os Exercícios Espirituais são exercícios da
imaginação, e podem ser metodologicamente mais aplicáveis às ciências históricas
do que pensa a formação acadêmica” (Arendt, 2008, p. 420). Além disso, configurase um viés prático e político apresentado em seu diagnóstico sobre a existência e os
perigos da “falta de imaginação” (Arendt, 1999, p. 310), conforme nos atesta Arendt
no relato que nos legou sobre a experiência de julgar em Eichmann em Jerusalém.
Nos estudos sobre sua obra, tornou-se uma estratégia recorrente investigar
as passagens em que a filósofa se dedicou à faculdade de pensar em A vida do
espírito e àquela de julgar nas Lições sobre a filosofia política de Kant. Diante do
próprio percurso da autora, tal perspectiva implicou o retorno da discussão à sua
retomada de Immanuel Kant, em jogo principalmente na compreensão da faculdade
de julgar. Tal interface existente entre o pensamento de Arendt e o de Kant, todavia,
inclusive no que diz respeito à compreensão crítico-estrutural da obra arendtiana,
permanece não suficiente quando observamos a inserção de uma faculdade de
imaginar nesse debate sobre as atividades “espirituais” humanas. Assim, temos de
levar conta que Arendt estabelece relações para compreender o problema das
faculdades da vida do espírito que conduzem a uma intensa “aliança” com
historiadores, poetas e escritores.
Diante dessas improváveis alianças e das tensões entre as faculdades, que
também dizem respeito à elucidação do imaginar, buscamos explorar justamente
uma via produtiva da aliança de pensamento com poetas e críticos como forma de
depurar o diagnóstico arendtiano acerca da “ausência de imaginação” que a
pensadora ressalta em Eichmann em Jerusalém. Na primeira parte, proponho
organizar algumas linhas de força do exercício de Arendt realizado no texto
“Imaginação”, buscando atentar aos seus valiosos insights. Na segunda parte, busco
desenvolver alguns desses insights retomando os textos críticos de Charles
Baudelaire nos quais o autor se dedica à faculdade da imaginação, destacando o
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papel exemplar que Eugène Delacroix desempenha na sua crítica e, portanto, no
próprio exercício do juízo baudelairiano.
O fato de que tomemos aqui Charles Baudelaire tem sua razão de ser, por mais
que não seja um poeta presente naquele recorrente panteão da autora, seja em
sentido estrito, como Homero e Goethe, seja sentido amplo, como Karen Blixen e
Franz Kafka – à diferença de seu amigo Walter Benjamin, por exemplo, que se
debruçou detidamente sobre o poeta de As flores do mal (cf. Benjamin, 2017). Em
primeiro lugar, Baudelaire, estando em tensão – produtiva – com a modernidade e
suas rupturas, apregoa uma atenção ao “novo” e ao olhar detido que este exige de
nós (cf. Gagnebin, 2007, p. 145), uma condição que compartilha, segundo vemos,
com Hannah Arendt, que se move na “dupla tarefa” que se estende entre a
compreensão dos eventos – inéditos – e a das rupturas, cujo sentido na
temporalidade histórico-política deve ser então pensado à luz de novas abordagens
(cf. Jardim, 2011, p. 23-34). Em segundo lugar, porque nos permite aproximar as
reflexões de Arendt do pensamento crítico-poético em seu pleno exercício, uma vez
que o poeta é tomado a partir de seu exercício enquanto crítico, ou seja, enquanto
espectador que reflete sobre a condição das artes em meados do século XIX e,
portanto, sobre a própria cena na qual estava inserido, mas da qual então “recua”
para compreendê-la. Em terceiro, ainda, porque permite pensar e alargar a própria
vista da imaginação, o que nos leva a notar as diferenças e os vínculos entre o
pensamento (filosófico) e as artes (principalmente poéticas). Nesse ponto, podemos
considerar que a aliança entre pensadores e poetas pode ser tanto mais produtiva,
nesse ângulo particular, quanto aquela com o pensamento filosófico estrito, tendo
em vista o efetivo uso e exercício da faculdade de imaginar na atividade (poética)
realizada pelos artistas.
Arendt e a imaginação
Embora a imaginação esteja presente em toda a obra arendtiana como tema,
como problema e no próprio exercício que a pensadora faz dessa faculdade em sua
obra (e caberia questionar em que medida um “exercício de imaginação” ingressa
nos seus famosos “exercícios de pensamento”), Arendt se detém mais detidamente
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sobre ela no texto “Imaginação”, título sob o qual recai um texto oriundo de suas
atividades docentes na New School for Social Research no outono de 1970.
Originalmente compilado por Robert Beiner nas Lições sobre a filosofia política de
Kant, em 1982, tornou a aparecer em Pensar sem corrimão¸ segundo volume dos
Essays on Understanding organizados por Jerome Kohn.
Levando em conta que “Imaginação” é um texto que “vem sendo virtualmente
ignorado” (cf. Arendt, 2021, 436), como afirma Kohn, a importância desse texto é a
de não apenas auxiliar a compreender como Arendt concebia o imaginar no seu
pensamento, mas, mais ainda, é a de poder direcionar uma guinada nas
investigações sobre as faculdades da vida do espírito, principalmente sobre o juízo.2
Arendt inicia sua leitura seguindo de perto as delineações kantianas, que apresenta
logo no primeiro parágrafo. O ponto aqui consiste menos em analisar a precisão da
retomada arendtiana do problema da imaginação em Kant do que, a partir de sua
retomada, isolar alguns elementos mínimos para compreender como Arendt mesma
parece conceber a imaginação e, mais ainda, abrir caminho para entender a sua
inserção na vida do espírito.
Antes de seguirmos mais de perto a leitura de Arendt, porém, precisamos
considerar outra ressalva deixada por Jerome Kohn. Antes de tudo, ele nos revela
que o texto não corresponde às “anotações sobre o seminário” sobre Kant, como
antes afirmara Beiner na sua apresentação do material sobre a filosofia política de
Kant nas Lições (cf. Arendt, 1994, p. 8; p. 79):
No primeiro encontro dos seminários – cujos membros, cerca de uma dúzia de
pessoas, eram alunos do curso ou seguidores do pensamento de Arendt, que
havia anos assistiam às aulas –, Arendt anunciou que toda semana um
participante do curso apresentaria um trabalho sobre a longa seção da Primeira
Parte da Crítica da faculdade do juízo, de Kant; além disso, acrescentou, ela
tentaria mostrar o que esperava com aquilo, contribuindo ela mesma com o

2

Com ainda considera Kohn, “e este é apenas um palpite – um palpite baseado em alguma
experiência”, lembrando que ele foi assistente direito de Arendt na New School, “essas páginas
mostram a melhor, senão a única, indicação do que o terceiro volume da Vida do espírito, o julgar, que
suscitou tanta especulação, teria sido” (Arendt, 2021, p. 436).

70 | "Quem sou eu para julgar?" Diálogos com Hannah Arendt – v. 2
primeiro trabalho na semana seguinte. ‘Imaginação’ é esse trabalho (Kohn in
Arendt, 2021, p. 436, grifos meus).

Dessa maneira, o que altera nossa perspectiva, o texto corresponde a um
exercício realizado pela própria Arendt que dá forma ao que gostaria que cada um
dos participantes de seu curso fosse capaz de discutir debruçando-se sobre a obra
de Kant. Mas, mais do que isso, a relevância dessa sua proposta é dupla: tanto por
nos indicar que Arendt buscava despertar naqueles um confronto direto, corpo a
corpo com os textos da tradição filosófica, como ela mesma o fazia, quanto por nos
revelar que essa leitura pode, sim, ser “pensante”, na medida em que não se limita à
simples exegese, como o atesta justamente a quinta parte do texto, em que
apresenta sua livre apropriação das consequências da leitura realizada nos tópicos
anteriores.
O texto “Imaginação” apresenta-se organizado em cinco partes. Na primeira
parte, podemos identificar ao menos três irradiações fundamentais estabelecidas
pela faculdade da imaginação que são demarcadas por Hannah Arendt. A primeira
delas diz respeito ao vínculo com a representação – ou “re-presentação”, como
sugestivamente se emprega o termo, iluminando-se nele mesmo o sentido dessa
relação – e constitui uma discussão com Kant desde a primeira linha, configurando
aquela sua retomada do “pensamento representativo” (que conhecemos como um
dos aspectos realçados nas suas Lições sobre a filosofia política de Kant):
A imaginação, diz Kant, é a faculdade de tornar presente o que está ausente, a
faculdade da re-presentação: ‘Imaginação é a faculdade de representar na
intuição um objeto que não está presente’. Ou: “A imaginação (facultas
imaginandi) é uma faculdade de percepção na ausência de um objeto (...). Dar o
nome de ‘imaginação’ a essa faculdade de ter presente o que está ausente é
bastante natural. Se eu represente o que está ausente, tenho uma imagem em
meu espírito – uma imagem de algo que eu vi e que agora, de algum, reproduzo.
(Na crítica do juízo, Kant por vezes chama essa faculdade de ‘reprodutiva’ – eu
represento o que vi – para distingui-la da faculdade ‘produtiva’ – a faculdade
artística que produz algo nunca visto. Mas a imaginação produtiva [gênio] nunca
é totalmente produtiva. Por exemplo, ela produz o centauro a partir do dado: o
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Numa paráfrase, podemos dizer que a imaginação é faculdade que aproxima
na distância – não só no espaço. Mas o que aproxima? De que ou de quem? Como?
Aqui aparece o segundo vínculo, que abrange a aparição da memória, diante da qual
a imaginação revela o seu aspecto propriamente livre no tempo. Invertendo a
delineação que poderia parecer aquela convencional, que submeteria a imaginação
à memória,
para Kant, a imaginação é a condição da memória, sendo uma faculdade muito
mais abrangente. Em sua Antropologia, Kant aproxima a memória, a ‘faculdade
de tornar presente o passado’, da ‘faculdade da previsão’, que torna presente o
futuro. Ambas são faculdades de ‘associação’, quer dizer, de conexão do ‘não
mais’ e do ‘ainda não’ com o presente; e ‘embora elas mesmas não sejam
percepções, servem para ligar as percepções no tempo’. A imaginação não
precisa ser guiada por essa associação temporal; pode tornar presente, à
vontade, o que quer que escolha. (Arendt, 1994, p. 79).

Agora, é a memória que tem de se submeter à imaginação. Enquanto aquela
possui uma limitação de ordem temporal, essa não o possui. Dessa própria refração
espaço-temporal, nesse sentido, podemos dizer que a segunda inflexão, na verdade,
é marcada enquanto uma efetiva distinção existente entre a imaginação e a memória.
É nesse sentido que a imaginação seria uma “faculdade muito mais abrangente”.
Podemos continuar nossa delineação da faculdade compreendendo que a
imaginação é a faculdade que aproxima livremente na distância não apenas espacial,
mas também temporal, uma vez que não teria de seguir ou mesmo ligar as
percepções no tempo. Mesmo que também esteja no tempo, assim como no espaço,
a imaginação dispõe livremente da sua relação. Podemos relembrar algo que Arendt
já exprimira antes, em “Compreensão e política (As dificuldades da compreensão)”
(1954), ao vislumbrar que a imaginação atua na (e como) compreensão de modo a
oportunizar os deslocamentos capazes de “afastar o que está demasiado próximo”
e de “transpor abismos de lonjuras” para que possamos “ver e compreender sem
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distorções” (Arendt, 2008, p. 346). Dessa maneira, a compreensão como tipo de
imaginação “marca nossas referências no mundo. É a única bússola interna de que
dispomos. Somos contemporâneos na exata medida do alcance de nossa
compreensão” (Arendt, 2008, p. 346). Essa delineação, além do mais, acerta o
trabalho de distâncias realizado pela imaginação. Ainda, o jogo de perspectivas que
ela realiza poderia ser comparada a um ajuste de lentes ainda em duplo sentido:
microscópico e telescópico.
Por fim, a terceira relação é aquela estabelecida com a própria “presença” (já
anunciada no termo “re-presentação”, o que nos faz ingressar numa zona limítrofe
do pensamento. Distinta da memória, para Arendt a imaginação tem muito mais a
ver, nos termos do pensamento filosófico, com
uma outra faculdade, conhecida desde os primórdios da filosofia. Parmênides
(fragmento 4) a chamava nous (aquela faculdade ‘por meio da qual olhamos
fixamente para coisas que estão presentes, embora estejam ausentes’), e com
isto ele queria dizer que o Ser nunca está presente, não se apresenta a si mesmo
aos sentidos. O que não está presente na percepção das coisas é o é [it-is]; e o
é, ausente par aos sentidos, está presente contudo para o espírito”. Ou
Anaxagoras: Opsis tón adélón ta phainomena: ‘as aparências são uma entrevisão
do invisível’. De outra maneira: olhando para as aparências (dadas para a
intuição, em Kant), tornamo-nos conscientes de, entrevemos algo que não
aparece. Esse algo e o Ser enquanto tal. Eis como a metafisica, a disciplina que
trata do que jaz para além da realidade física, mas é dado todavia ao espírito
como o não aparente nas aparências, torna-se a ontologia, a ciência do Ser”
(Arendt, 1994, p. 79-80).

Além da forte metáfora visual que está implicada aqui nessa trilha de
investigação da imaginação, ela aparece no limite balizada pelo pensamento
metafísico, e não apenas pelo estético (representação) ou ainda pelo histórico
(memória). Essa conexão, subterrânea, está presente já na primeira relação que
observei, a re-presentação. Afinal, esta já não é a re-apresentação da presença,
como afirmava Martin Heidegger (cf. 2012, p. 122-124)? Tais termos ajudam a situar
o vínculo entre representação e metafísica que certamente ressurge como

Roan Costa Cordeiro | 73

problemática diante do “o desmantelamento da metafísica” em A vida do espírito (cf.
Arendt, 2017), e para o qual apenas acenamos.
Na segunda parte de seu texto, tendo apresentado esses traços mais gerais
da faculdade da imaginação, bem como a definição que retoma de Kant, Arendt
considera o sentido da faculdade na Crítica da razão pura, revelando, inclusive, que
o “papel da imaginação para as nossas faculdades cognitivas é talvez a maior
descoberta de Kant na Crítica da razão pura” (Arendt, 1994, p. 80). Ora, essa frase
eloquente apresenta a imaginação não apenas no contexto da grande crítica
kantiana como, ainda mais, a coloca no seu cerne. Além de isolar em Kant uma
descoberta fundamental, Arendt indica o que parece estar buscando em termos
“topológicos”: a saber, a relação entre as faculdades mentais e a imaginação, o que
exprime em termos “funcionais” ao indagar sobre o papel da imaginação. O texto
chave para Arendt nessa investigação é a seção da CRP intitulada “Esquematismo
dos conceitos puros do entendimento”, e o ponto chave da sua leitura é o seguinte:
“a mesma faculdade que provê esquemas para a cognição, provê exemplos para o
juízo, a imaginação” (Arendt, 1994, p. 80, grifos meus). Numa síntese rudimentar, mas
que acompanha Arendt, e ainda algumas ressonâncias da leitura heideggeriana
talvez aí presentes, 3 a faculdade de imaginação aparece como “raiz” de dois
entroncamentos distintos: provendo esquemas para a cognição e exemplos para o
juízo, o que logo encaminha para o eixo do terceiro segmento do exercício, no qual
se detém no esquematismo:
Esquema: A questão é que sem um ‘esquema’ não se pode reconhecer nada.
Quando dizemos: ‘esta mesa’, a ‘imagem’ geral de mesa está presente no espírito

3

Essa aproximação pode ser realizada a partir do seguinte comentário de Arendt: “Kant sugere que a
imaginação é de fato a raiz comum das outras faculdades cognitivas, isto é, a ‘raiz comum, mas para
nós desconhecida’, da sensibilidade e do entendimento, sobre a qual ele fala na introdução da Crítica
da razão pura e em seu último capítulo, em que menciona novamente essa faculdade mas sem
nomeá-la” (Arendt, 1994, p. 81). Ora, essa é a leitura proposta por Heidegger em Kant e o problema da
metafísica, segundo recorda Virginia Figueiredo, que ainda destaca: “A partir de uma passagem que
está no final da Introdução à Crítica da razão pura” – justamente a passagem destacada por Arendt
na citação acima – “(...) Heidegger não hesitou em identificar essa ‘raiz comum’ com a imaginação!
Não sei se se prestou a devida atenção: não foi Kant (que afirmou literalmente ser a ‘raiz comum’, por
todos ‘desconhecida’) quem identificou a raiz comum com a imaginação, mas Heidegger! E daí, ele –
Heidegger – deduziu ou ‘demonstrou/provou’ a importância dessa faculdade” (Figueiredo, 2017, p.
311-312).
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e reconhecimento que ‘esta’ é uma mesa, algo que compartilha suas qualidades
com muitas outras coisas como ela, ainda que em si mesma seja uma coisa
particular, individual. Se eu reconheço uma casa, essa casa percebida inclui o
modo como as casas em geral se parecem. Isto é o que Platão chamava de eidos
– a forma geral – de uma casa, que nunca é dada aos sentidos naturais, mas
apenas aos olhos do espírito. Posto que, falando estritamente, não é dada
mesmo para os ‘olhos do espírito’, ela é algo como uma ‘imagem’ ou, melhor, um
‘esquema’ (Arendt, 1994, p. 81).

Nessa passagem, ao menos dois elementos de leitura são relevantes na
sequência da análise arendtiana: a) o “esquema” é condição do (re)conhecimento; b)
a aproximação do “esquema” kantiano com o eidos platônico. Ou seja, o “esquema”
é como uma imagem, o que coloca em relação ainda a própria forma. O objeto é
capturado logo numa forma em que se estabelece numa tensão entre o “particular”
(“esta casa”) e o “geral”, ou seja, a “imagem” (da forma) (“casa”). Creio que a análise
arendtiana de Kant possa ser sintetizada, na voz da autora, nas seguintes palavras:
“Cada vez que desenhamos ou construímos uma casa, desenhamos ou construímos
uma casa particular, não a casa enquanto tal. Todavia, não poderíamos fazê-lo sem
ter esse ‘esquema’ ou eidos diante do olho de nosso espírito” (Arendt, 1994, p. 81,
grifos meus).
Nesse sentido, na síntese “funcional” e “topológica” dos traços do esquema
priorizados por Arendt, ele aparece como “imagem” (aspas usadas por Arendt) que
existe no pensamento, mas que “não é um produto do pensamento, nem é dado pela
sensibilidade; e menos ainda é produto de uma abstração feita a partir dos dados
sensíveis. É algo para além ou entre pensamento e sensibilidade; pertence ao
pensamento na medida em que é externamente invisível, e pertence à sensibilidade
na medida em que é algo como uma imagem” (Arendt, 1994, p. 81).
É apenas no quarto item do texto, no qual reassume os pontos principais de
análise, que Arendt passa de fato ao julgar, tema principal do curso que então
ministrava, não sem antes colocar na discussão o problema da comunicabilidade e
ainda distinguir entre o papel da faculdade de imaginar diante do juízo reflexionante
estético e do juízo determinante Assim, antes de concluir, na quinta aparte do texto,
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ela sintetiza: “Na Crítica da razão pura, a imaginação está a serviço do intelecto; na
Crítica do juízo, o intelecto ‘está a serviço da imaginação’” (Arendt, 1994, p. 83). Aí se
encontram, nessa rua de mão dupla, as duas figuras análogas desempenhadas pela
imaginação: num sentido do trânsito, atua como coadjuvante, provendo esquemas;
noutro, atua como protagonista, ao elaborar exemplos, seja no próprio juízo
determinantes quanto no juízo reflexionante (estético), que é a justamente a forma
do juízo que Arendt vem buscar aqui, na terceira crítica, como a manifestação mais
autêntica e aberta do pensamento político kantiano (cf., Arendt, 1994).
Nessa quinta parte, Arendt detém-se justamente na explicitação do “exemplo”,
vale dizer, do produto análogo do juízo reflexionante estético. É aí que Arendt
reencontra o papel da imaginação desempenhado nas relações entre as faculdades,
o que lhe serve para elaborar, por assim dizer, a abertura da faculdade de julgar, pois
o juízo reflexionante não meramente subsume o particular em uma regra geral (que
podemos imaginar como um enquadramento prévio da compreensão), como ocorre
no juízo determinante; pelo contrário, ele considera o particular qua particular e
encontra a sua regra a partir do próprio particular, permitindo que cada caso seja
refletido de acordo com o enquadramento que lhe cabe. É essa abertura que Arendt
enxerga aqui como apontando para o seu potencial heurístico, de fundamental
importância para a relação das próprias faculdades da vida do espírito com a vita
activa. Se relembrarmos o peso que o ineditismo do evento totalitário ou das
revoluções do século XVIII possui no pensamento arendtiano, bem como na sua
crítica às limitações da “tradição de pensamento político” nessa lida com os eventos,
a metáfora do enquadramento permite sugerir que lidamos com formas de
compreender e de se relacionar com a experiência (política). É nesse sentido que
Hannah Arendt parece concluir seu breve experimento de leitura:
O exemplo é o particular que contém em si mesmo, ou que se supõe conter, um
conceito ou regra geral. Por exemplo: como estamos aptos a julgar, a avaliar um
ato como corajoso? Quando julgamos, dizemos espontaneamente, sem derivar
de quaisquer regras gerais: ‘Este homem e corajoso’. Se fossemos gregos,
teríamos ‘nas profundezas de nosso espirito’ o exemplo de Aquiles. Novamente,
a imaginação é necessária: devemos ter Aquiles presente mesmo se ele
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certamente está ausente. Se dizemos de alguém que ele e bom, temos no fundo
de nossos espíritos o exemplo de São Francisco ou de Jesus de Nazaré. O juízo
tem validade exemplar na medida em que o exemplo é corretamente escolhido.
Ou, para tomar um outro exemplo: no contexto da história francesa, posso falar
de Napoleão Bonaparte como um homem particular; mas a partir do momento
em que falo do bonapartismo, fiz de Napoleão um exemplo. A validade desse
exemplo será restrita aqueles que possuem de Napoleão uma experiência
particular, seja como seus contemporâneos, seja como herdeiros dessa tradição
histórica particular. A maior parte dos conceitos nas ciências políticas e
históricas possui essa natureza restrita; eles têm sua origem em algum incidente
histórico particular e procedemos de modo a torná-los ‘exemplares’ — de modo
a ver no particular o que é valido para mais de um caso (Arendt, 1994, 83-84).

A questão da “origem”, ou melhor, da gênese conceitual é ressignificada por
Hannah Arendt. Não se trata de acessar formas que estariam fora ou no limite da
temporalidade, mas de compreender que os conceitos respondem a elaborações
(mentais) da experiência. Abre-se aqui, com essa leitura de Arendt, a possibilidade
de vislumbrar a própria “criação” de conceitos naquele âmbito do pensamento
voltado à compreensão dos fenômenos históricos e políticos, o que nos permite
analisar, a partir da própria relação que os conceitos estabelecem com os
“incidentes” particulares da experiência histórica, a sua validade (enquanto
conceito), ou seja, a pertinência da avaliação que, tornando-os exemplares, os
“transformou” em conceitos.
Para quem considera, como buscamos fazer, os textos de Arendt da década
de 1950, nos quais a imaginação aparecia com certa proeminência, poderia parecer
que tal faculdade tem agora de dividir o palco com o próprio julgar. Que a relação
entre as duas faculdades seja fundamental, sobre isso não há dúvida. Mas fica a
questão se, tendo se detido no juízo, ela conferiria à imaginação o mesmo destaque
que antes lhe conferira. Depois que foi defrontada com o caso Eichmann, Arendt
afirmou, em Eichmann em Jerusalém, não apenas que a personagem de Eichmann
era marcada pela “ausência de pensamento”, mas, ainda, por uma “falta de
imaginação” – e já na leitura dessa obra podemos vislumbrar como Arendt
transforma o próprio Eichmann, que precisara ver “em carne e osso” (cf. Young-
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Bruehl, 1997, p. 296), numa “personagem conceitual”, segundo Simona Forti (2019,
p. 57). Assim, de todo modo, como sugere Kohn, “Mais importante é o papel da
imaginação em Kant, que mal é esboçada aqui [em “Imaginação”]. Na época, em
1970, ela afirmou: ‘Falta algo em todo o corpus dos escritos de Kant, um estudo
consistente sobre a imaginação – reprodutiva, assim como produtiva – ao longo de
sua filosofia crítica’” (Arendt, 2021, p. 436). O mesmo podemos dizer de Hannah
Arendt. Mas, dando seguimento à tentativa de encontrar caminhos, ou melhor, de
traçar algumas pegadas deixadas pela autora, é preciso ter em mente, segundo
Young-Bruehl, que
Por meio de uma série complexamente entretecida de reflexões e análises,
Arendt tentou apresentar uma imagem das três faculdades espirituais [o pensar,
o querer e o julgar] checando e equilibrando cada uma delas como três ramos de
governo. Nenhuma faculdade deve dominar as outras duas; cada uma deve viver
e ter o seu ser em liberdade. A pré-condição para tal harmonia espiritual é a
liberdade interna de cada uma das três faculdades. Cada uma tem uma autorelação, uma dualidade interior que não deve tornar-se uma relação de domínio.
Nenhum parceiro no diálogo do pensar deve silenciar ou recusar-se a ouvir o
outro; nem o eu-quero nem o eu-não-quero devem comandar autocraticamente
a obediência incondicional de sua outra metade e, na faculdade de julgar, nem o
“eu” do espectador individual, nem as opiniões de outros, trazidas pela
imaginação para a visão espiritual, devem prevalecer. O julgar é uma interação
espiritual do eu e de outros imaginários que partilham do mundo do eu. No
manuscrito de A vida do espírito as liberdades internas das faculdades têm uma
apresentação esclarecida e minuciosa. Mas a imagem das relações entre as
faculdades é incompleta; Hannah Arendt não viveu para escrever a seção sobre
‘O julgar’, e assim não sabemos como essa faculdade se ligaria ao pensar e ao
querer. (Young-Bruehl, 1997, p. 398-399, grifos meus).

Assim também não sabemos o que seria do imaginar nessa topologia das
faculdades da vida do espírito, embora possamos apostar que continuaria tendo um
papel fundamental a desempenhar. Atentando para a metáfora do “bom governo
mental” que emprega Young-Bruehl (1997, 398) como base da sua síntese que lemos
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acima, podemos explorar o choque de pensamento produzido por Baudelaire, cuja
própria metáfora do governo que introduz em seu debate sobre as faculdades já ela
mesma se move, segundo a compreendo, com uma intenção de choque diante da
crítica tradicional e dos princípios de naturalismo estético que circulavam em sua
época – a bem dizer, como aquelas colisões fundamentais de sua poesia (cf.
Benjamin, 2016, p. 115-116).4 E é aqui, nessa questão que perpassa as faculdades
mentais, dentre eles o pensar e o julgar, que a terminologia e o pensamento de Arendt
surpreendentemente se aproximam daqueles já empregados por Charles Baudelaire
em suas reflexões sobre a faculdade de imaginação realizadas em sua obra crítica.
Se, no seu ensaio sobre Karen Blixen, Arendt fala da “imaginação” no contexto de um
“repetir na imaginação” que é fundamental à prática narrativa do storytelling, nem
por isso ela deixa de insinuar, emprestando sua voz à escritora dinamarquesa, que o
imaginar possui um papel fundamental na existência humana: “Nunca se estará
plenamente vivo se não se repetir a vida na imaginação” (cf. Arendt, 2008b, p. 107).
Dessa maneira, a imaginação aparece ainda como condição do narrar, outra
capacidade humana que tem um lugar não menos fundamental na realização da vida
do espírito. Mas, agora, cabe iluminar o que cabe à imaginação na resplandescência
que emana dos textos de Charles Baudelaire.
Baudelaire e a imaginação
Os ensaios críticos de Baudelaire “A rainha das faculdades” e “O governo da
imaginação” sintetizam em poucas páginas o núcleo do pensamento do poeta sobre
a faculdade da imaginação, que, como tema esparso, aparece ao longo da sua obra
crítica (a exemplo dos ensaios sobre Edgar Allan Poe e Eugène Delacroix). O caráter
4

Talvez seja produtivo agregar outra metáfora política, dessa vez empregada por Valéry para falar de
Baudelaire, a qual é retomada por Benjamin no ensaio “Sobre alguns motivos na obra de Baudelaire”:
“Valéry forneceu, em ‘Situation de Baudelaire’, a introdução clássica a As flores do mal. Aí escreve: ‘O
problema de Baudelaire deve ter sido o seguinte: tornar-se um grande poeta, mas não um Lamartine,
um Hugo, um Musset. Não digo que esse propósito fosse consciente; mas tinha necessariamente de
estar presente nele — na verdade, esse propósito era o próprio Baudelaire. Era a sua razão de Estado’.
Pode parecer estranho falar de razão de Estado a propósito de um poeta, mas há qualquer coisa de
especial nisso: a emancipação das vivências. A produção poética de Baudelaire faz-se na
dependência de uma missão. Ele imaginou espaços vazios nos quais inseriu os seus poemas. A sua
obra não só se pode caracterizar a partir do seu lugar na história, como qualquer outra, mas também
pretendia ser e entendia-se desse modo” (Benjamin, 2017, p. 113).
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crítico dos ensaios é ainda reforçado pelo contexto, o que nos leva a uma refração
produtiva: são a quarta e quinta partes do longo “Salão de 1859”, no qual o poeta
reflete sobre as obras, sobre seus autores e sobre a situação que obras e autores
ensejam pensar.
Diante disso, é importante ressaltar que ambos os textos sobre a imaginação
se movem de modo polêmico contra o naturalismo nas artes. Em “A rainha das
faculdades”, primeiro desses textos na ordem disposta por Baudelaire, este inicia
suas considerações isolando o corolário do naturalismo: “Copiem a natureza; não
copiem senão a natureza. Não há maior gozo nem maior triunfo do que uma cópia
excelente da natureza” (Baudelaire, 2018, p. 1, grifos meus). O naturalismo é visto por
Baudelaire como uma doutrina, que é julgada (e condenada) pelo poeta-crítico como
sendo “inimiga da arte” (Baudelaire, 2018, p. 1-2).
Entendamos o sentido do juízo de Baudelaire. Enquanto prescrição da cópia,
o naturalismo insere o artista numa posição automática, na qual ele é apenas o olho
do que vê (ou acredita ver). A natureza é assumida como dada, o que também
significa dizer que ela é presumida. Presume-se que o visto, assim, equivale ao
natural, e daqui uma questão que Baudelaire levanta como conduzida por certa
necessidade do crítico de tornar-se também “filósofo”: perguntaríamos “aos
doutrinários em questão se eles estavam bem certos da existência da natureza
exterior”, ou ainda, “se eles estavam bem seguros de conhecer toda a natureza, tudo
o que lhe está contido” (Baudelaire, 2018, p. 2). Dessa maneira, para Baudelaire, “o
que a doutrina queria dizer, e eu lhe dou a honra de acreditar que ela queria dizer, é:
O artista, o verdadeiro artista, o verdadeiro poeta, não deve pintar senão o que vê e o
que sente. Deve ser realmente fiel à sua própria natureza” (Baudelaire, 2018, p. 2).
Ora, essa doutrina ratificaria apenas a seguinte postura a ser adotada pelo artista,
que
Deve evitar como a morte pedir emprestados os olhos e os sentimentos de um
outro homem, grande que seja; pois as produções que ele nos daria seriam, em
relação a ele mesmo, mentiras, e não realidades. Ora, se os pedantes dos quais
falo (há pedantismo até mesmo na baixeza), e que têm representantes em todos
os lugares onde quer que seja, uma vez que essa teoria agrada igualmente a
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impotência e a preguiça, não quisessem que a coisa fosse assim entendida,
acreditemos então simplesmente que gostariam de dizer: “nós não temos
imaginação, e decretamos que ninguém também a terá (Baudelaire, 2018, p. 2).

Ora, “pedir emprestado os olhos e os sentimentos de um outro homem”
caracteriza justamente a dimensão daquela habilidade de “pensar do ponto de vista
de outra pessoa” (Arendt, 1999, p. 62), para empregar os termos de Hannah Arendt
em Eichmann em Jerusalém, o que caracteriza aquela forma de pensar que a
pensadora ainda chamaria de juízo – e que vemos aparecer em Baudelaire como
concernente à dimensão do próprio imaginar. Tomando o “exemplo” de Eichmann, a
incapacidade de pensar que Arendt atesta na personagem revela antes de tudo uma
incapacidade de julgar. Vale dizer, ambas as inabilidades ou incapacidades de
Eichmann estão danosamente relacionadas. O prejuízo a uma faculdade não
determina a incapacidade de empregar as demais, uma vez que, como ressaltou
Young-Bruehl, para Arendt cada faculdade tem autonomia, mas certamente as afeta
em condições fundamentais que podem, sim, incapacitar o exercício de outras
atividades: assim, poderíamos dizer que cada faculdade – cada “ramo de governo”
da mente, para seguirmos com a metáfora de Young-Bruehl – tem autonomia e
independência, embora cada uma – assim como a própria vida do espírito como um
todo – funcione melhor em conjunto.5 Diante disso, a relevância da discussão sobre
o lugar que uma faculdade ocupa na relação com as demais, para além da questão
sobre seu próprio “domínio” específico, pode ser afirmada em sua plena “legalidade”.
E daqui, portanto, podemos desvelar as conexões realizadas por Arendt quando nos
diz que “[q]uanto mais se ouvia Eichmann, mais óbvio ficava que sua incapacidade
de falar estava intimamente relacionada com sua incapacidade de pensar, ou seja,
5

Isto é, assim como nos ensina nossa tradição de pensamento político moderno, cada um dos “braços
do governo” (Arendt, 2021, p. 85) – o legislativo, o executivo, o judiciário – possui autonomia e
independência, pois, como Hannah Arendt mesma reconhecia ter sido uma das grandes descobertas
de Montesquieu, “o poder não é indivisível” (Arendt, 2021, p. 85). Todavia, como ela elabora um
conceito muito peculiar de “poder”, temos de ter muito cuidado no desenvolvimento dessas
metáforas. Um grande indicativo disso é dado já em “Compreensão e política”, quando Arendt, citando
o grande poeta inglês Wordsworth para falar da imaginação como “‘apenas outro nome para [...] a
mais clara percepção, a amplitude do espírito/ E a Razão em seu mais sublime estado’” (Arendt, 2008,
p. 346), omite justamente, naqueles colchetes, as palavras “poder absoluto”. Na íntegra: “Imagination,
which, in truth,/ Is but another name for absolute power/ And clearest insight, amplitude of mind,/
And Reason in her most exalted mood” (Wordsworth, 1850, p. 361).
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de pensar do ponto de vista de outra pessoa” (Arendt, 1999, p. 62).
Ora, até aqui podemos notar que a imaginação é uma faculdade intersubjetiva – ou seja, exercida entre os seres humanos, que se colocam em
comunicação a partir de pontos de vista distintos que têm de ser levado em conta
pelos demais. E aqui a imaginação é a faculdade que desempenha um papel único,
pois é ela que permite aproximar o que está distante ou próximo, no espaço ou no
tempo, de forma a assegurar a sua legibilidade no pensamento e no juízo. Os termos
que Baudelaire empregou sugerem justamente essa conexão que abordamos com o
“empréstimo” arendtiano.
Mas, em sua abordagem, Baudelaire dá a entender que algo mais se perde
naquela ausência, nada menos do que a capacidade de exercício da própria
imaginação. É assim que, vale retomar, ele conclui aquela passagem dizendo que os
adeptos da doutrina naturalista no fundo têm “simplesmente” a declarar que “nós
não temos imaginação, e decretamos que ninguém também a terá” (Baudelaire, 2018,
p. 2). Nesse sentido, aquela doutrina é inimiga das artes por fechar todos os
caminhos e obliterar as faculdades por extirpar o exercício da imaginação, a
faculdade da qual não apenas se nutrem as demais, mas aquela que as governa, por
ser ainda a mais elevada. Como a imaginação, para Baudelaire, é “a rainha das
faculdades” (Baudelaire, 2018, p. 3), isso significa que qualquer processo mental ou
de construção de uma obra seria realizado, por assim dizer, pela metade, pois o
pensamento e o juízo sem a imaginação restam embotados. Repisando que a
imaginação é a “faculdade cardeal (sua riqueza não lembra ideias de púrpura?”
(Baudelaire, 2018, p. 7), Baudelaire arremata o raciocínio ao dizer que ela “toca todas
as outras [faculdades]; excita-as, envia-as ao combate. Assemelha-se a elas
algumas vezes ao ponto de com elas se confundir e, todavia, é sempre ela mesma, e
os homens nos quais ela não age são facilmente reconhecidos por não sei qual
maldição que murcha suas produções como a figueira do Evangelho” (Baudelaire,
2018, p. 3).
Vemos mais claramente como as considerações de Baudelaire têm
consequências profundas para a compreensão das atividades da vida do espírito,
principalmente quando levamos em conta o fato de que, em sua leitura, a imaginação
“criou, no início do mundo, a analogia e a metáfora” (p. 3)! Ora, o papel que a metáfora
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desempenha em nossa “vida espiritual” é aqui fundamental: assim como a
imaginação atua como “feeding source” (Wordsworht, 1850, p. 361), também a
operação da metáfora é uma espécie de fonte e força motriz das operações
(linguístico-discursivas) do pensar. Se o pensar, como afirma Arendt em A vida do
espírito, procede a partir de uma base conceitual metafórica, que é parte de seu
dispositivo fundamental no corpo-a-corpo com a realidade, então de fato a
imaginação é condição do pensar (cf. Heuer, 2005, p. 45). Nesse sentido, em síntese,
podemos dizer que as imagens do pensamento são apresentadas pela imaginação,
pela narração e pela metáfora, que configura linguisticamente o “toque”, na vida do
espírito, entre a palavra e a imagem.
Ora, se a reflexão geral sobre a imaginação é realizada por Baudelaire em “A
rainha das faculdades”, é no ensaio seguinte do “Salão de 1859”, intitulado “O
governo da imaginação”, que ele retira algumas das consequências da sua
observação crítica. Nesse ensaio, Baudelaire inicia suas reflexões com a narração da
experiência de um mestre seu, Eugène Delacroix. Embora não seja citado
nominalmente, é ele, o ilustre pintor romântico, “o homem, realmente sábio e
profundo em sua arte” (Baudelaire, 2019, p. 3) que nos revela tratar-se de Delacroix.
Isso nos conecta ainda com um terceiro ensaio, o necrológio de Delacroix escrito por
Baudelaire. Embora aqui ele peça licença para citar a si mesmo, portanto para citar a
uma passagem já presente em “O governo da imaginação”, há algumas diferenças
que, sendo escritas por um poeta, devem ser levadas em conta.
Antes de prosseguir, temos de considerar o papel que Delacroix desempenha
nos ensaios baudelairianos: ele constitui o exemplo daquele que exercita a faculdade
mais elevada, a imaginação, e que o faz de modo majestoso. Sendo assim,
retomando o necrológio escrito por Baudelaire sobre seu mestre, “Obra e a vida de
Eugène Delacroix”, a figura deste é exaltada, dentre outros elementos, pelo fato de
ser “o mais sugestivo de todos os pintores, aquele cujas obras, escolhidas até
mesmo entre as secundárias e as inferiores, dão mais o que pensar, e trazem à
memória o máximo de sentimentos e de pensamentos poéticos já conhecidos, mas
que se acreditava perdidos para sempre na noite do passado” (Baudelaire, 1993, p.
191). Nessa passagem, já assoma não apenas a relação entre pensamento e
imaginação, mas também a própria modulação de distâncias que vimos operar na
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compreensão da faculdade de imaginar com Arendt, ou seja, o jogo de aproximação
de ausências efetivado também pela memória. Se lembrarmos, como nos indica
Arendt, que o pensamento tem a capacidade simetricamente inversa – a de
distanciar aquilo que está próximo – então a operação completa que trabalha as
distâncias – o próximo e o distante – só pode ser um jogo da imaginação e do
pensamento.
Em seu texto sobre Delacroix, Baudelaire constata – e deplora – o perigo do
esvaziamento da atividade provocado pela especialização das artes: “Fora dos seus
ateliês o que sabem? do que gostam? o que exprimem?”. Iluminando esse cenário
tenebroso, “Eugène Delacroix era, ao mesmo tempo que um pintor apaixonado por
sua profissão, um homem de educação geral, ao contrário dos outros artistas
modernos que, em sua maioria, são apenas obscuros alunos de pintura, tristes
especialistas, velhos ou jovens; puros trabalhadores, uns sabendo fabricar figuras
acadêmicas, outros frutos, outros bestas” (Baudelaire, 1993, p. 192, grifos meus).
Como crítica da modernidade, o texto de Baudelaire encontra aqui o lado negativo da
exacerbação daqueles fenômenos que se iniciam na “era moderna” – dentre os quais
a própria exigência de especialização, levada ao extremo por demandas técnicas e
econômicas – e que asseguram o triunfo de processos anônimos que engolfam, por
exemplo, as massas nos grandes centros urbanos.
Ao contrário dos especialistas em clichês, como ressalta Baudelaire, “Eugène
Delacroix gostava de tudo, sabia pintar de tudo, e sabia apreciar todos os gêneros de
talentos. Era o espírito mais aberto a todas as noções e a todas as impressões, o
admirador mais eclético e mais imparcial. Grande leitor, isso nem é preciso dizer. A
leitura dos poetas deixava nele imagens grandiosas e rapidamente definidas,
quadros prontos, vamos dizer assim” (Baudelaire, 1993, p. 192. grifos meus). Nessa
única frase, Charles Baudelaire, como poeta, dispõe numa síntese aquilo que Arendt,
como pensadora, exprime ao longo das Lições em sua análise: nada menos que os
caracteres fundamentais do juízo, como a “mentalidade alargada”, que “significa
treinar a própria imaginação para sair em visita” (Arendt, 1994, p. 57); a
“imparcialidade”; a “comunicabilidade”; o “sensus communis” (cf. Duarte, 2000, p.
360-363).
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Na sequência, Baudelaire perde permissão para citar a si mesmo e trazer uma
narrativa com as palavras de seu mestre:
A natureza é apenas um dicionário, ele repetia com frequência. Para
compreender bem a extensão do sentido implicado nessa frase, é preciso que se
imagine os usos ordinários e numerosos do dicionário. Busca-se o sentido das
palavras, a geração das palavras, a etimologia das palavras, enfim, extrai-se dali
todos os elementos que compõem uma frase ou um texto; mas jamais alguém
considerou o dicionário uma composição, no sentido poético da palavra. Os
pintores que obedecem à imaginação buscam no seu dicionário os elementos
que se harmonizam com sua concepção; além disso, ajustando-os a uma certa
arte, dão-lhe uma nova fisionomia. Aqueles que não têm imaginação copiam o
dicionário. Disso resulta um vício muito grande, o vício da banalidade, que é mais
particularmente apropriado àqueles pintores cuja especialidade é mais próxima
da natureza dita inanimada, por exemplo, os paisagistas, que em geral
consideram como um triunfo não mostrar sua personalidade. De tanto
contemplar e copiar, eles se esquecem de sentir e de pensar (Baudelaire, 1993, p.
194).6

A metáfora do dicionário sintetiza a relação entre a arte e o seu arcabouço
“natural”. A natureza é o dicionário, e a obra a ser realizada não é, como composição,
a mesma coisa que aquela. Aqui a distinção operada por Baudelaire entre a “cópia”
do dicionário, ou seja, da natureza, e o seu emprego “crítico” permite conjugar e
analisar a relação dos artistas com a própria natureza, com o “dicionário”. Sua crítica
aos naturalistas, portanto, se volta à simples reprodução do dicionário da natureza,
que deixa de ser consultado, livre e criticamente, porque eles “se esquecem de sentir
e de pensar”, ou seja, porque extirparam de sua arte justamente a faculdade que dá
vida e até mesmo “remedia” as demais, a imaginação. É esta que garante aqui, nesse
trânsito entre a “escrita” do pintor e o uso do “dicionário” da natureza, o sucesso da
operação, que atravesse a subjetividade artística de um lado a outro.

6

Essa passagem foi reproduzida praticamente na íntegra em “O governo da imaginação” (Baudelaire,
2019, p. 3).
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O “vício da banalidade”, para dizer sucintamente, não é nada menos do que o
efeito visível da “ausência de imaginação”. A banalidade, como também explicou
Arendt, consiste em não ter “profundidade”, consiste em manter a superfície das
coisas como algo impassível de ser pensado. E aqui se manifesta tanto um “vício”,
para falar com Baudelaire, ou um “mal”, para dizer com Arendt. 7 Logicamente, cada
um deles chega a essa formulação partindo da análise de personagens e atividades
distintas: esta, a partir de um funcionário da burocracia nazista, fazendo sua análise
no âmbito histórico-político, que se revela o “anti-herói” da narrativa trágica dos
eventos do século XX que é constituída pela sua obra; aquele, considerando a prática
daqueles artistas que se mantém na superfície da sua arte (“especialistas”), parte,
pelo contrário, de um “exemplo” fundamental de sua experiência com a arte, o “herói”
Delacroix. Ora, o encontro na distância, no tempo e no espaço, entre essas duas
abordagens implica, segundo compreendo, a necessidade de repisar que a “falta de
imaginação” não é apenas um “vício” para os artistas, mas para qualquer um, 8
residindo a “banalidade” (do mal), que se “alastra como um fungo” (Arendt, 2016, p.
763), no fato de que não se vai além da própria superfície, ou seja, não existe o recuo
para “pensar e sentir”: ora, Eichmann “simplesmente nunca percebeu o que estava
fazendo. Foi precisamente essa falta de imaginação que lhe permitiu sentar meses a
fio na frente do judeu alemão que conduziu o interrogatório da polícia, abrindo seu
coração (...) e explicando insistentemente como ele conseguira chegar só a patente
de tenente-coronel e que não fora falha sua não ter sido promovido” (Arendt, 1999,
p. 310-311).
Enquanto Baudelaire acabe por separar a classe dos artistas em dois
extremos no texto sobre Delacroix, aquele dos “realistas” e aquele dos

7

Nesse sentido, vale destacar, Baudelaire também considerava que a imaginação “desempenha um
papel potente até mesmo na moral; pois, se me permitem, o que é a virtude sem imaginação? O mesmo
que a virtude sem a piedade (...); algo difícil, cruel, esterilizante (...)” (Baudelaire, 1993, p. 4).
8
“O que é um guerreiro sem imaginação? Pode ser um excelente soldado, mas, se comanda exércitos,
não fará conquistas. O caso pode ser comparado ao de um poeta ou de um romancista cujo comando
das faculdades foi retirado da imaginação e dado, por exemplo, ao conhecimento da língua ou à
observação dos fatos. O que se diz de um diplomata sem imaginação? Que pode muito bem conhecer
a história dos tratados e as alianças no passado, mas que não adivinhará os tratados e as alianças
por vir. De um sábio sem imaginação? Que aprende tudo o que, tendo sido ensinado, podia ser
aprendido, mas que não encontrará as leis ainda não reveladas” (Baudelaire, 2019, p. 3-4).
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“imaginativos”, no ensaio “O governo da imaginação” aparece ainda uma terceira
figura, tão significativa quanto as outras:
uma classe de homens, tímidos e submissos, que se orgulha em obedecer a um
código de falsa dignidade. Enquanto estes acreditam representar a natureza e
aqueles querem pintar sua alma, outros se conformam com regras de pura
convenção, completamente arbitrárias, não extraídas da alma humana, e
simplesmente impostas pela rotina de um ateliê célebre. Nessa classe bem
numerosa, mas tão pouco interessante, estão compreendidos os falsos
apreciadores do antigo, os falsos apreciadores do estilo e, em uma palavra, todos
os homens que, por sua impotência, elevaram o clichê [poncif] às honras do
estilo” (Baudelaire, 2019, p. 6-7, grifos meus).

Essa descrição crítica de Baudelaire – e imaginativa – parece ter esperado o
relato de Arendt em Eichmann em Jerusalém para encontrar o seu mais exato
equivalente na trágica dimensão política, ilustrando muito bem, a partir dos atos de
um agente burocrático, as consequências severas da recusa a empregar faculdades
já comprometidas por aquela não menos terrível “falta de imaginação”.9
Considerações Finais
Nos termos da análise que desemboca na fenomenologia de A vida do espírito,
a imaginação aparece como espécie de condição do pensar e do julgar: o imaginar
não apenas possibilita ao primeiro acessar e elaborar conceitos, mas também ao
segundo escolher e avaliar exemplos. Daqui, portanto, que a última sentença de
“Imaginação” seja aquela que temos de ter em vista não apenas na relação com
Baudelaire, mas como condizente à relação entre as capacidades humanas da vida
ativa e da vida do espírito. Em síntese, o retrato de Delacroix composto por Baudelaire
9

Podemos contestar, com base em fontes documentais (Argentina Papers), a leitura arendtiana de
que Eichmann não se movia essencialmente por motivos ideológicos. Segundo Bettina Stangneth
(2014), em cuja obra Eichmann before Jerusalem não deixa de se voltar à desdita daquela tese de
Arendt, Eichmann não era apenas um “palhaço” e um “arrivista”. Creio que retificar a leitura de Arendt
nesse ponto não desmonta seu argumento, mas antes o corrobora, mostrando o perigo da
combinação entre a “ausência de pensamento” e o papel da ideologia política totalitária, que encontra
terreno ainda mais fértil para suas operações de cooptação e domínio da “mentalidade” humana.
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no necrológio configura aquilo que, em vocabulário arendtiano, diríamos ser a
“exemplaridade”, ou melhor, um caráter que aparece como exemplo e que, ao estilo
de Homens em tempos sombrios, ilumina seu próprio tempo com seus próprios
gestos. Ao fazê-lo, configura também um diagnóstico de seu tempo. Se o anti-herói
arendtiano, Eichmann, representa aquele que não exercita o pensamento, o juízo e a
imaginação, o herói de Baudelaire configura, inversamente, o exemplo daquele que
exercita as suas faculdades da “vida do espírito” e, mais ainda, o faz sob o signo
unificador e catalisador da imaginação.
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Resumo
O propósito deste artigo é realizar uma reconsideração de alguns elementos
constitutivos do design, considerado como terceira área do conhecimento – a par
das ciências e das humanidades – em face dos desafios ambientais
contemporâneos. Para esse efeito, teremos como principal referência o pensamento
de Hannah Arendt, em particular a sua noção de “mundo como artifício” e a sua
comparação com o conceito de “mundo artificial construído” proposto por Nigel
Cross. De acordo com Cross, o mundo artificial construído constitui o fenômeno de
estudo do design, as ciências estudam o mundo natural, e as humanidades
debruçam-se sobre a experiência humana. No artigo, confrontamos esta
caracterização com os conceitos arendtianos de “homo faber”, “obra”, e “reificação”,
analisando em que sentido o mundo, enquanto artifício humano e parte da cultura
material, é obra do homo faber, dependendo de violência exercida sobre a natureza
e, consequentemente, em que medida essa violência está intrinsecamente vinculada
ao design. Assim, a questão subjacente a este estudo é a seguinte: Qual a relação
entre mundo construído, reificação, cultura material, design, e crise ecológica? Esta
análise apresentará os seguintes resultados: (i) existe uma relação entre a
materialização da criatividade da mente (intangível) em evidências (tangíveis) que
1
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possibilitam o seu compartilhamento com outros; (ii) o processo de materialização
envolve algum tipo de violência sobre a Terra e as condições de vida; (iii) se o ser
humano, enquanto homo faber, se assume como senhor dos seus atos, então a sua
responsabilidade pelas consequências desses atos estende-se à sua atuação
enquanto designer; (iv) a reificação deve ser considerada à luz da noção de valor,
nomeadamente à luz da relação entre as suas funções de uso, estética e simbólica,
bem como das dimensões ideacionais, comportamentais e materiais da cultura. No
momento conclusivo, retomamos esses elementos para discutir o lugar da
responsabilidade e do design num cenário de crise ecológica.
Palavras-chave crise ecológica, cultura, design, vida.
Abstract
The purpose of this paper is to discuss some elements of design, considered the third
area of knowledge – alongside the sciences and humanities –, in face of
contemporary environmental challenges. Therefore, Hannah Arendt's thought will be
the main reference, in particular her notion of “world as artifice” compared with
“artificial constructed world” which is proposed by Nigel Cross. According to Cross,
the artificially constructed world constitutes the study phenomenon of design while
science looks after the natural world, and the humanities focus on human experience.
We will confront this characterization with the Arendtian concepts of “homo faber”,
“work”, and “reification”, analyzing in what sense the world, as a human artifice and
part of material culture, is the work of homo faber; violence is exercised over nature,
so, to what extent is this violence intrinsically linked to design? What is the
relationship between the constructed world, reification, material culture, design, and
ecological crisis? This analysis will present the following results: (i) there is a
relationship between the materialization of the mind's creativity (intangible) and the
evidence (tangible) that allows it to be shared with others; (ii) the process
of materialization involves some kind of violence on Earth and on living conditions;
(iii) if human beings, as homo faber, are the master of their acts and therefore
responsible, then their responsibility for the consequences of these acts extends to
their performance as designers; (iv) reification must be considered in light of the
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notion of value, namely in light of the relationship between its use, aesthetic and
symbolic functions, as well as the ideational, behavioral and material dimensions of
culture. In the conclusion, we will return to these elements to discuss the place of
responsibility and design in conditions of ecological crisis.
Keywords: ecological crisis, culture, design, life.
1 Introdução
O presente artigo propõe-se realizar uma reflexão relativa ao lugar do design
no contexto dos desafios ambientais desencadeados pela intervenção humana nos
sistemas naturais. Essa discussão terá como eixo conceitual a noção de mundo
enquanto artifício humano e parte constituinte da cultura material, focando-se na
seguinte questão: qual a relação entre mundo construído, reificação, cultura material,
design e crise ecológica? Este artigo faz parte de um projeto de pesquisa mais amplo,
cujo tema é a preservação de condições de vida na Terra numa perspectiva
interdisciplinar, envolvendo os campos da filosofia, da cultura e do design,
relativamente ao qual desempenha a função de prolegômeno ou estudo preparatório.
O artigo será dividido em 4 momentos distintos, seguidos da conclusão.
No primeiro momento, trataremos a noção de mundo enquanto artifício
humano proposta por Hannah Arendt (2016) e procederemos à sua comparação com
o conceito de mundo artificial construído apresentado por Nigel Cross (2004) para se
referir ao fenômeno de conhecimento próprio do design e a sua caracterização como
terceira área de conhecimento, a par das ciências e das humanidades. Esta
caracterização será também confrontada com as noções de “obra” e de “reificação”
apresentadas por Arendt, mostrando-se a sua relevância para uma compreensão do
design, da sua função na cultura e do seu papel na crise ecológica.
Num segundo momento, mostraremos que o mundo, enquanto artifício
humano construído, é a obra do homo faber. Mostraremos ainda que esta obra
implica uma violência sobre a natureza e que essa violência depende dos métodos
do design, nomeadamente dos aspectos simbólicos e emocionais, para promover o
desejo que sustenta o consumo e, por extensão, a produção em série. Ensaiando um
contraponto a esta relação, exploraremos a relevância de experiências associadas à
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“obra” - como a experiência de permanência/durabilidade dos artefatos e o seu papel
de preservação do mundo para as novas gerações – para uma abordagem do design
menos orientada para a obsolescência.
Num terceiro momento, que intitulamos “Reificação”, exploraremos alguns
dos elementos constituintes dessa experiência, procurando ressaltar a ambiguidade
e tensão entre o homo faber “criador do artifício humano” e o homo faber “destruidor
da natureza”. Em resultado dessa análise, verificamos que: (i) a reificação está
relacionada com a materialização da criatividade, transformando a intangibilidade
dos projetos da mente em evidências tangíveis que possibilitam o seu
compartilhamento com outros; (ii) esse processo de materialização, bem como a
atividade do homo faber, resulta em violência sobre a terra, sobre as condições de
vida e sobre as relações humanas; (iii) os impasses resultantes da afirmação de
soberania incondicionada do humano sobre os seus atos só são superáveis através
de uma transformação da sua perspectiva, nomeadamente numa perspectiva que
tem no centro não a soberania absoluta, mas a responsabilidade, a qual se estende
também à atuação do designer; (iv) os processos educacionais para a capacitação
de profissionais da área do design devem incluir estas preocupações e contribuir
para o aprofundamento da compreensão da dimensão ética e política da sua
atividade, em particular no que respeita à questão ecológica.
Num quarto momento, prosseguiremos a discussão da reificação à luz da
polaridade entre valor de uso e valor simbólico, das funções do design (função de
uso, função estética e função simbólica), bem como das dimensões ideacionais,
comportamentais e materiais da cultura.
Por último, concluímos o texto discutindo o lugar da responsabilidade e do
design em um cenário de crise ecológica, procurando evidenciar a articulação das
três dimensões da cultura, o modo como os aspectos ideativo, comportamental e
reificado se vinculam, reproduzem e retroalimentam e como essa relação se
manifesta na crise ecológica.
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2 Mundo artificial construído, homo faber, obra e design.
Nigel Cross3 (2004) refere-se ao design como “mundo artificial construído”,
considerando-o como a terceira área do conhecimento, ao lado das ciências e das
humanidades. Para Cross, o design estuda o fenômeno do mundo artificial
construído, enquanto as ciências se debruçam sobre o mundo natural e as
humanidades sobre a experiência humana. O código do design compreenderia
gráficos, imagens, diagramas e esboços, enquanto o das ciências seria numérico e o
das humanidades seria verbal. De salientar que os valores da área estão orientados
para a compreensão do usuário, para a viabilidade e para a criatividade.
Metodologicamente, esses valores traduzem-se na geração de formas e desenhos,
de modelagem e modelação, síntese, padrões, cognição e expressão (ver Fig. 1).
Figura 01: O Design como terceira área do conhecimento ao lado das ciências e
humanidades

Fonte: Cross (2004).
3

Nigel Cross é Professor Emérito de Estudos de Design da Open University, sediada em
Buckinghamshire, Reino Unido. Em 1982, publicou o artigo 'Designerly Ways of Knowing'; suas
reflexões sobre a especificidade do design retomam discussões iniciadas pelo Professor e
Pesquisador Bruce Archer (que atuou no Royal College of Arts na Inglaterra, e na Hochschulle of
Gestaltung, em Ulm, na Alemanha). Em 2004, a hoje professora da Escola Superior de Desenho
Industrial da Universidade Estadual do Rio de Janeiro Lígia M. Medeiros traduziu este artigo e vários
outros subsequentes em uma colaboração com Nigel Cross sob o título Desenhante - Pensador do
Desenho. Ela e o professor Luiz V. N. Gomes vêm disseminando esta abordagem no Brasil e em língua
portuguesa. A professora Lígia M. Medeiros traduziu vários textos de Nigel Cross sob o título
Desenhante e discutiu o design como ferramenta cognitiva e de expansão do pensamento no livro
Desenhística; ambos os livros foram publicados pela editora sCHDs, em 2004. Já o Professor Luiz V.
N. Gomes Publicou os livros Desenhismo e Desenhando pela editora sCHDs, respectivamente em
1996 e 1998. Neste trabalho foi ponto de partida para aprofundar investigações relacionadas a 'cultura
material'.
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Mesmo caracterizando o Design como terceira área do conhecimento, o
objetivo não é limitá-lo a uma área disciplinar. Pelo contrário, reconhece-se e
assume-se a premissa que a natureza do design é interdisciplinar, o que nos permite
compreender influência deste campo sobre diferentes estruturas metodológicas
com impacto na percepção e na experiência mais alargada, aquilo a que Cross (2004)
chama de designerly ways of knowing.
Esta caracterização apresenta alguns elementos convergentes com aquilo a
que Arendt (2016) chama “mundo artificial”, referindo-se ao espaço material, cultural,
significativo e simbólico socialmente construído pela atividade humana. Arendt
distingue entre trabalho e obra, duas atividades humanas de produção e criação
orientadas para finalidades distintas. O trabalho orienta-se para o consumo dos bens
necessários à sobrevivência, estando vinculado aos ciclos repetitivos de produção e
reprodução do processo vital, um processo análogo aos processos naturais que se
traduz na naturalização das relações humanas e do ser social. Já a obra – enquanto
atividade humana e, como tal, modo de relação – é caracterizada por uma negação
da suposta naturalidade da existência humana, arrancando-se aos ciclos repetitivos
de produção/consumo que governam o seu ser social, orientando-se para a
produção de instrumentos, de objetos de uso. Consequentemente, o mundo
compreendido como artifício humano, os objetos que o compõem e as leis que o
regem podem ser destruídos pelo ser humano, tal como puderam ser por este
construídos. Trabalho e obra são modos complementares da relação do humano
com o seu entorno, aos quais se acrescenta a ação. Cada uma dessas possibilidades
de relação coexiste no humano, sendo portadora de diferentes significados e de
intervenções no ambiente. Esses modos de relação constituem aquilo a que Arendt
chama “vita activa”, isto é, a vida humana considerada nos seus elementos mais
imediatos, pré-reflexivos. Na figura 02, apresentamos uma síntese desses modos de
relação e dos seus elementos distintivos.

Marli Teresinha Everling; Nuno Pereira Castanheira | 97

Figura 02: Trabalho, obra e ação em Arendt

Trabalho

Obra

Ação

Correspondente ao
processo biológico do
corpo

Correspondente à não-naturalidade da
existência humana, ao mundo "artificial" de
coisas destacado do ambiente natural.

Atividade que decorre
entre seres humanos, sem
mediação das coisas ou
da matéria.

A condição é a própria
vida, abrangendo
crescimento,
metabolismo e declínio
das necessidades
vitais.

Sua condição humana é a mundanidade.
Não está conectada com ciclo vital da espécie
e abriga a vida individual; destinada à
continuidade, sobrevivência e transcendência
do artifício humano para além das gerações.

Corresponde à condição
humana da pluralidade, ao
fato de que os seres
humanos
(não o Homem) habitarem
a Terra e o mundo.

Conectado com
'consumo' e ao animal
laborans, que é
condicionado pela
natureza e está
orientado para o
consumo e a
subsistência do corpo
físico.

Conectada com 'durabilidade' e 'uso'.
Conectada com o homo faber, que opera e
produz por meio da manipulação e fabricando
coisas cuja soma constitui o mundo como
artifício humano. Está condicionada pela
natureza e pelo artifício humano.

Fonte: Baseado em Arendt (2016)

O elemento de durabilidade dos “objetos de uso” produzidos pela obra
enquanto atividade humana e modo de relação com o entorno tem se mostrado cada
vez mais relevante e presente nas discussões no campo do design que tomam como
contexto a crise ecológica (ARENDT, 2016; PAPANEK, 2019, 1919; MANZINI e
VEZZOLI, 2002; McDONOUGH e BRAUNGART, 2002). De fato, o processo de
fabricação associado ao design depende da extração de matéria-prima do interior ou
da superfície da Terra, implicando o tipo de violência referido por Arendt na sua
descrição da obra e da reificação que nela tem lugar. Adicionalmente, o vínculo entre
o design, as atividades descritas por Arendt e a crise ecológica também se faz notar
no que respeita ao trabalho, particularmente na relação produção/consumo, a qual,
principalmente a partir dos anos 1920 e 1930, se caracteriza por abordagens de
mercado votadas não só à satisfação de necessidades, mas também à sua criação,
apostando no dispositivo da obsolescência intrínseca e resultando em impactos
muito significativos no ambiente. Já no que concerne à ação, Arendt sublinha o fato
de este modo de relação – o único que decorre diretamente entre ser humanos – ser
afetado pela obra e pela mundanidade que a caracteriza, conectando-a com a inter-
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relacionalidade presente nas dinâmicas sociais e políticas que, por via da reificação,
constituem as condições da história e da memória. Nesse sentido, a ação está
associada às dimensões de cultura ideacional discutida num momento posterior
deste artigo, pelo que suspendemos para já maior aprofundamento destas questões.
Assim, as considerações de Arendt permitem um alargamento da
compreensão de “mundo artificial” proposta por Cross, na medida em que: (i) o
mundo, enquanto artifício humano e, portanto, enquanto constructo humano e
fenômeno de estudo do design, é a obra do homo faber, transcendendo e governando
a pura imanência da vida despendida satisfazendo as necessidade humanas por
meio do consumo e dos bens de consumo característica do humano perspectivado
como animal laborans (num sentido arendtiano que inclui as abordagens
mercadológicas, mas que vai além delas e alcança uma dimensão existencial e
mesmo ontológica); (ii) discussões sobre o homo faber aparecem com frequência no
campo do design, mas não estão necessariamente baseadas em caracterizações tão
complexas como aquela proposta por Arendt, nem um interface com a violência
exercida sobre a natureza como a que a autora descreve; (iii) a violência da natureza
sustenta a atividade humana perspectivada como obra, bem como a produção em
série, possibilitando uma clarificação e um questionamento ecologicamente
orientado dos métodos do design que utilizam os aspectos simbólicos e emocionais
como dispositivos de incitação do desejo e, consequentemente, como dispositivos
indutores do consumo.
Este alargamento da compreensão do artifício humano e a urgência de uma
clarificação do sentido de permanência/durabilidade e preservação do mundo
colocada pela crise ecológica exige e possibilita uma reconsideração do design
menos orientada para a obsolescência. O alargamento da compreensão do artifício
humano complexifica o próprio fenômeno que constitui o objeto de estudo do design,
o que traz consigo algumas questões que reivindicam resposta: qual é a participação
e a relação do design com o processo de obsolescência e que exigências éticas se
lhe colocam em contexto de crise ecológica? Como orientar o design para uma
atuação mais orientada para a permanência e a durabilidade do que para a
obsolescência? Quais as implicações desta reorientação para um design
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condicionado pela crise ecológica e pelo compromisso de preservação de vida na
Terra?
2.1 Reificação a partir de György Lukács e Hannah Arendt
O problema da reificação é multifacetado e a sua história complexa. Andrew
Freenberg (2020) e Gregory Smulewicz-Zucker (2020) retomam algumas das linhas
de força da leitura da reificação por Lukács (1971), relacionando a experiência de
reificação com a constituição da própria consciência e da percepção na sociedade
capitalista, na qual tudo é sujeito a quantificação e a tudo é atribuído um preço. De
acordo com essa lógica, o valor de uso é subsumido ao valor de troca, tornando mais
explícita a face quantificada e reificada de um mundo de relações sociais – também
elas reduzidas a meras mercadorias ou bens de consumo transacionáveis no
mercado – que orienta atualmente o design, suas decisões e operações.
A análise da reificação protagonizada por Lukács constitui uma crítica à
quantificação da realidade social e da extensão da lógica do mercado à sociedade e
às relações humanas em geral. Essa análise crítica abrange também o campo da
inovação tecnológica no quadro do modo de produção capitalista, o qual reduz os
indivíduos a componentes da maquinaria do sistema produtivo, substituindo o
trabalho qualificado do artesão – e a criatividade que o acompanha – pelo trabalho
não-qualificado de mera operação de maquinaria. Neste contexto, as máquinas
operam de acordo com uma lógica própria, a qual subjuga os indivíduos que as
operam e os transforma em meras funções de sustentação e reprodução de um
sistema autônomo e com finalidades próprias. Esta lógica estende-se às relações
humanas, transformando a sociedade numa maquinaria social da qual é expurgada
toda e qualquer possibilidade criativa e de ação que transcenda as finalidades do
sistema. Nesse sentido, a reificação tem como contraparte a alienação, constituindo
um sistema autorreferencial, de efeitos cumulativos e que aliena os trabalhadoresartífices da sua obra e, consequentemente, de um mundo construído pelas suas
próprias mãos, conferindo-lhe uma aparência de naturalidade, governada por leis
imutáveis e, nessa medida, dominando-os e subjugando-os. Do ponto de vista de
Lukács, esta fetichização (MARX,1906) das relações sociais contribui para a
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tradução da dominação das máquinas e das instituições – criações humanas –
numa forma de racionalidade reificada que resulta no controle dos indivíduos por via
da técnica e da tecnologia, não já somente a partir de fora, por assim dizer, mas
também a partir da lógica que guia o seu pensamento e a sua percepção do mundo,
em suma, da sua consciência (SMULEWICZ-ZUCKER, 2020; FREENBERG, 2020,
LUKÁCS, 1971).
A análise lukacsiana da reificação manifesta também uma influência do
pensamento de Max Weber, nomeadamente no que diz respeito à preponderância do
cálculo e do controle na administração burocrática das sociedades modernas, da
qual a tecnologia e a mentalidade tecnológica constituem o corolário. No quadro da
interpretação lukacsiana da reificação, a crítica weberiana da racionalidade é usada
como mediação articuladora da crítica marxiana do capitalismo e da crítica da
ciência e da tecnologia. Em sua essência está também o aspecto de 'lei' (ou
regulação) das instituições, especialmente o mercado, com a qual os indivíduos se
relacionam quase que como um 'ente' natural. É a forma específica do pensamento
que está em questão, do tipo que replica a relação com a natureza (e que em muito
se parece como o que Arendt (2016) mais tarde irá chamar de ‘força condicionante’
do ser). A sociedade constitui-se em uma segunda natureza, mas o relacionamento
dos indivíduos com ela passou a ser puramente técnica, com o distanciamento e o
interesse de um cientista engajado em um experimento. No sentido da antropologia
moderna, a reificação reflete-se num padrão cultural baseado na universalização da
racionalidade técnico-científica da sociedade como um todo. Reificação é o
alastramento, nas engrenagens da sociedade, de uma atitude de mundo que usurpa
a natureza (SMULEWICZ-ZUCKER, 2020; FREENBERG, 2020, LUKÁCS, 1971). No
âmbito deste estudo compreende-se que tal atitude também alcança o design que
instrumentaliza a natureza a serviço não só para a satisfação das necessidades
imediatas (relacionadas com a noção de animal laborans), mas também para a
configuração de artefatos (da cidade aos ambientes virtuais), serviços e
experiências. Em relação a vida, a abordagem quase sempre é puramente centrada
no humano cujos flutuantes desejos e necessidades (das físicas às emocionais) dão
o tom do processo de metabolização da natureza.
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Embora a abordagem de Arendt seja similar à de Lukács, ela apresenta
elementos distintos, em particular a crítica ao marxismo de tipo soviético. A
discussão, entretanto, contribui para a compreensão do termo em alguns sentidos
que podem ser associados ao design como, por exemplo, a relação com o modo
como as coisas se apresentam ao mundo, bem como a compreensão da alienação
como momento de estranhamento relativamente aos produtos da criação social, os
quais depois dominam e subjugam não só seus criadores, mas também os restantes
membros da sociedade, e a racionalidade reificada, do qual a tecnologia é uma
evidência presente também em correntes do design, especialmente ao longo do
século XX.
Ao discutir sobre o 'carácter-de-coisa do mundo' Arendt (2006) observa que o
mundo factual compartilhado humano depende de dois fatores: (i) da presença dos
outros que 'tenham visto', 'ouvido' e 'que se lembrem’, e; (ii) da transformação do
intangível na tangibilidade das coisas. De acordo com a autora, a lembrança e a
reificação (da qual a lembrança necessita para sua realização) são condições para
que as atividades vivas da ação, do discurso e do pensamento adquiram um caráter
de permanência sem o qual "ao fim de cada processo [...] desapareceriam como se
nunca tivessem existido" (IBID 2020, p. 182). A sua materialização e solidificação de
sua presença no mundo corresponde a uma espécie de ‘letra morta’ materializando
e atribuindo permanência ao que nasceu do ‘espírito vivo’ e que, durante um
momento fugaz, existiu como ‘espírito vivo’, o qual desapareceria sem deixar rastro
se não fosse, de algum modo, 'coisificado' ou 'reificado' pelo artifício humano.
Para a autora, a tangibilidade, a realidade e a confiabilidade do mundo humano
dependem da 'obra', no 'artifício' humano que subsiste ao tempo de uma vida e
configura continuidade e tangibilidade a aspectos inerentes à cultura e que estão
reificados na obra, do mesmo modo que condicionam ideias e comportamentos de
gerações que chegam e partem. Essa solidez, materialização e tangibilidade,
conforme A Condição Humana resulta da fabricação, da atividade do homo faber (a
que Arendt chama 'obra'), por via da transformação de material retirado da natureza;
essa extração e os vestígios da violência também se constituem em reificação da
ação da racionalidade técnico-científica da qual o design é instrumento.
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Ao tratar o problema da reificação de modo mais específico, Arendt (2006)
considera que a própria obtenção de materiais já é resultado da 'obra' humana,
retirando-os da natureza e assim interrompendo o processo vital traduzido no ciclo
repetitivo de produção, reprodução e consumo (a semelhança dos exemplos citados
por ela com o corte de árvores para obtenção da madeira, ou processos naturais
como a extração do ferro, pedras, mármore ou outros minerais). A violação e a
violência sobre a natureza são elementos constitutivos do processo de fabricação,
marcas da dualidade do homo faber como criador do artifício humano" e "destruidor
da natureza". Esta dualidade manifesta-se na existência humana considerada da
perspectiva do homo faber e não da perspectiva do animal laborans porque o este
último tem como condição de sobrevivência estar ao serviço da natureza e da Terra;
em contraste, o primeiro compreende-se "à imagem de um Deus Criador" que "só
pode construir um mundo feito pelo homem após destruir parte da natureza criada
por Deus" (ARENDT, 2006, p. 246).
Assim, aplicando a proposta arendtiana ao design, podemos considerar que:
(i) a reificação está relacionada à materialização da criatividade do espírito ou da
mente (intangível), em evidências (tangíveis) que possibilitem a sua persistência no
espaço e no tempo – no mundo – para além da ideia na mente que lhes serve de
modelo, em um repertório compartilhado com os outros; (ii) esse processo de
materialização, assim com a atividade do homo faber resulta em violência sobre a
terra e as condições de vida; (iii) se o ser humano, enquanto homo faber, é senhor
dos seus atos, pode ser-lhe atribuída responsabilidade sobre estes mesmos atos e
esta responsabilidade se estende também à atuação do designer; (iv) processos
educacionais para capacitação de profissionais desta área podem/devem contribuir
com reflexões neste sentido.
2.2 Cultura nas perspectivas de Hannah Arendt, Paul Bohannan, Dolores Newton e
Luiz V.N. Gomes
Arendt (2006) situa a palavra 'cultura' em Between Past and Future na
linguagem romana cujo significado deriva de 'cultivar', 'cuidar', estando associado à
natureza transformada em habitação humana; seu significado vai além da relação
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com o solo e designa o 'culto' aos bens, a propriedade, e a posse. A autora pontua
que, mais tarde, a palavra foi usada por Cícero para referir "assuntos do espírito e da
mente", "cultivo da mente" e "mente culta" (IBID, p. 586).
Ao discutir as fronteiras entre a cultura e vida, Bohannan (1995) considera que
a cultura não é dissociada da vida nem é oposta à natureza, mas emerge da vida
assim como a vida é organização da matéria. Associada à linguagem (ou dela
dependente), a cultura, nas palavras do autor, "é a combinação de ferramentas e
significados que expandem comportamentos, favorecem a aprendizagem e
possibilitam decisões, com alguma previsibilidade" (IBID, p.8) constituindo-se em
'prótese' que amplia capacidades do indivíduo e do grupo social e é transferível a
seus descendentes, além de oferecer alguma capacidade prospectiva em relação ao
futuro.
Dolores Newton (1987, p. 15) aponta que os fenômenos culturais se
apresentam segundo três modalidades: das ideias, do comportamento, e dos objetos
físicos. Com base em Bohannan, destaca que a cultura material "é o único fenômeno
cultural codificado duas vezes: uma vez na mente do artesão e outra na forma física
do objeto".
Luiz V. N. Gomes, em Desenhismo (1996), se dispôs a discutir questões
relativas à cultura material da área dos Desenhos, abrangendo terminologia,
pedagogia e filosofia; não só considerou o tripé 'cultura ideacional', 'cultura
comportamental' e 'cultura material' como posicionou a área dos Desenhos no
âmbito da cultura material, por ser "responsável pelas atualizações, evoluções,
modernizações, com verdadeiras mudanças de uma sociedade" (IBID, p. 102)
constituindo-se em um aspecto cultural que afeta o desenvolvimento das ideias e do
comportamento.
3 Design, cultura, reificação
Observamos, ainda, a oportunidade de discutir a reificação à luz da distinção
entre valor de uso e valor simbólico, das funções do design (função de uso, função
estética

e

função

simbólica)

bem

como

das

dimensões

ideacionais,

comportamentais e materiais da cultura. Bernhard Burdek (2016 e originalmente
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publicado em 1994) e Bernd Lobach (2001 e originalmente publicado em 1976)
distinguem três funções da linguagem no design, partindo de considerações
relacionadas com o valor de uso (associado à finalidade da existência primeira do
artefato, a função prática ou de uso para o qual foi criado) e ao valor simbólico
(relacionado a significados, associações, interpretações, repertórios afetivoemocionais e ritualísticos). Desses extremos decorrem as funções de uso, estética e
simbólica que, a exemplo das noções de 'trabalho' e 'obra' (propostas por Arendt),
não são excludentes, mas complementares. Estas funções estão submetidas a um
contexto afetado por questões culturais.
A partir destes cruzamentos, elaboramos na figura 03 no intuito de explicitar
as relações entre as diferentes dimensões referidas acima. O homo faber, por meio
da 'obra' e do 'artifício humano', gera artefatos (físicos ou digitais) que se
movimentam entre o valor de uso e o valor simbólico. Estes polos são o contexto nos
quais se situam as funções de uso, a função simbólica e a função estética; a função
estética pode estar a serviço da função prática e do valor uso do artefato, assim
como, se ocupar da configuração dos aspectos formais que emanam aspectos
simbólicos).
Figura 02: Dimensões da cultura, artefatos, valores e funções de design

Fonte: baseado em Burdek (2016), Lobach (2001), Bohannan (1995), Gomes (1996)

Acompanhando aspectos metodológicos e a prática do design, observa-se
que a cultura ideacional abrange o estudo, a identificação e a materialização de
crenças, valores, e rituais que compõem o modo de vida do usuário, os artefatos que
nele podem ser encontrados e os seus respectivos significados. A cultura
comportamental se utiliza de instrumentos e métodos oriundos da ergonomia (com
contribuições da sociologia, antropologia, psicologia, fisiologia, entre outros) que
permitem observar comportamentos, atitudes, reações e a experiência do usuário,
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contribuindo para comunicar aspectos práticos e funcionais (ainda que em termos
emocionais e psicológicos) relacionados aos artefatos reforçando, assim, aspectos
relacionados ao valor de uso. Por fim, os artefatos se constituem em uma forma de
cultura material que, ao mesmo tempo em que expressam (reificam) aspectos da
cultura

ideacional

e

comportamental,

afetam

e

'condicionam'

aspectos

comportamentais e ideológicos. As relações entre as três dimensões da cultura
estão ilustradas em duas situações associadas ao design; a primeira relacionada
com a linguagem dos produtos da comunidade shaker e a outra, vinculada a escola
Bauhaus.
Shakers é a denominação da comunidade religiosa originada na Inglaterra, no
final do século XVIII, fundada na noção de propriedade coletiva e na vida comunitária,
que mais tarde migrou para os Estados Unidos. Seus valores de vida priorizavam o
rigor e a dedicação ao trabalho, a simplicidade, a utilidade e a funcionalidade dos
artefatos, rejeitando a ornamentação (ANDREWS, 1963, p. 14). Estes ideais e
comportamentos transcenderam para a cultura material; a figura 04 mostra
justamente a relação entre as dimensões comportamentais e ideacionais da
organização e sua materialização ou 'reificação' na cultura material.
Figura 04: Reificação e dimensões comportamental, ideacional e material da
cultura shaker

Fonte: Coleman (web), Furniture homewares (web), Reiss (web), Budds (web).
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Algo semelhante pode ser percebido na linguagem formal da Bauhaus e da
Hochschulle fur gestaltung - HFG/ULM que atuaram respectivamente de 1919 a 1933
e de 1952 a 1968 na Alemanha. A escola da Bauhaus é um dos produtos da
articulação entre a indústria, o estado, artistas e artesãos que, em 1907, originou a
Deutsche werkbund no intuito de promover ações que elevassem a qualidade e
competitividade da indústria alemã; a escola foi instituída, em 1919, como espaço
educacional para promover a capacitação de profissionais preparados para suprir a
lacuna decorrente da ruptura entre o projetar e o produzir, ocasionada pela transição
do processo artesanal - no qual as mãos do artesão davam forma ao ideado pela
sua mente - para o processo industrial - no qual as mãos e a mente que criavam não
são as mesmas que produzem e, além disso, a produção não mais é fruto apenas
das mãos humanas. A HFG/ULM, nos anos, 50 é herdeira desta tradição ao mesmo
tempo em que se alinha aos movimentos de cientificização das áreas do
conhecimento, dos quais os processos metodológicos, racionalistas e geométricos
se constituem em evidências (SCHNEIDER, 2010; ARENDT, 2016, BURDEK, 2016).
Ao discutir se a matemática é descoberta ou invenção, Marcelo Gleiser (2021)
defende que é invenção; que é um modelo humano para interpretar, imitar e
representar a natureza (retificando sua compreensão dela) a exemplo do que ocorre
com os mapas em relação aos territórios; que, enquanto na geometria matemática
são exploradas linhas retas, círculos, triângulos e formas perfeitas, na natureza nada
é exato, nada é perfeitamente circular ou reto e tudo é curvo, ondulante e orgânico
(fig. 05).
Figura 05: Formas da natureza

Fonte: Design by nature (web).
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Se na natureza nada se baseia em formas geométricas perfeitas, a geometria
matemática é a base do mundo artificial construído, e a Bauhaus bem como a
HFG/ULM são símbolo do processo de tornar tangível, ou ‘reificar’ estas
características como linguagem visual decorrente da máquina, constituindo-a em
síntese e metáfora do otimismo decorrente da máquina (fig. 06).
Figura 06: Reificação e dimensões comportamental, ideacional e material da
Bauhaus e da HFG/ULM

Fonte: Costa (web), Oitenta e oito (web), Wikiart - Enciclopédia das Artes (web), Museum Ulm
(web), Cerimônia do chá (web).

Se a estética da máquina foi uma metáfora material que refletia a cultura
ideacional e comportamental da primeira metade do século XX, o mesmo não ocorre
mais

diante

do

conhecimento

disponível,

especialmente

em

relação

às

consequências do nosso modo de produção, consumo e descarte em termos
ambientais. Entretanto, não é só a metáfora (ou a cultura material) que precisa ser
recontextualizada, mas aspectos comportamentais e ideacionais que a sustentam e
retroalimentam também.
Bohannan

(1995)

aponta

que,

em

virtude

da

'culturização

de

comportamentos', tanto o modo como concebemos 'sociedade' quanto 'cultura' é
instrumentalizado: primeiro criamos e depois preservamos os conteúdos e a
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atmosfera cultural que regem as relações sociais e, mais do que isso, aprendemos a
ler as dimensões simbólicas da cultura. Ao mesmo tempo em que nos humanizam,
estas dimensões simbólicas da cultura nos mantêm vinculados em relação às
comunidades em que estamos inseridos, limitando nossa percepção, estando na
origem do etnocentrismo.
Além da relevância que a discussão sobre cultura possui para compreender a
reificação, a sua dupla dimensão de materialização de ideias e de condicionamento
das relações humanas, e as funções associadas ao design, também há a
possibilidade de conectá-la com desafios relacionados à profissão e consciência do
impacto que esta atuação tem sobre o planeta, principalmente sobre o quanto o
futuro da nossa espécie e de outras formas de vida é condicionada por esta atuação.
Conclusão: Qual o lugar da responsabilidade e do design em um cenário de crise
ecológica?
Ao longo da discussão procuramos contrapor o design e as discussões de
Arendt, especialmente em relação aos termos 'homo faber', 'obra' e 'reificação', bem
como entretecer essa reflexão com considerações relacionadas às dimensões
ideacionais,

comportamentais

e

materiais

da

cultura,

enfatizando

o

condicionamento que estas implicam e que é assinalado pela autora.
A discussão explicitou que o design integra a cultura material, a qual consiste
também em um processo de reificação dos aspectos ideacionais e comportamentais
da cultura. O vínculo entre os três elementos ocorre de modo dinâmico e
interdependente, ou seja, do mesmo modo que a cultura material se torna
condicionante da vida humana, ela é (assim como o design) reflexo das nossas
construções mentais e comportamentais e vice-versa. Assim, não apenas os
artefatos físicos e digitais se constituem, simultaneamente, como resultado da
reificação e como reificantes ou condicionantes, mas a pegada ecológica e as
cicatrizes que deixamos como indícios da violação da Terra para extração de
materiais também são evidências do modo como nos relacionamos com o planeta e
a natureza. Neste sentido, a intensidade dos nossos vestígios e do nosso modo de
viver deu origem ao Antropoceno, o qual, sendo resultado da atividade humana,
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também pode ser considerado uma condição inesperada criada através dos
processos de reificação envolvidos no nosso modo de viver, com a diferença de as
suas consequências não serem passíveis de destruição às mãos humanas,
esvanecendo as fronteiras entre a nossa condição submetida à natureza e ao artifício
humano. Em suma, o Antropoceno parece ser um processo retroalimentado pelas
duas forças, se entregues a si mesmas.
Essa é a crise ecológica em que estamos imersos e que nos condiciona, ao
mesmo tempo que é consequência da nossa inabilidade de habitar o planeta e estar
'em casa' em sua biosfera. À medida que ocupamos o planeta e nosso braço
tecnológico se amplia (e para isso contou com a contribuição de design,
especialmente nos séculos XX e XXI), esse processo se tornou cumulativo e
irreversível. No cenário em que vivemos, não só a metáfora racionalista e
funcionalista do design precisa ser orientada para condições de preservação de vida
na Terra, mas o modo de extrair materiais, conduzir processos, consumir bens, usar
objetos, e sobretudo, lidar com resíduos precisa ser revisto.
Neste sentido, avançar estas discussões e associá-las ao princípio
responsabilidade de Hans Jonas (2006) ganha relevância e merece ser aprofundado,
principalmente, em relação aos processos educacionais e políticos associados à
profissão. Não é uma questão resolúvel, mas deve ser mantida em aberto para cada
geração a partir do momento em que o humano se mostrou capaz de destruir esse
lar. E é uma questão a cuja resposta não podemos furtar-nos, porque (como
designers também) somos responsáveis e temos de responder. E ignorar também é
uma forma de resposta.
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6. A hipocrisia e o juizo à luz da obra de Hannah Arendt
Hypocrisy and judgment in light of Hannah Arendt’s work
https://doi.org/10.36592/9786581110758-06

Maria Teresa Bustamante1
Eu a chamo de pensar sem corrimão. [...] Ou seja, à medida que você sobe e desce
os degraus, sempre pode segurar no corrimão para não cair. Mas nós perdemos
esse corrimão. É assim que digo a mim mesma. E é isso, de fato, o que tento
fazer. (ARENDT, 2021, p. 529)

Resumo
O artigo versa sobre a hipocrisia e o juízo no arcabouço da teoria política de Hannah
Arendt. A hipocrisia é um tema pouco pesquisado na obra arendtiana. Desse modo,
o artigo objetiva verificar como a hipocrisia é elemento central impeditivo de julgar,
de agir e de discursar na esfera pública. Por ser relevante na compreensão sobre
ação política, a hipocrisia se revela presente na esfera pública provocando um
comprometimento com as relações plurais e o estar no mundo. Ao equilibrar
hipocrisia e juízo, a pergunta “Quem sou eu para julgar?” adquire matizes singulares
por relevar tanto proximidades e diferenças para com a mentira e a falsidade. O
momento político brasileiro mostra como a hipocrisia se insere no comportamento e
nas pretensões políticas de ocupantes de cargos públicos. O artigo visa, portanto,
contribuir também para se aproximar de situações políticas a fim de extrair a
hipocrisia e o juízo com base na obra de Hannah Arendt. Referências bibliográficas
primárias e secundárias são utilizadas, e o artigo percorre uma análise filosófica e
crítica.
Palavras-chaves: Hipocrisia. Juízo. Ação. Discurso.
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Abstract
The article deals with hypocrisy and judgment in the framework of Hannah Arendt's
political theory. Hypocrisy is an under-researched subject in Arendt's work. Thus, the
article aims to verify how hypocrisy is a central impediment to judging, acting and
speaking in the public sphere. As it is relevant to the understanding of political action,
hypocrisy is present in the public sphere, provoking a commitment to plural
relationships and being in the world. By balancing hypocrisy and judgment, the
question “Who am I to judge?” acquires singular nuances for revealing so much
proximity and differences with lying and falsehood. The Brazilian political moment
shows how hypocrisy is inserted into the behaviour and political claims of public
office holders. The article aims, therefore, to also contribute to approaching political
situations in order to extract hypocrisy and judgment on the basis of Hannah Arendt's
work. Primary and secondary bibliographic references are used, and the article goes
through a philosophical and critical analysis.
Keywords: Hypocrisy. Judgement. Action. Discourse.
1 Introdução
A grave crise política vivenciada pela sociedade brasileira nos últimos anos,
adicionada pela pandemia decorrente da Covid-19, atrai a lente crítica do
pensamento filosófico de Hannah Arendt. A presença da teoria arendtiana seja em
eventos e trabalhos acadêmicos, seja pela referência realizada no meio jornalístico
sinalizam a atualidade de seu pensamento. Além disso, alertam a necessidade de
investigar de maneira mais apurada seu pensamento político. Dotada de uma escrita
assertiva e cativante, pode-se colocar que tal característica se constitui no polo
atrativo que captura o pesquisador em uma rede analítica rica e complexa a respeito
dos temas caros à sua época. Motivada a compreender os acontecimentos políticos
que vivenciou, Arendt deixa como legado a análise sobre os regimes totalitaristas, as
revoluções, a educação e o julgamento de Eichman por meio dos quais elabora suas
concepções a respeito do pensar, do agir, do poder, da violência, da pluralidade, do
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espaço público e privado e da dignidade. Uma obra atravessada pela política e
alicerçada na busca por compreender o ser humano em sua condição humana.
A pergunta “Quem sou eu para julgar” 2 instigou a pesquisa a respeito da
hipocrisia na teoria política de Hannah Arendt. A hipocrisia é um tema pouco
considerado nas pesquisas de sua obra. Contudo, concebemos a hipocrisia como
elemento central impeditivo do julgar, do agir e do discursar na medida em que altera
o significado do interesse comum e da teia de relações humanas construída no
espaço público. Em tal perspectiva, a hipocrisia se apresenta como um elemento
relevante na compreensão da ação política. Pretendemos, portanto, expor alguns
aspectos das análises e leituras arendtianas a respeito do tema com o objetivo de
correlacionar hipocrisia e juízo. O intuito de tal objetivo é o de construir uma resposta
a indagação acima exposta.
É relevante colocar que a motivação para este tema surge de um conjunto de
pro-vocações, entre as quais, se destaca o atual momento político brasileiro. No
último ano, especialmente com a ocorrência pandêmica, a hipocrisia parece tecer a
trama que oculta e destaca comportamentos, atos e pretensões que conseguem
reunir traços do totalitarismo, autoritarismo e ditatorialismo de vários ocupantes de
cargos públicos, especificamente, no contexto brasileiro: presidência, ministérios e
secretarias. A res publica brasileira parece esvaziar-se de seu conteúdo público,
gerindo ações limitadas e circunstanciadas a grupos restritos voltados para
interesses próprios e específicos.
O presente artigo é resultado inicial de uma pesquisa. Dessa forma, para
alcançar o objetivo acima exposto, o artigo se divide em introdução, em três seções
com uma subseção e em conclusão. Após a introdução, a primeira parte trata da
hipocrisia na obra arendtiana; a segunda parte delineia a hipocrisia na ação e no
discurso, momento em que se revela com ênfase a atitude hipócrita; e na terceira e
última parte se conjuga hipocrisia e juízo para concluir com algumas reflexões a
respeito do momento político brasileiro. Por fim, a conclusão como forma de expor
uma síntese do percorrido no artigo.

2

Tema do Colóquio Hannah Arendt: Quem sou eu para julgar? (2°edição) promovido pelo Programa
de Pós-Graduação em Filosofia da PUC/RS, pela Escola de Humanidades (PUC/RS) e pelo CDEA no
segundo semestre de 2021.
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2 A hipocrisia na obra de Hannah Arendt
O tema da hipocrisia surge na obra arendtiana relacionada às circunstâncias,
situações e fatos. Revelando-se como sendo uma atitude humana impactante na
ação e no discurso no espaço público, a hipocrisia pode ser considerada uma das
chaves de leitura para analisar a relação entre os seres humanos vinculados aos
fatos, ao trabalho e à sociedade. Convém colocar que o objeto de estudo arendtiano
é a política, ou seja, trata da convivência entre diferentes (ARENDT, 2007a) por meio
da qual, homens e mulheres aparecem pelas ações que realizam. Tais ações ofertam
sustentabilidade ao convívio e à vida política por meio da pluralidade. Portanto, é
nesse contexto que a filósofa se dedica a investigar rigorosamente os regimes
totalitários e as revoluções sob a ótica das ações dos homens públicos.
A hipocrisia adentra no foco da atenção arendtiana com a análise do
comportamento de líderes políticos em passagens marcantes da história da
humanidade, como a revolução francesa e o surgimento da burguesia na revolução
industrial. Na obra Sobre a Revolução (1963), a indagação que inaugura a inclusão
da hipocrisia em seu pensamento político diz respeito à inquietação que lhe provoca
a mudança que se opera na maneira como a hipocrisia é encarada pela sociedade
francesa à época da revolução. Tolerada, reconhecida e estimulada pela monarquia3,
a hipocrisia era tida como um vício de ordem menor pela sociedade francesa do
século XVIII. Com a revolução e, principalmente por meio de um dos seus líderes mais
expressivos, Maximilien de Robespierre (1758-1794), passa a ser odiada e combatida
como o pior dos vícios. Essa transformação, segundo Arendt (2011), ocorre pela
ênfase que Robespierre oferta à virtude e à incorruptibilidade do líder, assumindo a
luta contra a hipocrisia como uma ação política. Desvelar o que está oculto, o que se
encontra por trás do comportamento levou a revolução francesa à ditadura da virtude
e à era do terror na perseguição aos hipócritas. Nas palavras da filósofa,

3

Segundo Arendt: “A guerra à hipocrisia era a guerra declarada à sociedade tal como o século XVIII a
conhecia e significava em primeiro lugar a guerra à corte de Versalhes, como centro da sociedade
francesa. Vista de fora, do ponto de vista da miséria e da desgraça, ela se caracterizava pela
insensibilidade; mas vista de dentro e julgada em seus próprios termos, era o palco da corrupção e da
hipocrisia” (ARENDT, 2011, p. 147).
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Se o “patriotismo era uma coisa do coração” como dizia Robespierre, então
inevitavelmente o reinado da virtude seria, no pior dos casos, o domínio da
hipocrisia ou, na melhor das hipóteses, a luta interminável para caçar hipócritas,
luta que só podia terminar em derrota devido ao simples fato de que era
impossível distinguir entre os verdadeiros e os falsos patriotas. (ARENDT, 2011,
p. 137-138)

A relevância do destaque da hipocrisia deve-se especialmente ao caráter
corruptível que apresenta. Segundo a filósofa, “A hipocrisia é o vício por meio do qual
a corrupção se faz visível” (ARENDT, 2011, p. 146). Desta forma, Arendt (2011)
destaca que a guerra instaurada contra a hipocrisia no período da revolução francesa
era a oportunidade de revelar a podridão e destruir a corrupção via
desmascaramento da hipocrisia da corte francesa, cujo objetivo era enlevar a face
honesta e íntegra do povo. No entanto, o problema que tal guerra acarretou foi
desencadear um processo infindável, pois considerando que o hipócrita é um ator de
seu próprio personagem, ficar sem máscara conduz ao uso de uma nova máscara
que se adéque melhor ao momento.
Na perspectiva arendtiana, tal situação no campo político conduziu a
revolução francesa à violência e ao terror, pois na “[...] caça infindável aos hipócritas
e pela paixão de desmascarar a sociedade [...] ele igualou a todos porque deixou
todos os habitantes do país igualmente privados da máscara protetora de uma
personalidade jurídica.” (ARENDT, 2011, p. 150). Em seu entender, o impasse da
revolução francesa e a agudização da violência deu-se pela transposição do par
metafísico ser e aparecer para o campo político, pois “Com efeito, na esfera dos
assuntos humanos, o ser e a apariência são a mesma coisa” (ARENDT, 2011, p. 138).
O segundo momento em que Arendt destaca a hipocrisia ocorre na sua
vinculação com a burguesia quando o advento da Revolução Industrial. Convém
colocar que o delineamento da burguesia como classe social se consolida no início
do século XIX, tal delineamento ocorre com o questionamento sobre a natureza da
sociedade e os rumos que seguiria em virtude da Revolução Industrial e do
desenvolvimento comercial. Sob a ótica de Hobsbawm (2015), tal questionamento
oportuniza a discussão sob duas vertentes as quais apresentam uma nítida divisão
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no posicionamento e na atuação dos indivíduos. As duas vertentes dizem respeito
“[...] a dos que aceitavam o mundo como estava sendo conduzido e a dos que não
aceitavam; em outras palavras, os que acreditavam no progresso e dos que não
acreditavam [...]” (Hobsbawm, 2015, p. 255-256).
Essas vertentes, contudo, são relevantes para realçar que no período inicial da
Revolução Industrial, a burguesia reúne indivíduos em torno de certo alinhamento ao
redor de uma única cosmovisão. Tais indivíduos advindos da aristocracia se
adequavam ao novo momento pós-revolucionário francês, o que também ocorria
com a emergente sociedade industrial inglesa, as quais conviviam também com o
progresso científico e tecnológico propiciando o surgimento de novos segmentos
burgueses em seu interior. (Hobsbawm, 2015) Na esteira hobsbawmniana, importa
destacar que a sociedade pós-revolucionária francesa e a emergente sociedade
inglesa industrial incorporavam em seu interior os costumes herdados da
aristocracia, isto é, a burguesia mantém padrões de comportamento e valores
herdados agora à luz de um novo momento social, político e econômico. O que
significa que a hipocrisia, traço de comportamento que sustentava a aristocracia é
visto como um traço incorporado à burguesia agora vinculada aos novos desafios
impostos pelo progresso.
A imagem do burguês – pacífico, complacente, hipócrita, inclinado ao prazer, sem
vontade de poder, um produto tardio do capitalismo e não o seu representantee a imagem do intelectual, cujas teorias são construções em vez de expressões
da vontade, são otimisticamente contrabalançadas pela imagem do trabalhador.
(ARENDT, 2009a, p. 89)

A maneira como o burguês passa a se comportar diante da possibilidade de
um novo estilo de vida implementado pelo capitalismo acarreta consequências para
a esfera pública. Convém colocar que, na análise arendtiana dos regimes
totalitaristas, a burguesia assume um papel relevante tanto no seu surgimento como
em sua manutenção. As mudanças promovidas na esfera pública, sobretudo, pelo
capitalismo, possibilitam ao burguês encontrar no ganho pelo ganho a saída para
despreocupar-se com a política, e, com isso, delegar para o Estado tal
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responsabilidade permitindo-lhes o descomprometimento com a res publica
(ARENDT, 1989). Tal descomprometimento acentua o comportamento hipócrita, o
qual permite demonstrações de generosidade e compreensão apenas aparentes,
cujas ações escondem a verdadeira face preconceituosa que move internamente o
burguês e que vai aparecer nas atitudes antissemitas e na rejeição aos
homossexuais no final do século XIX e início do século XX.
Significa compreender que muito antes de cumprirem as normas de exclusão
dos judeus e dos homossexuais, a burguesia demonstrava-se tolerante e atraída
pelo que considerava ser uma forma diferente de pensar e de viver dessa população.
Arendt (1989) realça que a atração pelo diferente tido como exótico se constituiu em
uma espécie de bálsamo à doença que eclodia no seio burguês: o tédio e o cansaço.
No entanto,
[...] a sociedade não modificava as suas ideias e preconceitos: não se duvidava
que os homossexuais eram “criminosos” nem que os judeus eram “traidores”;
apenas revisava-se a atitude em relação ao crime e à traição em geral. [...]
Naquela situação equívoca, os novos membros da sociedade não podiam ainda
confessar abertamente a sua identidade, mas tampouco podiam escondê-la.
Tais foram as condições que advieram do complicado jogo de exibição e
ocultamento, de meias confissões e distorções mentirosas, da humildade
exagerada e da exagerada arrogância, consequência do fato de que, se a
esotérica qualidade de ser judeu (ou homossexual) havia a ambos aberto as
portas dos salões, ao mesmo tempo tornava sua posição extremamente
insegura. (ARENDT, 1989, p. 103-104)

O realce arendtiano dá-se a atitude hipócrita burguesa possui um contraponto
na categoria social denominada ralé. Com o advento do capitalismo, Arendt (1989)
refere que a teoria das classes marxista não contempla a possibilidade de migração
de integrantes das duas classes elencadas: burguesia e proletariado. Em suas
palavras, “A ralé é fundamentalmente um grupo no qual são representados resíduos
de todas as classes” (ARENDT, 1989, p. 129). No entanto, a filósofa alerta para não
confundir ralé com povo embora ambos incluam todas as camadas sociais, “[...] o
povo, em todas as grandes revoluções, luta por um sistema realmente representativo,
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a ralé brada sempre pelo “homem forte”, pelo ‘grande líder’” (ARENDT, 1989, p. 129).
Em outros termos, a ralé pode ser compreendida como um desdobramento da classe
burguesa.
A diferença que interessa realçar, no entanto, diz respeito a maneira como a
ralé conduz sua vida e age na esfera pública. Diferente da burguesia que convivia
hipocritamente de maneira tolerante com os seus diferentes – judeus e
homossexuais -, a ralé assumia abertamente o preconceito para com eles agindo
com violência. Arendt (1989) refere que a hipocrisia burguesa permitia conviver
aparentemente bem com judeus e homossexuais, mas não reagia contra a violência
que a ralé promovia contra essa população. Ainda conforme a autora, esse
comportamento demonstra “uma preocupante largueza de espírito” (ARENDT, 1989,
p. 104), uma perturbadora indiferença em relação à violência praticada.
A vinculação da ralé com a burguesia dá-se pelo reconhecimento desta última
como sendo “carne da própria carne e o sangue do seu próprio sangue” (ARENDT,
1989, p. 130). Esse reconhecimento, no entanto, é exercido pela atração que a ralé
exercia sobre a burguesia devido ao modo de vida que mantinham. Correia (2021, p.
96) realça o modo descomprometido que a ralé tinha com qualquer princípio e “a
atração pela política como violência contra tudo o que pareça obstáculo a seus
interesses atraiu imensamente a classe burguesa.” O que atraia o burguês era a
ausência de duplicidade moral que sua condição mantinha, ou seja, a ralé agia
abertamente aquilo que o burguês se esforçava para ocultar. Arendt (1989, p. 384)
realça que as ações da ralé eram “[...] as atitudes e convicções da burguesia despidas
de fingimento [...]”, o que gerava certo engano àqueles que ao não compactuarem
com a hipocrisia burguesa e seus valores de respeitabilidade a abandonavam na
expectativa de viverem uma vida mais autêntica.
2.1 Hipocrisia, mentira e falsidade
Nesse contexto entende-se que no jogo estabelecido na cena política requer
considerar a hipocrisia como um elemento tão relevante quanto a mentira. Verdade,
mentira, falsidade e hipocrisia são elementos que tecem as análises arendtianas, as
quais se propõe traçar uma teoria política alicerçada no agir e no pensar. No entanto,
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antes de abordar a hipocrisia propriamente dita, torna-se importante compreender a
mentira e a falsidade na teoria política arendtiana a fim de realçar a tênue
diferenciação entre os termos. No que concerne à mentira, Arendt a concebe como
uma “[...] negação deliberada da verdade dos fatos – isto é, a capacidade de mentir
– e a faculdade de mudar os fatos – a capacidade de agir – estão interligadas [...]”
(ARENDT, 2004, p. 15). Significa que a mentira na cena política implica intenção
deliberada de mudar fatos por meio da ação e do discurso, uma ação pensada por
aquele que a profere, a qual exige a concordância de quem escuta. Uma ação
deliberada que carrega consigo o germe da violência na medida em que “[...] tende
sempre a destruir aquilo que ela decidiu negar [...]” (ARENDT, 2007b, p. 312).
A mentira na política se sustenta por meio da elaboração de um conjunto de
falsos argumentos que deliberadamente visam distorcer e dissimular a realidade dos
fatos. Em outros termos, a ação do mentiroso é construída contra a verdade dos fatos
elaborando a verdade que convêm a sua rede de interesses e de intenções. Aquele
que mente sabe que está mentindo e tem conhecimento da verdade, sua eficiência
reside “[...] na clara ideia da verdade que estão tentando esconder” (ARENDT, 2004a).
A falsidade deliberada da mentira se ergue da contingência da realidade, ou seja, dos
fatos incertos, imprevistos ou ocasionais “[...] das coisas que não trazem em si
nenhuma verdade inerente, nenhuma necessidade de ser como são” (ARENDT,
2004a, p. 16). Lafer (1992) compreende que ao não trazer consigo uma verdade
interente, a fragilidade da contingência ocorre principalmente pela carência de uma
evidência clara. A vinculação entre mentira e falsidade na política ocorre por meio da
camada de argumentos falsos construídos com o objetivo de negar, de distorcer, de
encobrir ou de simplesmente esquecer os fatos ocorridos (ARENDT, 2004a).
A intencionalidade da ação daquele que mente na esfera pública visando a
manipulação dos fatos e a destruição da verdade factual é feita por meio da
construção de uma rede argumentativa que obedeça suas intenções. Com isso, a
ação do mentiroso termina por rearranjar por completo “[...] toda a trama fatual [...]”,
criando com isso outra realidade (ARENDT, 2007b, p. 313). Enquanto a mentira e seu
conjunto de argumentos falsos estão vinculados à distorção e a manipulação da
verdade factual e, com isso, constitui-se em um ataque aos fatos; a hipocrisia diz
respeito ao indivíduo e seu comportamento teatral na esfera pública.
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Na perspectiva arendtiana, a hipocrisia se confunde, na maioria das vezes,
com uma virtude na medida em que cumpre com uma apariência muitas vezes de
bondade e de justiça, cujas motivações psicológicas só são conhecidas pelo ator que
cumpre com determinada atuação. Nas palavras da filósofa, “O hipócrita, como
indica a palavra (em grego significa “ator de teatro”), quando finge uma falsa virtude,
está desempenhando um papel com a mesma coerência do ator da peça [...]”
(ARENDT, 2011, p. 144). Em sendo assim, a hipocrisia4 pode ser compreendida como
uma representação criada pelo indivíduo, o qual assume um personagem com o qual
se identifica e com o qual passa a agir no cenário político. O hipócrita veste uma
máscara5 sob a qual atuará em acordo com aquilo que o enredo solicita e não em
acordo com suas crenças, concepções e sentimentos.
Considerando-a um atributo humano, Arendt compreende que a hipocrisia
encontra sua maior expressão na fala que se coaduna com o âmago de sua
consciência, cuja vinculação com seus próprios objetivos e interesses permitem dar
sentido e significado à mensagem transmitida. Dessa forma, a fala do hipócrita não
pode ser considerada uma fala impensada ou intempestiva na medida em que se
entende como algo intencional. Significa compreender que o hipócrita tem a intenção
de transmitir uma ideia ou conteúdo, assim como estimular ou motivar uma ação
com foco em resultados específicos e, previamente, esperados. Em tal perspectiva,
o discurso e a ação hipócrita se constituem na expressão de uma construção
elaborada do personagem que se quer atuar a fim de cumprir com os objetivos
delineados por dado indivíduo.
Em que medida é possível dizer que o hipócrita tem consciência da hipocrisia?
No enfrentamento dessa questão, a filósofa tem como ponto de partida o
pressuposto socrático de que não há ação da qual o ser humano não tenha
4

O substantivo hipocrisia (2021) possui origem no grego antigo ὑπόκρισις (hupókrisis) que significa
“imitar gestos e discurso”, isto é, encenar ou interpretar. O adjetivo hipócrita (2021) também advém
da origem grega, “ὑποκριτής (hupokritḗs)” que significa “ator, dissimulador”. Na estrutura da palavra
grega, o prefixo hipo- (embaixo, em direção) e o verbo krinein (discriminar, julgar, decidir) elencam a
compreensão contemporânea da palavra hipocrisia como sendo a arte de fingir sentimentos e crenças
que não estão conformes com o indivíduo. In: HYPOCRISY. In: Online Etymology Dictionary. Disponível
em: https://www.etymonline.com. Acesso em: 25 out. 2021.
5
Como no teatro grego antigo, o hipócrita veste uma máscara com a qual passa a atuar e sob a qual
elabora sua interpretação. A respeito do teatro antigo grego, do ator e o uso das máscaras como um
marcador do personagem com o qual é identificado consultar: https://www.merriamwebster.com/words-at-play/hypocrite-meaning-origin.

Maria Teresa Bustamante | 123

conhecimento (ARENDT, 2011). O ser humano ao ter a capacidade de pensar também
tem a capacidade de julgar e, nesse sentido, a consciência seria o tribunal interior
que todos e todas possuem colocando em xeque ações indevidas e impróprias no
espaço público. Na esteira desse pressuposto, não haveria possibilidade do hipócrita
não ter consciência de sua hipocrisia. No entanto, o argumento arendtiano questiona
o referencial socrático na medida em que para a filósofa a hipocrisia não é uma
fraude ou uma mentira e, com isso, a identificação do hipócrita com o papel
representado no palco político não é alvo de questionamento interior.
No espaço público, homens e mulheres que dele participam expõe-se à
realidade e ao julgamento dos outros, no qual a mentira e a fraude ao serem
confrontados com a realidade podem ser ambos denunciados. Diferente dessa
possibilidade, o hipócrita ao aparecer aos outros com imagens ilusórias a seu próprio
respeito, interpretando um personagem construído por si mesmo, ele próprio termina
sendo vítima de seu próprio engano. Conforme Arendt (2011, p. 144), “[...] a hipocrisia
não é fraude, e a duplicidade do hipócrita é diferente da duplicidade do mentiroso e
do impostor.” Valendo-se do significado grego da palavra, a filósofa demonstra que
a identificação do hipócrita com o personagem no momento em que age no cenário
político, diante dos outros, não oferta nenhum contraponto ou questionamento na
medida em que não existe “[...] alter ego perante o qual ele possa aparecer em sua
forma verdadeira, pelo menos não enquanto está no palco” (ARENDT, 2011, p. 144).
O confronto com a realidade à qual o mentiroso e o fraudulento estão expostos
não ocorre com o hipócrita. Importa realçar que o mentiroso e o fraudulento guardam
no âmago de sua consciência a verdade e a realidade dos fatos, eles sabem o que
são e o que querem. Por sua vez, o hipócrita ao ser dotado de um comportamento
dissimulado perante os outros o é dissimulado também para si mesmo, ou seja, seu
comportamento se entende como sendo a consonância existente entre pensamento
e ação. Em outros termos, o hipócrita é convicto de suas falsas virtudes, o que quer
dizer que para ele são verdadeiras ou no mínimo estão devidamente justificadas.
Vestindo a máscara que melhor se adequa a seus interesses, o hipócrita é ele próprio
personagem de si mesmo tornando-o seu padrão de comportamento. Nesse sentido,
para o hipócrita a verdade é uma verdade construída, imaginada e iludida para si e
para os outros e, com isso, elimina a possibilidade de que apareça sua integridade e
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sua verdadeira apariência. Nas palavras da filósofa, “[...] o crime do hipócrita é que
ele dá falso testemunho contra si próprio. O que torna tão plausível supor a hipocrisia
como o vício dos vícios é que a integridade pode existir, de fato, sob a capa de todos
os outros vícios, exceto deste” (ARENDT, 2001, p. 126). Com isso, pode se afirmar
que não há mais corrompido do que quem age hipocritamente.
3 A hipocrisia na ação e no discurso
No construto teórico arendtiano, a categoria da ação é uma categoria central
para entender a sua concepção de política. A ação arendtiana é considerada como
sendo a única atividade humana que se exerce entre os homens e, portanto, é
entendida como a atividade política por excelência. Nesse sentido, a ação exercida
no espaço compartilhado do mundo, o qual é composto por homens e mulheres
elenca a pluralidade como sendo “[...] especificamente a condição – não apenas a
conditio sine qua non, mas a conditio per quam – de toda vida política” (ARENDT,
2020, p. 9). Sob essa perspectiva, a pluralidade como condição da ação carrega o
paradoxo de que somos tão iguais como diferentes, isto é, somos todos e todas
iguais enquanto seres humanos e totalmente diferentes porque cada ser humano é
um ser único e singular. O desafio, portanto, é o compartilhamento da pluralidade no
espaço público, no qual homens e mulheres aparecem uns aos outros por meio de
suas ações e discursos. Com isso, entende-se que é no espaço público que surge a
ação política plural de indivíduo(s) ou de grupos alicerçada sob o véu da hipocrisia.
Nesse sentido, a hipocrisia adquire o propósito de camuflar as verdadeiras
intenções das ações dos indivíduos a fim de impor interesses específicos. Na
perspectiva arendtiana, é no espaço público que ao contar com “a presença de outros
que veem o que vemos e ouvem o que ouvimos garante-nos a realidade do mundo e
a de nós mesmos” (ARENDT, 2020, p. 62). Essa garantia da presença dos outros
termina propiciando o meio adequado para as ações e discursos hipócritas na
medida em que aponta para a existência de uma interdependência de uns com os
outros. Arendt (2020) refere que apesar da convivência na intimidade do espaço
privado enaltecido pela modernidade em detrimento do espaço publico enriquecer a
vida emocional, por um lado; esse enriquecimento acaba empobrecendo a
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vinculação com a realidade do mundo e a realidade dos seres humanos, por outro
lado.
O compartilhamento do espaço público acarreta colocar a ação e o discurso
no centro da discussão na medida em que é por meio deles que a hipocrisia ganha
palco. Na análise arendtiana, a discussão sobre a hipocrisia como um elemento
relevante para a política possibilita trazer à tona a discussão entre razão e emoção.
Compreende-se com a filósofa que essa divisão acarreta dificuldades devido à falta
de clareza para estabelecer os limites entre ambas. Por outro lado, permite entender
que as ações e os discursos são o resultado dessa inapreensibilidade que sombreia
as fronteiras entre razão e emoção. Arendt (2011, p. 135), ao reconhecer a dificuldade
em estabelecer com clareza tal divisão, assume afirmativamente que “o coração
humano não somente é um lugar de sombras que nenhum olhar humano pode
devassar, mas também as qualidades do coração precisam de sombra e proteção
contra a luz do público para se desenvolver e ser o que lhes cabe ser [...]”.
Destaca-se, com isso, que as intenções que movimentam as ações e os
discursos dos indivíduos no espaço público não são conhecidas do público. Arendt
(2011) ao trazer o “coração” – paixões e emoções – busca destacar que enquanto
lugar de sombra, tal sombra cobre o próprio indivíduo, isto é, ele mesmo muitas vezes
não tem claras suas próprias motivações e inclinações. Em outras palavras, o ser
humano carrega em seu interior a incerteza a seu próprio respeito quando se coloca
à prova perante o outro ou a outra na esfera pública. Essa incerteza geradora de
insegurança termina conduzindo atos e palavras que conduzem ações e discursos
na esfera pública.
O interesse arendtiano é realçar que as motivações humanas desaparecem
quando transmitidas em atos e palavras devido à sua condição própria de
interioridade. Nesse processo de aparecer via atos e palavras, as motivações por
mais nobres que sejam “[...] tornam-se “meras apariências” por trás das quais pode
se dissimular outros motivos como a hipocrisia e a falsidade” (ARENDT, 2011, p.
136). A complexidade que atravessa a trama das relações humanas propicia
mentiras, falsidade e hipocrisia. A introdução do “coração” na análise da filósofa vem
ao encontro de elencar a ação e discursos de líderes políticos de acontecimentos
históricos marcantes como a Revolução Americana, a Revolução Francesa, a
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Revolução Húngara e a Revolução Russa. A ênfase arendtiana visa demonstrar o
equívoco dado ao “[...] coração como fonte de virtude política, le coeur une âme, un
caractère moral [o coração, uma alma reta, um caráter moral]” (Arendt, 2011, p. 136).
No que tange ao tema da hipocrisia destacamos da análise das ações do líder da
revolução francesa e dos discursos do Primeiro-Ministro soviético Nikita Krushev.
A defesa radical que Maximilien de Robespierre fazia de suas ideias ao
assumir o poder, com o qual demonstra a obsessão em eliminar os privilégios e
modificar as instituições do Antigo Regime é destacada na análise arendtiana. Scurr
(2009) refere-se à Robespierre como dotado de uma personalidade reservada e
desconfiada, cuja fama de “Incorruptível” se enlevava pelo acentuado desprezo pelo
suborno e pelos privilégios. Na esteira dessa defesa incondicional da derrubada dos
ditames do Antigo Regime, Arendt (2011) questiona essa incorruptibilidade
propagandeada a partir da vinculação entre “virtude e qualidades do coração”
(ARENDT, 2011, p. 136) defendido pelo líder francês. Em outros termos, as atitudes
do líder revolucionário movidas por sua obsessão, por sua paixão em desmontar as
instituições do Antigo Regime terminou acentuando seus traços de desconfiança,
colocando o aparato governamental a serviço da busca incansável por transparência
e incorruptibilidade.
Arendt (2011) coloca que a obsessão que o levava a desconfiar de seus
próprios amigos, igualmente o leva a desconfiar de si mesmo ensejando o
questionamento se a representação pública da virtude da lisura e da total
transparência de sua gestão não seriam elas mesmas atitudes hipócritas. O princípio
defendido de que “patriotismo era uma coisa do coração”, um princípio que alia
virtude e coração, na perspectiva arendtiana acarreta dupla problemática: a
hipocrisia se tornaria a regra da virtude e a insensata caça aos hipócritas (ARENDT,
2011). Enleado em seu enredo próprio, Robespierre cai na falácia de buscar distinguir
verdadeiros de falsos patriotas a partir de suas concepções. Em sua perspectiva, a
impossibilidade da motivação interna do agente ser revelada atrai a busca
incessante em desmascarar o que não é desmascarável e, com isso, a exigência da
declaração pública das motivações internas dos agentes por ser um ato impossível
transforma todos e todas em hipócritas (ARENDT, 2011). Importa salientar que a
tentativa obsessiva de Robespierre em limpar a França da hipocrisia do Antigo
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Regime terminou transformando seu propósito em uma escalada aterrorizante de
violência.
Os discursos políticos são outra fonte de pesquisa e de análise utilizados pela
filósofa para demonstrar a hipocrisia como um elemento relevante na esfera pública.
Considerando que o discurso realizado por Nikita Kruschev ao assumir como
Primeiro-Ministro da União Soviética, após o falecimento de Joseph Stálin em 1953,
revela a determinação em retirar seu antecessor da memória do povo russo. O
discurso em questão foi proferido por Kruschev no ano de 1956 durante o XX
Congresso do Partido Comunista da União Soviética (PCUS) e que ficou conhecido
como “Relatório Secreto” (FURET, 1996). Em mais de cinquenta e sete folhas,
Kruschev denunciou Stalin como um ditador que se valeu de seu poder para espalhar
medo e terror ao perseguir, torturar e assassinar opositores políticos. O discurso que
em princípio deveria ter ficado reservado, ou seja, em “segredo” foi divulgado para as
diferentes instâncias diplomáticas e partidos afins, tornando-se público (FURET,
1996).
Arendt (1989), no entanto, entende que essa revelação cumpre na realidade
com um propósito de ocultar a verdade dos fatos, uma vez que os que estavam
presentes na ocasião em que o discurso foi proferido não somente conheciam os
fatos relatados como alguns deles também haviam participado dos mesmos. A
atitude hipócrita de Nikita Kruschev entende-se na atuação que faz daquele ato
discursivo um ato que proclama trazer a verdade à tona, mas que na realidade
cumpre com proteger o comprometimento do próprio partido nos desmandos
ditatoriais stalinistas. Na esteira arendtiana, pode-se colocar que a tentativa
dissimulada patrocinada por ele em conjunto com os dirigentes russos vinham ao
encontro de esconder a realidade dos fatos, este que seria o principal motivo. Em
suas palavras,
Foi precisamente por admitir alguns crimes que Kruschev escondeu a
criminalidade do regime como um todo, e é contra essa camuflagem e contra a
hipocrisia dos atuais dirigentes russos – todos treinados e promovidos por Stálin
– que as gerações mais jovens de intelectuais russos entraram em rebelião
quase aberta. [...] Além disso, a explicação de Kruschev para os crimes que
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confessou era simplória: a demência de Stálin; mas escondia o aspecto mais
característico do terror totalitário, que é desencadeado quando toda a oposição
organizada já despareceu e quando o governo sabe que já não precisa ter medo.
(ARENDT, 1989, p. 344-345)

A análise dos regimes totalitários permite à filósofa revelar que as ações de
violências justificadas pela busca da verdade e da justiça podem ser consideradas
ações hipócritas, na medida em que por trás dessa luta escondem-se armações e
articulações estrategicamente e racionalmente elaboradas a fim de manipular
pessoas e situações. Em nome da revolução e das mudanças sociais acalentadas,
as ações em prol de desmascarar aqueles que não compactuam com tais mudanças
cumprem com os interesses velados de determinados líderes e grupos políticos.
Nesse sentido, Arendt afirma que “Só podemos nos fiar nas palavras se, estamos
certos de que sua função é revelar e não esconder. É a aparência de racionalidade,
muito mais do que os interesses por trás dela, que provoca raiva” (ARENDT, 2001, p.
85). Em outros termos, é a construção de argumentos racionais e plenamente
justificados no vácuo das contingências que tornam tais argumentos irracionais e
injustificáveis, como é a caça aos hipócritas e aos inimigos do povo.
4 Reflexões sobre hipocrisia e o juízo
No construto teórico arendtiano a hipocrisia é um elemento que aparece
reiteradamente na análise arendtiana a respeito dos regimes totalitaristas. O esforço
teórico e analítico da filósofa recai, sobretudo, em demonstrar que as motivações
internas do ser humano não aparecem em suas intenções verdadeiras quando
atuadas e ditas no espaço público. Compreendendo o agir e o falar como a forma de
expressão das motivações, convém colocar que quando o ser humano age e fala
suas motivações interiores se transformam em meras aparências, já que não temos
acesso ao que ocorre no interior de cada um. O desafio da convivência entre seres
humanos recai nessa inacessibilidade ao pensamento, às suas inclinações e às
motivações dos outros seres humanos o que complexifica o estar e o pertencer ao
mundo. Nas palavras de Arendt, “Nada e ninguém existe neste mundo cujo próprio
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ser não pressuponha um espectador. Em outras palavras, nada do que é, à medida
que aparece, existe no singular; tudo que é, é próprio para ser percebido por alguém”
(ARENDT, 2008, p. 35).
A hipocrisia atrai a atenção da filósofa como uma maneira do ser humano se
colocar no mundo compartilhado entre homens e mulheres. No hiato existente entre
o ser e o aparecer, a hipocrisia se apresenta como uma forma de autoapresentação
na teia emaranhada das relações humanas no espaço público. Arendt refere que os
seres humanos se apresentam “[...] por feitos e palavras e, assim, indicam como
querem aparecer, o que, em sua opinião, deve ser e não deve ser visto. Esse elemento
de escolha deliberada sobre o que mostrar e o que ocultar parece ser
especificamente humano” (ARENDT, 2008, p. 50). Com essa colocação, a filósofa
entende que o hipócrita age conforme a máxima socrática “seja como você gostaria
de aparecer para os outros” (ARENDT, 1993, p. 102), mas acrescenta que ser como
quer aparecer para os outros implica “[...] apareça sempre como quer aparecer [...]
mesmo quando você estiver sozinho e aparecer apenas para si mesmo” (ARENDT,
2008, p. 53). Em suma, o agir e o falar do hipócrita cumprem com uma escolha
deliberada por parte do indivíduo, ou seja, existe uma escolha no personagem que
interessa atuar, em qual palco, com que cenário e para quais espectadores. Com esse
entendimento, a filósofa enfatiza que o comportamento humano se caracteriza pela
autonomia de agir e discursar.
O desafio é mostrar que a faculdade de julgar estabelece uma conexão com
as consequências da hipocrisia e das atitudes hipócritas dos seres humanos.
Considerando que na filosofia arendtiana, o que interessa é o ser humano no espaço
público, as ações e os discursos hipócritas são reconhecidos como ações políticas.
Em sendo assim, a deliberação do hipócrita atrai o crivo do julgamento. Segundo
Arendt (2007b, p. 276), “o julgamento é uma, se não a mais importante atividade em
que ocorre esse compartilhar-o-mundo.” Tal colocação deve-se à relevância que o
julgar tem na vida da polis, na qual o que está em jogo não diz respeito à verdade ou
ao conhecimento, mas sim ao julgamento e à decisão, [...] a judiciosa troca de
opiniões sobre a esfera da vida pública e do mundo comum e a decisão quanto ao
modo de ação a adotar nele [...]” (ARENDT, 2007b, p. 277).

130 | "Quem sou eu para julgar?" Diálogos com Hannah Arendt – v. 2

Embora a capacidade de julgar seja inerente à faculdade de pensar o
particular, a mesma se constitui em atividade política ao inserir o(s) outro(s) e a(s)
outra(s) no eixo desse pensamento. Introduzir outros seres humanos no escopo de
nosso pensamento conduz o questionamento a respeito da premissa cultural de que
não se deve julgar o outro. Essa prerrogativa, na perspectiva arendtiana, constitui-se
em uma apariência, isto é, a aparente falta de vontade de julgar somente se
sustentaria se concebêssemos o agente sem liberdade para agir e pensar, cuja
consequência é a não responsabilização pelos atos cometidos (ARENDT, 2004b).
Sob tal perspectiva, pode-se dizer da existência de um impasse moral, que quando o
indivíduo é confrontado se transveste de uma falsa modéstia. Essa falsa modéstia
não deixa de ser a expressão do despertar da autodesconfiança que cada um carrega
consigo a respeito dos limites de suas ações. Em outras palavras, ao não termos
clareza de quem somos também não temos clareza até onde somos capazes de agir.
Quem sou eu para julgar?, que realmente significa: “Somos todos parecidos,
igualmente ruins, e aqueles que tentam (ou fingem) permanecer parcialmente
decentes são santos ou hipócritas, e em qualquer dos casos deveriam nos deixar
em paz”. (ARENDT, 2004b, p. 82)

Diante da pergunta “Quem sou eu para julgar?”, entende-se que o impasse se
dá pela inter-relação da responsabilidade pessoal com a responsabilidade coletiva.
Arendt (2004b) coloca que tanto culpabilizar um indivíduo ou culpabilizar o coletivo
acarreta confrontos, atritos e desavenças. A questão trazida pela filósofa, contudo,
deve ser compreendida no escopo de sua análise, ou seja, à luz do seu pensamento
político. O que importa realçar é que na discussão que propõe, a filósofa visa
destacar que os acontecimentos históricos, como o caso do nazismo alemão,
colocam os homens e mulheres no impasse de assumir o julgamento do que ocorreu
e, para muitos, diante do que vivenciaram. Nesse sentido, a tendência a culpabilizar
o coletivo é uma saída que tem como resultado não culpar ninguém, pois “[...] quando
a culpa é de todos, não é de ninguém” (ARENDT, 2004b, p. 83). Dessa forma, o realce
dado é à não existência de culpados ou inocentes sob o viés coletivo, pois “A culpa
e a inocência somente fazem sentido quando aplicadas individualmente” (ARENDT,
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2004b, p. 91). Contudo, diante de crimes políticos e humanitários a saída pela
culpabilização do coletivo muitas vezes termina sendo a saída que os responsáveis
por tais crimes encontram. Em outros termos, os responsáveis se camuflam, se
dissimulam, ou seja, são hipócritas que aproveitam a culpabilidade coletiva para
diluir sua responsabilidade.
A fim de enfrentar o impasse surgido entre a hipocrisia e o julgar, Arendt voltase para a atividade do pensar. No palco do espaço público, a hipocrisia é fugaz como
o personagem que dado individuo elege para atuar, isto é, as máscaras mudam em
acordo com os espectadores. Dessa forma, o hipócrita autoconvencido de seu
personagem busca incansavelmente elementos que forneçam consistência à
imagem que construiu e constrói diariamente diante de seus espectadores. É nessa
condição que se emitem juízos sem julgamento, ou seja, defendem-se causas,
acusam-se pessoas, condenam-se ou absolvem-se uns aos outros sem pensar. Em
sendo assim, o julgar acarreta o pensar. Pode-se compreender que o pensar junto
com a ação e o discurso é a tríade que permite ao ser humano nascer no mundo
compartilhado de homens e mulheres. Diferente do agir e do falar que são vinculadas
à vida activa, o pensar implica na convivência de cada ser humano consigo mesmo
e, com isso, vinculado à vida contemplativa. Ambas as atividades humanas interrelacionadas e, portanto, não excluídas.
O pensar é a atividade exercida no estabelecimento de um diálogo silencioso,
ou seja, um diálogo interior. Conforme Arendt (2008, p. 207), “[...] o pensamento é um
estar só, não em solidão; o estar-só é a situação em que me faço companhia.” Tal
diálogo se realiza com aquilo que os outros dizem e fazem por meio do investimento
na reflexão das palavras, das imagens, das metáforas, das crenças ou dos conceitos
que são proferidos por outrem e os impactos disso em cada um. Em suma, o pensar
é uma atividade construída a partir das coisas do mundo e, na qual, se reúne o
conhecimento do mundo e o conhecimento daqueles que o compartilham. Ao
contrário do que possa parecer, a atividade do pensar não é uma retirada da
realidade, mas sim, se constitui em um afastamento temporário da mesma para
encontrar novas formas de se relacionar com ela (JARDIM, 2011). Apesar de sua
atividade solitária, o pensar é entendido pela filósofa à luz da pluralidade. Presentes
na mente de quem pensa, Arendt (2007b, p. 299) refere que “Quanto mais posições

132 | "Quem sou eu para julgar?" Diálogos com Hannah Arendt – v. 2

de pessoas eu tiver presente em minha mente em ponderar um dado problema, [...]
mais forte será minha capacidade de pensamento representativo e mais válidas
minhas conclusões finais”.
A pluralidade é a condição sine qua non da política e, com isso, o pensar
apesar de ser uma atividade solitária carrega consigo a presença do(s) outro(s) em
nós mesmos. Na atividade do pensar, no interior de cada um reconhecemos que
somos dois-em-um, esse duplo que permite desenvolver um diálogo com o outro
que também vive em nós. Em outros termos, é o reconhecimento da humanidade que
liga homens e mulheres, a condição que nos torna iguais. Com tal reconhecimento,
o pensar permite avaliar as situações ou circunstâncias similares às que provocaram
o pensamento. Nesse contexto, uma variável é fundamental para que o pensamento
aconteça, qual seja, a imaginação. A imaginação é a capacidade individual de criar
imagens, situações e diálogos constituindo-se no meio que temos ao nosso alcance
para recriar, em nosso pensamento, sob diversas perspectivas, fatos, situações e
pessoas, confrontando-as com nossas próprias perspectivas e convicções. Pela
imaginação, o(s) outro(s) pode(m) aparecer em um contexto de pluralidade e de ação
política.
Somente a imaginação nos permite ver as coisas em suas perspectivas próprias;
só ela coloca a uma certa distância o que está próximo demais para que
possamos ver e compreender sem tendências ou preconceitos; e só ela permite
superar os abismos que nos separam do que é remoto, para que possamos ver e
compreender tudo o que está longe demais como se fosse assunto nosso [....].
Sem esse tipo de imaginação, que na verdade é compreensão, jamais seríamos
capazes de nos orientar no mundo. Ela é a única bússola interna que possuímos.
(ARENDT, 1993, p. 53)

A imaginação, portanto, nos permite ter amplitude e profundidade na reflexão
e na análise dos acontecimentos fatuais do espaço compartilhado entre homens e
mulheres. Ao facilitar o distanciamento do mundo, permite-nos a aproximação do
mesmo propiciando um movimento de dupla via, uma vez que não há ser humano
que não apareça no espaço público. Essa dupla via pode ser compreendida a partir
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da inter-relação entre vida activa, fonte do pensar e vida contemplativa, lugar do
pensamento. Aprende-se, portanto, a lidar com o mundo de maneira ausente,
preparando-se para entender o que ocorre, mas também para entender o que não foi
vivenciado experencialmente, mas pode ser pensado. Arendt (2009b), com isso,
entende a imaginação como a base do juízo na medida em que é um exercício de
afastamento e aproximação que possibilita discernir, esmiuçar para então retornar
ao mundo da pluralidade convivial e das tensões políticas. Em suma, a vida
contemplativa do pensar, do imaginar e do julgar preparam as ações e discursos da
vida activa.
Conclusão
O artigo concebe a hipocrisia como elemento central impeditivo de julgar, de
agir e de discursar na esfera pública. Desse modo, a hipocrisia como elemento
provocativo na esfera pública acarreta um comprometimento com as relações
plurais e o estar no mundo. A pesquisa realizada permite colocar a frequência em
que aparece o termo hipocrisia ao longo de sua obra, o que nos permite afirmar que
esse pode ser considerado um elemento relevante da teoria política arendtiana.
Compreendido como um comportamento motivado por interesses pessoais e,
sugerido como algo inevitável no convívio dos seres humanos no espaço público, o
que importa destacar é que a hipocrisia como condição humana destrói o tecido do
espaço público enquanto tal. Nesse sentido, as relações plurais ficam
comprometidas criando um campo fértil para atitudes antidemocráticas, muitas
vezes, atuadas de forma velada.
As profundas transformações pelas quais passou e passa a sociedade
humana, ao longo dos séculos nos campos econômico, político e social não se traduz
em transformações nas ações humanas. O aumento progressivo da presença na
esfera pública de partidos políticos, organizações não governamentais, movimentos
em defesa das minorias, entre outros, o que provoca a presença de atores políticos
plurais, não exclui a hipocrisia do espaço público. Talvez a diferença atualmente
possa estar no avanço das tecnologias de informação e comunicação, cuja
velocidade de propagação permite desmascarar os hipócritas e mentirosos que
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atuam na política. No entanto, a armadilha permanece e diante dela algumas
questões surgem: como saber que tais máscaras não serão substituídas por outras?
Como ter clareza de que aquele que desmascarou não está ele próprio agindo em
benefício próprio? Como se encontra hoje a coisa pública e seus principais
responsáveis: os atores políticos? São perguntas que ficam para serem refletidas.
Na realidade, o surpreendente e preocupante é que mesmo com essas
questões, muitas vezes atores políticos eles próprios denunciam por seus discursos
seus interesses e objetivos, por um lado; outras vezes são desmascarados em suas
tentativas constantes de falsear, trapacear e dissimular fatos, por outro lado; e
mesmo assim, os cidadãos, razão de ser da polis, continuam aplaudindo e seguindo
seu líder. Disto resulta a preocupação que a filósofa nos deixa como legado:
pensamos a respeito do que estamos vivendo? Como relacionamos vida activa e vida
contemplativa? A capacidade de pensar e julgar requer educação, não é uma
capacidade inata, pois é uma capacidade construída e alimentada ao longo da vida.
Nesse sentido, enfrentar o espaço público e a política atrai cada vez mais olhar para
esse legado.
O advento da pandemia do Covid 19 revelou a política brasileira para ela
mesma. Neste momento delicado e temeroso, os cidadãos brasileiros se depararam
com falas “descompromissadas”, com os discursos oficiais abertamente falseados,
com ações públicas deturpadas oriundas de decisões de atores políticos lotados nas
três instâncias do poder. Observando a cena política, pode-se compreendê-la como
ações e discursos envolvidos em uma trama tecida cuidadosamente para ocultar as
intenções de atitudes governamentais pouco democráticas. O combate sistemático
e o descaso contínuo com a saúde da população, com a negação da ciência e da
própria situação epidêmica são atitudes que corroboram o pensamento arendtiano
da hipocrisia como um elemento político relevante.
O julgamento é feito pelo espectador, aquele que ouve, vê e vive as
consequências dos atos governamentais, mas, para que tal julgamento tenha
transcendência política, é preciso a capacidade de pensar que atrai a capacidade de
imaginar. Afastamento para discernir sob uma lente ampla e coletiva o discurso
mentiroso e o comportamento hipócrita. Disto decorrerá em retornar ao convívio do
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mundo compartilhado com outros e outras a fim de estabelecer laços, provocar
questionamentos e construir em conjunto um espaço público plural.
A interrogação “Quem Sou Eu para Julgar?” enseja buscar uma resposta não
apenas sobre o grau de conhecimento, compreensão e discernimento que se tenha
sobre algo ou alguém para emitir um juízo, mas também implica reconhecer que a
hipocrisia em seu mais completo significado está imbricada nas ações e na fala
majoritariamente dos homens e mulheres que habitam o mundo. Com isso, Arendt
parece que nos deixa diante de uma rua sem saída. Por um lado, o construto teórico
que oferta possui como alvo a política e, portanto, o olhar é para os líderes políticos;
por outro lado, ele também abre a possibilidade de pensar na hipocrisia como uma
condição humana e, com isso, o olhar é para os indivíduos. Perante tal conflito, a
saída sob a perspectiva arendtiana talvez seja a de assumir que para julgar é
necessário pensar, aumentar a responsabilidade por si e pelo mundo de maneira que
possa se resgatar a humanidade que nos une uns aos outros.
Referências
ARENDT, Hannah. Origens do totalitarismo. Tradução: Roberto Raposo. São Paulo:
Companhia das Letras, 1989.
ARENDT, Hannah. A Dignidade na Política. Tradução: Helena Martins e outros. Rio
de Janeiro: Relume-Dumará, 1993.
ARENDT, Hannah. Sobre a Revolução. Tradução: I. Morais. 1. ed. Lisboa: Relógio
D’Água, 2001.
ARENDT, Hannah. Crises da República. 2. ed. Tradução: José Volkmann -São Paulo:
Perspectiva, 2004a .
ARENDT, Hannah. Responsabilidade e Julgamento. Tradução: Rosaura Eichenberg.
São Paulo: Companhia das Letras, 2004b.
ARENDT, Hannah. O que é política? Tradução de Reinaldo Guarany. 7. ed. Rio de
Janeiro: Bertrand Brasil, 2007a.
ARENDT, Hannah. Entre o passado e o futuro. Tradução: Mauro W. Barbosa. São
Paulo: Perspectiva, 2007b.

136 | "Quem sou eu para julgar?" Diálogos com Hannah Arendt – v. 2

ARENDT, Hannah. A vida do espírito: o pensar, o querer, o julgar. Tradução: César
Augusto R. de Almeida, Antônio Abranches, Helena Franco Martins- Rio de Janeiro:
Civilização Brasileira, 2008.
ARENDT, Hannah. Sobre a Violência. Tradução: André de Macedo Duarte. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2009 a.
ARENDT, Hannah. Conferências sobre la filosofia política de Kant. Traducción:
Carmen Corral. 1ª ed. Buenos Aires: Paidós, 2009b.
ARENDT, Hannah. A Condição Humana. Tradução: Roberto Raposo. 13. ed. rev. Rio
de Janeiro: Forense Universitária, 2020.
ARENDT, Hannah. Pensar Sem Corrimão: compreender 1952- 1975. Tradução:
Beatriz Andreiuolo; Daniela Cerdeira; Pedro Duarte; Virginia Starling. Rio de Janeiro:
Bazar do Tempo, 2021.
CORREIA, Adriano. Acumulação ilimitada e a política como mera força: Hannah
Arendt sobre o Imperialismo e o Capitalismo. Cadernos Arendt, Teresina, v.2, n.3, p.
92-97, 2021. Disponível em: https://revistas.ufpi.br. Acesso em: 20 Nov. 2021.
FURET, François. “El comienzo del fin” y “Epílogo” (Ensayo). Estúdios Públicos,
Santiago de Chile, n. 61, 1996 [ago./2001], p.347-425. Disponível em:
https://estudiospublicos.cl. Acesso em 22 Nov. 2021.
JARDIM, Eduardo. Hannah Arendt pensadora da crise e de um novo início. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2011.
HOBSBAWN, Eric. A Era das Revoluções. 15. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2015.
HYPOCRISY. In: Online Etymology Dictionary. Disponível em:
https://www.etymonline.com. Acesso em: 25 out. 2021.
SCURR, Ruth. Pureza fatal. Robespierre e a Revolução Francesa. São Paulo: Record,
2009.

7. Trabalho livre, solidão e neoarcaísmos em tempos de uberização
Free labour, loneliness and neoarchaisms in times of uberization
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Émerson Pirola1
Resumo
O pensamento social contemporâneo tem atentado para a importância dos afetos,
sentimentos e emoções na teorização das formações e dos fenômenos sóciopolíticos, a ponto de podermos falar de uma virada afetiva que atravessa as ciências
humanas, sociais e a filosofia. Os afetos não são tratados, porém, de maneira
individualista, mas como causados por e causantes de estruturas sociais. Dessa
forma, tratamos do fenômeno da solidão contemporânea a partir da forma mesma
de atividade capitalista, o trabalho livre: seguimos a hipótese de que a solidão é
intrínseca ao modo de produção capitalista, sendo predicado necessário do
trabalhador livre. Seguimos, portanto, o argumento de Hannah Arendt sobre a
emergência da solidão nas sociedades de massa modernas, em que ela é definida
pela redução do homo faber ao animal laborans, cuja atividade é o trabalho de
subsistência (labor). Seguimos, também, a argumentação de Marx sobre a ruptura
ontológica entre as formas econômicas pré-capitalistas e o capitalismo, que, dentre
outras características, marca o surgimento do trabalhador livre pelo apartamento
dos animais humanos de qualquer propriedade de meios de (re)produção imediata e,
o mais importante para nossos interesses, marca a separação destes da
comunidade, produzindo assim o sujeito livre ou indivíduo livre próprio do
capitalismo e do pensamento liberal, indivíduo da sociedade de massas comentada
por Arendt e que possuirá no trabalho livre-assalariado ou labor sua principal ou
única característica. Ainda, em mais um desenvolvimento sócio-afetivo, seguimos a
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hipótese de Arendt sobre a relação da solidão massificada com a emergência
fascista (ou “totalitária”), mas a partir do contexto atual de trabalho uberizado ou
trabalho de plataforma e da emergência do que chamamos, junto com Deleuze &
Guattari, de “neoarcaísmos”, que podem vir a qualificar um fascismo molecular e
micropolítico e o que chamamos de comunidades artificiais de ódio. Por fim,
explanamos sobre o problema de uma possível reapropriação e recomposição do
comum, via composição de classe social em um sentido expandido, para além da
massificação da solidão intensificada pela fragmentação de classe uberizada e de
suas derivas fascistas.
Palavras-Chave: Trabalho livre; solidão; fascismo; neoarcaísmos; uberização.
Abstract
Contemporary social thought has paid attention to the importance of affections,
feelings and emotions in the theorizing of socio-political phenomena and formations,
to the point where we can speak of an affective turn that crosses philosophy, the
human and social sciences. Affects are not treated, however, in an individualistic way,
but as caused by and causing social structures. Thus, we deal with the contemporary
phenomenon of loneliness from the very form of capitalist activity, that is, free labour:
we follow the hypothesis that loneliness is intrinsic to the capitalist mode of
production, being a necessary predicate of the free labourer. We follow, therefore,
Hannah Arendt's argument about the emergence of loneliness in modern mass
societies, in which loneliness is defined by the reduction of homo faber to animal
laborans, whose activity is subsistence work (labor). We also follow Marx's argument
about the ontological rupture between pre-capitalist economic forms and capitalism,
which, among other characteristics, marks the emergence of the free labourer with
the separation of human animals to any property of means of immediate
(re)production and, most importantly for our interests, it marks the separation of
these humans from the community, thus producing the free subject or free individual
characteristic of capitalism and liberal thought, the individual from the mass society
commented on by Arendt and who will have in free-salaried work or labor its main or
only characteristic. Still, in yet another socio-affective development, we follow

Émerson Pirola | 139

Arendt's hypothesis on the relationship of mass loneliness with the fascist (or
“totalitarian”) emergence, but from the current context of uberized or platform work
and the emergence of what we call, with Deleuze & Guattari, “neo-archaisms”, which
may come to qualify a molecular and micropolitical fascism and what we call artificial
communities of hate. Finally, we explain the problem of a possible reappropriation
and recomposition of the common, via social class composition in an expanded
sense, beyond the massification of loneliness intensified by the fragmentation of the
uberized class and its fascist drifts.
Keywords: free labour; loneliness; fascism; neoarchaisms; uberization.
Preâmbulo
No filme Taxi Driver, de 1976, Martin Scorsese e Paul Schrader nos colocam
na perspectiva de um nova-iorquino solitário, isolado e perturbado — “Loneliness has
followed me my whole life. Everywhere. In bars, in cars, sidewalks, stores, everywhere.
There's no escape. I'm God's lonely man”2. A atmosfera que permeia o filme, marcada
pela subjetividade do personagem de Robert De Niro (Travis Bickle), é pesada,
sombria e suja — “All the animals come out at night - whores, skunk pussies, buggers,
queens, fairies, dopers, junkies, sick, venal. Someday a real rain will come and wash
all this scum off the streets”. A existência solta de Travis, sua desconexão com
outros seres humanos, seu trabalho e, no limite, com o mundo mesmo, fazem com
que os dias pareçam indiferentes e vazios, sem acontecimento, experiência ou
sentido — “The days go on and on... they don't end. All my life needed was a sense of
someplace to go.” No decorrer da obra vemos o taxista entrar em uma espécie de
deriva fascista em busca de sentido, na qual o personagem intenta escapar de sua
confusão mental ao direcionar seu ódio a si, a políticos e, porfim, a personagens de
um submundo de pobreza e prostituição, em uma empreitada “heróica” de
(auto)destruição. O senso moral de Travis é afirmado como contraposto puramente
negativo de tudo o que lhe é vil e sujo — “Listen, you fuckers, you screwheads. Here

2

Os trechos em inglês do preâmbulo são todos falas do personagem de Robert De Niro em Taxi Driver,
que utilizamos para ilustrar nosso argumento. Mantemos no original pois muito se perderia em uma
tradução.
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is a man who would not take it anymore. A man who stood up against the scum, the
cunts, the dogs, the filth, the shit. Here is a man who stood up.” Através de sua solidão
Travis encontra sentido em uma espécie de perspectiva solipsista na qual a falta de
diálogo, laço e contato com outras perspectivas faz com que o solitário entenda tudo
e identifique as causas do Mal na personificação da sujeira (filth), na escória (scum),
e assim encontre seu sentido — “Now I see it clearly. My whole life is pointed in one
direction. I see that now. There never has been any choice for me”.
Introdução
Começamos nosso texto, estranhamente, a partir do Taxi Driver, pois
ilustramos através dele os elementos fundamentais que pretendemos desenvolver:
a relação entre o modo de vida e de trabalho próprio das sociedades capitalistas, a
solidão decorrente destes e as potências fascistizantes do que Hannah Arendt
chama de massas solitárias (1989). Pretendemos mostrar o modo em que Marx
define a emergência do trabalhador livre próprio do modo de produção capitalista
como desapropriado e despossuído (o que é bem sabido), e como solitário, solto,
visto que não é apartado apenas da propriedade como meio de (re)produção
imediata de sua vida no sentido estritamente economicista do termo (propriedade
como instrumento e meio de trabalho, p. ex. a máquina ou a terra), mas é também
apartado da comunidade enquanto mediadora de sua atividade (re)produtiva. Com
Arendt, por sua vez, acompanhamos tanto seu raciocínio sobre a redução do
indivíduo moderno ao trabalhador (“laborador”, aquele que “labora”, em seu
vocabulário) quanto a conexão por ela estabelecida entre esse animal laborans e a
solidão das massas modernas que investiram na empreitada nazi-fascista. Dessa
forma, nosso texto possui dois insights fundamentais: (1) no trabalho livre já está
implícito a solidão e (2) há um potencial fascista das massas solitárias. Esse
raciocínio geral, entretanto, depois é por nós utilizado para uma reflexão do contexto
atual das sociedades capitalistas e dos modos de trabalho precarizados do chamado
fenômeno da uberização, no qual tomamos este como correlacionado à emergência
em diversas sociedades atuais de fenômenos reacionários de tipo racista, misógino,
autoritário, e, no limite, fascistas, que denominamos, com Deleuze & Guattari, de
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neoarcaísmos. Estes neoarcaísmos, por sua vez, alimentam o que chamamos de
comunidades artificiais de ódio. Por fim, colocamos de maneira rápida duas
possíveis linhas, conexas, de luta e investimento em relação ao problema da
fragmentação do trabalho, da solidão de massas e das emergências microfascistas
e fascistizantes: a reapropriação da propriedade e da comunidade em um sentido
comum e a (re)composição de classe (multidão) diante da e na fragmentação do
trabalho.
Nossa investigação sobre esses tópicos toma como pano de fundo um campo
de pesquisa que, se não é exatamente recente, foi batizado contemporaneamente de
“virada afetiva”: contra uma tendência hegemônica no pensamento social do século
XX, das ciências sociais à filosofia social e política, e que, de certo modo imperou
desde a aurora iluminista da modernidade, que pensava as formações e fenômenos
sócio-políticos por vias demasiado racionalizantes, a virada afetiva afirma a
imprescindibilidade de a teoria dar o devido espaço à afecção própria dos animais
humanos e de suas formas de relação. Assim, os afetos, sejam eles corporaisestéticos (no sentido preciso da aesthesis

3

) ou psíquicos-emotivos (o que

chamamos genericamente de sentimentos ou emoções), são trazidos ao centro da
teoria social. A vantagem de partir de uma denominada “virada afetiva”, ainda que
propostas diversas e até incomensuráveis possam aparecer sob esta rubrica4, é que
ela transpõe qualquer preponderância teórica da razão ou do intelecto sobre o
estético, o emocional ou o “irracional”, tomando distância de certo reducionismo
racionalista que por vezes tomou e toma conta da filosofia política. Assim, como
coloca Michael Hardt, os “afetos residem primeiramente na síntese que eles
requerem. Isso é, em primeiro lugar, pois afetos referem igualmente ao corpo e a
mente; e, em segundo, pois eles envolvem ambas a razão e as paixões5” (2007, p. ix).
Tomar os afetos como centrais nos dá a possibilidade de “tomar como um problema
a relação entre as ações e as paixões, entre razão e as emoções” (2007, p. x). Nesse
sentido, partir de algo como uma virada afetiva nos parece essencial para adentrar a

3

Por isso também, não usualmente começamos nosso texto evocando o filme de Scorsese.
Ver o comentário de Sara Ahmed (2014, p. 205-11), inclusive crítico às posições de Hardt (2007) que
utilizamos em seguida.
5
Todas as traduções de citação de original em língua estrangeira são de nossa responsabilidade.
4
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seara problemática dos fenômenos fascistas: como explicar que as sociedades ditas
civilizadas, modernas e esclarecidas tenham produzido (e ainda produzam) uma
forma de ódio tão radical? Como pode que por vezes as sociedades modernas
pareçam demandar sua própria repressão, exigir um poder que vá contra seus
próprios interesses? Esses problemas se tornam inacessíveis de uma perspectiva
que ignore ou mesmo que coloque em segundo plano a importância dos afetos. É
como colocam Deleuze & Guattari em O Anti-Édipo (2010, p. 46-7), em uma breve
genealogia do que podemos chamar de problema da “servidão voluntária” (LA
BOÉTIE, 2009): passando do Spinoza do Tratado teológico-político à investigação de
Reich sobre o nazi-fascismo, não se trata de explicar a servidão por um “engodo”,
um processo de (falta de) entendimento, razão ou intelecto — “as massas foram
enganadas”; “o povo não entende a contradição com seus interesses” —, mas através
do desejo e dos afetos: a servidão, e até mesmo o fascismo, são, em determinados
casos e circunstâncias, objetos de desejo, o que se luta por, apesar, aquém e além
de seus interesses.6
Marx e o trabalhador livre
Um dos conceitos fundamentais da análise de Marx do desenvolvimento do
modo de produção capitalista é o de trabalhador livre, sendo este o trabalhador
próprio destas sociedades, diferentemente do escravo (antigo ou moderno) e do
servo. O sentido de “livre”, entretanto, é irônico. Marx utiliza o adjetivo em uma
espécie de reprodução do discurso da liberdade do indivíduo liberal, do homo
economicus, mas para salientar que essa pretensa liberdade tem seu avesso. Dessa
forma, ele o define como:

6

Nesse sentido, como atenta Frédéric Lordon (2014), a noção de “servidão passional” é melhor que a
de “servidão voluntária”, visto que escapa do oxímoro da segunda e retira o senso voluntarista que a
perseguia. A noção de servidão voluntária, desde La Boétie, afirma corretamente que a servidão é, em
muitos casos, algo que o próprio subjugado deseja. Entretanto, afirmar ela como “voluntária”
incorreria em dizer que os sujeitos são senhores de si e de seus desejos, e que os alienam. A noção
de servidão passional, por seu lado, continua na trilha do problema mas sem implicar uma noção de
liberdade da vontade que a noção original sugeria.
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trabalhador livre, e livre em dois sentidos: de ser uma pessoa livre, que dispõe de
sua força de trabalho como sua mercadoria, e de, por outro lado, ser alguém que
não tem outra mercadoria para vender, livre e solto, carecendo absolutamente de
todas as coisas necessárias à realização de sua força de trabalho (MARX, 2015,
p. 314. Grifo nosso).

O trabalhador livre é a versão marxiana do indivíduo livre e soberano da
ideologia liberal, mas trazido à materialidade dura das relações de produção, da
despossessão, da concorrência e da exploração. Ele é livre, então, no sentido de não
ter vínculo jurídico com um senhor (caso do servo) ou de não ser propriedade de
outrem (caso do escravo), mas é proprietário de si mesmo, de seu próprio corpo,
dispondo de sua força de trabalho para “trocá-la”/“vendê-la” no mercado. Entretanto
ele é, também, livre de qualquer propriedade que não a de si, sem acesso a qualquer
meio de trabalho e de (re)produção de sua existência que não seja pelas vias da
alienação de sua força de trabalho a quem possui os meios para sua efetivação (e
exploração). Dessa forma, além de juridicamente livre, o trabalhador livre enquanto
sujeito moderno é, de fato, solto em meio ao mundo, largado, de direito sem vínculo
de qualquer tipo.
Essa emergência do trabalhador livre, entretanto, não possui nada de natural:
“O pôr do indivíduo como um trabalhador, nessa nudez” (MARX, 2011, p. 628.
Segundo grifo nosso) — despossuído, proprietário privado de si mesmo, cinicamente
livre — é resultado de um processo histórico calcado na violência dos cercamentos,
das expulsões dos camponeses das terras e da dissolução das terras comunais,
como Marx aponta no famoso capítulo de O Capital sobre a acumulação primitiva
(2015, cap. 24). Essa violência da despossessão caracteriza a figura do trabalhador
livre por excelência e não deve ser tomada como um acontecimento histórico de
função meramente diacrônica que faria a passagem do feudalismo europeu ao
capitalismo. Ainda que essa dimensão não seja negada, o essencial é entender a
função contínua, sincrônica e estrutural da despossessão na produção do
trabalhador livre e na reprodução mesma do modo de produção capitalista.
Entretanto, é apenas nos Grundrisse, no capítulo das “Formas que precederam
a produção capitalista” (2011, p. 627-685), no qual aparece um raciocínio similar ao
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presente no capítulo da acumulação primitiva, que as dimensões filosóficas do
conceito de “trabalhador livre” são mais desenvolvidas. Como Marx coloca:
No conceito de trabalhador livre já está implícito que ele é pobre: virtualmente
pobre. De acordo com suas condições econômicas, ele é simples capacidade de
trabalho viva, ou seja, dotado igualmente das necessidades da vida. Estado de
necessidade em todos os aspectos, sem existência objetiva como capacidade de
trabalho para sua realização (MARX, 2011, p. 806. Grifo do autor).

O modo de produção capitalista opera, assim, uma cisão entre objetividade e
subjetividade, na qual o trabalhador livre é reduzido à pobreza da subjetividade pura
enquanto a objetividade dos meios de sua realização é tornada privada: “trabalhador
livre, capacidade de trabalho sem objetividade, puramente subjetiva, confrontada
com as condições objetivas da produção como a sua não propriedade” (2011, p. 662.
Grifo no original). O conceito de propriedade, dessa forma, adquire contornos
filosóficos significativos, não negando sua dimensão econômica, mas expandindo
suas determinações para além de qualquer economicismo.
Marx define a propriedade pré-capitalista como segue: “a atitude do indivíduo
em relação às condições naturais do trabalho e da reprodução como pertencendo a
ele, como o corpo objetivo, natureza inorgânica dada, de sua subjetividade” (2011, p.
630), sendo “pressuposto de sua atividade da mesma maneira que sua pele ou seus
órgãos sensoriais” (2011, p. 642). Fica claro, entretanto, que para o pôr do
trabalhador em sua nudez, como pobre despossuído e pura subjetividade, é
necessário que esse vínculo com a propriedade como corpo extenso seja quebrado.
É esse o processo dos cercamentos e da expulsão, como visto.
Marx, ainda, chama atenção a outra dissolução necessária para o
aparecimento do trabalhador livre, e a que mais interessa em nosso argumento: a
das formas de comunidade pré-capitalistas. Segundo ele, um dos determinantes
essenciais do próprio conceito de propriedade acima exposto é a comunidade. Não
há relação privada do trabalhador livre com a propriedade, como há no capitalismo;
antes, o animal humano só se relaciona com a propriedade enquanto corpo extenso
de sua (re)produção através da comunidade: “a relação com os pressupostos

Émerson Pirola | 145

naturais de sua produção como pertencentes a ele, como os seus, é mediada pelo
fato dele próprio ser membro natural de uma comunidade” (MARX, 2011, p. 649. Grifo
do autor). A propriedade pré-capitalista, dessa forma, significa para o animal humano
a totalidade das “condições pressupostas com a sua própria existência”, do qual
dispõe como condições naturais de (re)produção pertencentes a ele, sendo que estas
lhe aparecem de dupla forma: como membro da comunidade e como relação com a
propriedade (natural) como mediada pela comunidade, colocando assim a própria
comunidade como pressuposto da produção (2011, p. 651-2).
Disso decorre que há uma ruptura ontológica com o nascimento do
capitalismo. Do lado dos humanos, vemos a emergência do trabalhador livre, figura
inédita no que concerne à possuir uma existência definida pela disposição livre da
força de trabalho. Inclusive, fica implícito no texto de Marx, ainda que não elaborado
de maneira suficiente, a intuição de que antes do capitalismo ou não havia trabalho
propriamente dito ou que o trabalho ou a atividade produtiva que havia era de outra
qualidade em absoluto7. A propriedade, por seu lado, é completamente separada do
trabalhador e da comunidade, devindo bem livremente alienável no mercado tanto
quanto a força de trabalho. Os dois processos paralelos causam a emergência
mesmo da sociedade capitalista e de um discurso propriamente econômico, a
ciência econômica enquanto tal, visto que é um momento histórico que inaugura a
autonomização de ambos os elementos, trabalho e propriedade, e sua separação
entre si e da comunidade, esta última desfeita.
Podemos dizer, por fim, que a subjetividade pura do trabalhador cindida da
objetividade privada reservada ao proprietário capitalista separa, inclusive, o grosso
da população humana de qualquer coisa como uma vida ou um mundo em comum,
visto que a comunidade não parece ser um elemento necessário ou mesmo possível
no modo de produção capitalista. Essa hipótese, entretanto, seguiremos com
Hannah Arendt.

7

Pode-se ter em vista aqui o insight fundamental de Deleuze & Guattari sobre o trabalho supor o
sobretrabalho, antes do inverso. Ou seja, só há trabalho enquanto trabalho explorado. Trabalho e
sobretrabalho não se opõem, antes estes se opõe à atividade livre (Cf. 2012b, p. 136).

146 | "Quem sou eu para julgar?" Diálogos com Hannah Arendt – v. 2

Hannah Arendt e a solidão
No final de Origens do Totalitarismo, Arendt desenvolve a ideia de que haveria
uma conexão entre o fenômeno da solidão moderna com a emergência dos
totalitarismos8 : “O totalitarismo, como forma fundamentalmente nova de governo
coletivo, deve estar baseado em uma experiência igualmente nova de união humana.
O totalitarismo floresce em um determinado deserto. Arendt nomeia esse deserto de
solidão” (BERKOWITZ, 2021, p. 115. Grifo nosso). A hipótese é colocada por Arendt
sem um desenvolvimento exaustivo, mas é, segundo Lafer (1981), retomada, ainda
que não exatamente nos mesmos termos, em A condição humana (ARENDT, 2009, p.
62-9) e, segundo Berkowitz (2009), em Eichmann em Jerusalém9.
Se parece surpreendente, num primeiro momento, afirmar uma relação do
fascismo com o fenômeno da solidão, é importante atentar para a definição
conceitual e o sentido preciso que o termo toma no texto de Arendt. Ela distingue
entre o isolamento, a solidão e a solitude10. Para entender a importância do conceito
de solidão partimos do de isolamento: para ela, há uma intrínseca relação entre o
isolamento e a impotência: “os homens isolados são impotentes por definição”
(1989, p. 526). O isolamento é então diretamente político: “o isolamento é aquele
impasse no qual os homens se vêem quando a esfera política de suas vidas, onde
agem em conjunto na realização de um interesse comum, é destruída” (1989, p. 527).
O isolamento, arma tradicional de regimes tirânicos, entretanto, não atinge a vida

8

Nosso interesse, entretanto, é apenas com o fascismo, e é dele que falaremos. Ainda, falamos em
fascismo em um sentido coneitual e sincrônico, como ficará claro no decorrer do texto, e não em um
sentido histórico restrito. O conceito de totalitarismo, de Arendt, se aplica tanto ao stalinismo quanto
ao nazismo alemão (e não considera o fascismo italiano). Entretanto, ao falar sobre a solidão das
massas nos parece que a autora está pensando sobretudo no caso alemão. Segundo Lafer (1981),
inclusive, um dos motivos iniciais da redação de A condição humana era o de balancear o tratamento
dado aos dois fenômenos por ela tomados como totalitários, criando um problemático efeito de
homogeneização exagerada.
9
A conexão entre solidão e nazi-fascismo é apontada por Berkowitz (2009) no texto sobre a
banalidade do mal: “Temendo a solidão que permeia o mundo burguês definido por interesses
privados, Eichmann, diz Arendt, buscou um movimento que desse sentido à sua vida” (BERKOWITZ,
2009, p. 237); mas o seu excelente texto coloca o problema da relação entre solidão, solitude,
pensamento e política em vários momentos e contextos diferentes da obra posterior de Arendt.
10
A tradução de Roberto Raposo (ARENDT, 1989) opta por “solidão” como tradução de loneliness,
enquanto traduz o solitude do original como “estar só”. Optamos por manter “solitude”, visto que já é
estabelecido como neologismo em português. Conferir o comentário sobre as diferentes traduções
desses conceitos de Arendt em (FERREIRA, 2014, p. 90; PEREIRA, 2021, p. 61, n. 8).
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privada, deixando aberto ainda o aspecto da vida humana enquanto homo faber,
produtor de obra individual e que constrói mundo 11 . Aí entra a importância da
distinção arendtiana entre o homo faber e o animal laborans, bem como do trabalho
(work) e do labor (labor). Para Arendt os seres humanos possuem três modos de
atividade fundamentais na definição do que ela chama de vita activa (2009): o labor,
o trabalho e a ação. A distinção entre os dois primeiros é a que aqui nos interessa:
Para a autora o trabalho é a atividade humana criativa e produtiva que é capaz de
adicionar algo de si mesmo ao mundo, a produzir o mundo a partir de si, e que define
o ser humano enquanto homo faber. Por outro lado há o labor, atividade produtiva
que possui na mera reprodução biológica e imediata da vida sua razão de ser, o que
define o nosso aspecto enquanto animal laborans, este, justamente, partilhado com
os animais não humanos. A empreitada totalitária, justamente, precisa “fabricar algo
que não existe, isto é, um tipo de espécie humana que se assemelhe a outras
espécies animais, e cuja única ‘liberdade’ consista em ‘preservar a espécie’”
(ARENDT, 1989, p. 488).
Assim, Arendt vê como um dos principais problemas das sociedades
modernas a redução dos seres humanos ao animal laborans e da sua atividade ao
labor, conjugando-o com o isolamento. É daí, em um eco curioso do que
desenvolvemos com Marx, que Arendt deduz a solidão. Como ela coloca:
somente quando se destrói a forma mais elementar da criatividade humana, que
é a capacidade de acrescentar algo de si ao mundo ao redor, o isolamento se
torna inteiramente insuportável. Isso pode acontecer num mundo cujos
principais valores são ditados pelo trabalho [labor], isto é, onde todas as
atividades humanas se resumem em trabalhar [laboring]. Nessas condições, a
única coisa que sobrevive é o mero esforço de trabalhar [labor], de se manter vivo,
e desaparece a relação com o mundo como criação do homem (1989, p. 527).

O homo faber, que produz obra e a durabilidade do mundo, de um mundo
comum, é reduzido ao animal laborans, que sobrevive: vivendo para trabalhar e
trabalhando para viver, “é aí que o isolamento se torna solidão” (1989, p. 527). A
11

Ver (PEREIRA, 2021, p. 65-6) sobre o conceito de mundo em Arendt.
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solidão, dessa forma, é muito mais que um fenômeno psicológico 12 e isolado, mas
tem determinações diretamente sociais, políticas e, diríamos, ontológicas, sendo a
“experiência de não se pertencer ao mundo, que é uma das mais radicais e
desesperadas experiências que o homem pode ter” (1989, p. 527. Grifo nosso).
Reduzido ao labor, à reprodução biológica (mesmo se mediada social e
economicamente), os seres humanos são apartados do próprio mundo,
“abandonado[s] pelo mundo das coisas” (1989, p. 527) na mesma medida em que
não podem mais trabalhar enquanto homo faber e criar, co-criar, mundo. A solidão é
tanto a desconexão com a esfera comum quanto a desconexão com o mundo, visto
que só há mundo comum. Dessa forma, a condição contemporânea que dá na
solidão é duplamente caracterizada pelo que Arendt chama de desenraizamento e de
superfluidade: “Não ter raízes significa não ter no mundo um lugar reconhecido e
garantido pelos outros; ser supérfluo significa não pertencer ao mundo de forma
alguma” (1989, p. 528). A negação da comunidade, dos laços, o trabalhador livre e
solto, que já vimos com Marx, é potencialmente supérfluo e sem mundo: a negação
da comunidade e a negação do mundo são paralelas.
É importante ainda, entretanto, diferenciar a solidão [loneliness] da qual
falamos, destrutiva e negativa e que Arendt vincula às massas fascistas, da solidão
enquanto “estar só”, enquanto solitude. Sobre isso, Arendt, recorrendo a Epicteto,
afirma:
o solitário [lonely man] vê-se rodeado por outros com os quais não pode
estabelecer contato e cuja hostilidade está exposto. O homem só [solitary man],
ao contrário, está desacompanhado e, portanto, ‘pode estar em companhia de si
mesmo’, já que os homens têm a capacidade de ‘falar consigo mesmos’ (1989,
p. 528).

12

“Arendt explica em uma nota à margem de uma versão inicial de ‘Ideologia e Terror’ [o capítulo final
de Origens, escrito após a publicação da primeira edição] que a solidão não é ‘um fator psicológico,
mas uma forma da condição humana moderna’. É uma forma de estar no mundo, fundamentalmente
nova. Acima de tudo, a solidão é a condição de ser abandonado por todos e até por si mesmo”
(BERKOWITZ, 2021, p. 116).
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O que sofre de solidão, como o das massas modernas, está abandonado,
desamparado13. A capacidade de estar só, solitude, solidão voluntária, por outro lado,
é uma dimensão essencial para a própria atividade humana e para o bem pensar,
visto que estar em solitude é estar na companhia de si. Já no caso do solitário, “o
homem perde a confiança em si mesmo como parceiro dos próprios pensamentos, e
perde aquela confiança elementar no mundo que é necessária para que se possam
ter quaisquer experiências. O eu e o mundo, a capacidade de pensar e de sentir,
perdem-se ao mesmo tempo” (1989, p. 529).
É curioso como a argumentação de Arendt sobre a solidão moderna pode ser
sobreposta com o caminho que fizemos através de Marx. Ainda que Marx não utilize
o termo solidão e esse não seja seu foco, a solidão do trabalhador livre, solto e
isolado aparece por vias negativas, através da cisão com a comunidade. Em Arendt,
ainda que a sua conceituação se dê em termos radicalmente diferentes (inclusive,
tendo em vista uma crítica do marxismo que não é o caso de adentrar aqui), a solidão
também aparece como relacionada à forma de trabalho (labor) contemporâneo.
Haveria assim, implicitamente, no conceito de trabalho livre a solidão, e sendo o
trabalhador livre efetivamente um conceito que nomeia o sujeito próprio do
capitalismo, podemos concluir que a solidão está longe de ser um efeito acidental ou
contingente de nossas sociedades. A solidão é um sintoma inerente ao trabalhador
livre, momento de sua condição mesma. A solidão lhe é de direito, antes que de fato.
E, se o fascismo se alimenta das massas solitárias, e a solidão é inerente ao
capitalismo, podemos concluir que há aí um desenvolvimento possível sempre
presente, uma virtualidade. A própria Arendt atenta que “a solidão, que antes era
fronteiriça, [...] [marginal], passou a ser em nosso século a experiência diária de
massas cada vez maiores. O impiedoso processo no qual o totalitarismo engolfa e
organiza as massas parece uma fuga suicida dessa realidade” (1989, p. 530). Nesse
sentido, a massa fascista é uma espécie de solidão coletiva organizada em
movimento.

13

Além de “desamparo” ser uma das formas que o loneliness foi traduzido, é válido mencionar que
“na primeira versão de Ideologie und Terror, a palavra que Arendt usa para descrever o sentimento de
solidão é Verlassenheit, ou abandono” (BERKOWITZ, 2021, p. 115).
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Uberização do trabalho
Antes de passarmos a elucubrar sobre as emergências contemporâneas de
neoarcaísmos de tipo fascistizantes temos de fazer um pequeno desvio pelas novas
sociologias do trabalho e pelas teorizações do neoliberalismo.
Fala-se de uma tendência neoliberal nos regimes de trabalho sobretudo desde
os anos 1980, internacionalmente, e desde os 1990, no Brasil. Nessa tendência as
principais características seriam uma maior flexibilização, terceirização e, via de
regra, (consequente) precarização tanto dos vínculos quanto dos modos de trabalho.
Recentemente, entretanto, diante de fenômenos que seguem a mesma tendência,
mas a intensificam de forma um tanto inédita e trazem modificações qualitativas,
alguns autores vêm falando em uberização do trabalho. Como coloca a socióloga
brasileira Ludmila Abílio (2019b, p. 2),
a uberização não se inicia com a atuação dessa empresa [Uber], muito menos se
restringe a ela. É preciso, portanto, compreendê-la histórica e processualmente,
no contexto da flexibilização do trabalho e de décadas de políticas neoliberais
que envolvem novas formas de organização do trabalho, eliminação de direitos
do trabalho, integração de mercados, liberação de fluxos financeiros e de
investimento, além de novos modos de subjetivação.

Dessa forma, a uberização é um conceito que, para a autora, funciona
retroativamente: ela desvelou o fenômeno em sua pesquisa de doutorado (ABÍLIO,
2014; cf. também ABÍLIO, 2020, p. 111), com revendedoras da Natura, quando o termo
uberização e a empresa que o inspira não eram peças em jogo. A uberização,
entretanto, segue a mesma tendência neoliberalizante que já vinha ocorrendo, mas o
reconceitua retroativamente:
a empresa Uber deu visibilidade 14 a um novo passo na subsunção real do
trabalho, que atravessa o mercado de trabalho em uma dimensão global,

14

Vale ressaltar que o termo uberização não refere estritamente a empresa Uber e, ainda, que o caso
da Uber não exaure o significado que o termo pode alcançar. O termo se tornou uberização por uma
contingência, visto que esta empresa foi a primeira a representar o fenômeno em larga escala. O termo
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envolvendo atualmente milhões de trabalhadores pelo mundo e que tem
possibilidades de generalizar-se pelas relações de trabalho em diversos setores
(ABÍLIO, 2017b, s. p.).

Esse aspecto retroativo do conceito, por fim, ajuda a olhar para o processo
sem uma ótica fetichizante que o explicaria simplesmente pela “tecnologia” (posição
que aparece à esquerda e à direita), visto que os aparatos técnicos (smartphone,
aplicativo, plataforma etc.) são um dos elementos do processo, mas não o único e
nem mesmo o principal15.
O que significa, entretanto, a uberização? É, genericamente, uma
reconfiguração cada vez mais flexível da relação entre a mobilidade do capital e a do
trabalho em nível global. O que nos interessa aqui, entretanto, é o trabalho. O próprio
estatuto jurídico do trabalhador é transformado com o regime uberizado:
A uberização consolida a passagem do estatuto de trabalhador para o de um
nanoempresário-de-si permanentemente disponível ao trabalho; retira-lhe
garantias mínimas ao mesmo tempo que mantém sua subordinação; ainda, se
apropria, de modo administrado e produtivo, de uma perda de formas
publicamente estabelecidas e reguladas do trabalho (ABÍLIO, 2017b, s. p.).

A figura do “nanoempresário-de-si”, mobilizada por Abílio, faz eco à do
empresário de si mesmo, de Foucault (2008), resgatada por Lazzarato (2017) e por
Laval & Dardot (2016) em suas (diferentes) análises do capitalismo neoliberal 16. O

“uberização” por vezes tem sido substituído pelo de “economia de plataforma” ou “plataformização”,
além de ter substituído e sobredeterminado o de “gig economy” e, em menor medida, “economia do
compartilhamento”. Todos esses termos apontam para a mesma constelação de fenômenos. Ver
(ABÍLIO; AMORIM; GROHMANN, 2021, p. 34-8) para uma revisão crítica destes e de outros termosconceitos.
15
Nesse sentido, é preciso “compreender as plataformas digitais como um novo meio poderoso pelo
qual as relações de trabalho vêm se reestruturando, sem, entretanto, incorrer em um determinismo
tecnológico que mistifique os processos sociais que envolvem décadas de flexibilização e
transformação no trabalho, e que se materializam nas plataformas digitais, embora de forma obscura”
(ABÍLIO; AMORIM; GROHMANN, 2021, p. 28. Conferir também pgs. 33 e 39).
16
Posteriormente, entretanto, Abílio (2019b, p. 5) propôs os termos de “trabalhador ‘gerente de si
subordinado’” e de “autogerenciamento subordinado” como um deslocamento tanto em relação ao
foucaultiano “empresário de si” quanto ao seu “nanoempresário de si”. Ela ressalta, porém, que se
trata mais de uma mudança de foco do que de uma “disputa de termos”. Não nos parece haver
fundamental divergência teórica e conceitual entre as opções e, por isso, continuamos a utilizar o
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que todos os autores e ambas as noções parecem indicar em comum, entretanto, é
como no regime de hiper neoliberalismo uberizado o trabalhador é transformado em
totalmente livre e solto, hiperflexibilizado, podendo trabalhar nos dias e horários mais
desregulados, visto que, no limite, é ele mesmo o responsável por seu modo de
trabalho, seus ganhos, seus horários etc. Nesse sentido, ele deve ser capaz de se
autogerenciar totalmente (e se não o for, os resultados são de sua conta e risco): “Ou
seja, trata-se de transformar o trabalhador em uma figura autônoma, inteiramente
responsável por seus meios de trabalho, custos, [...] além do próprio saber-fazer
relacionado à atividade” (ABÍLIO, 2019a, s. p.).
Em certo, sentido, portanto, o empreendedor de si, cuja figura sociológica
Abílio identifica no “nanoempresário-de-si”, é a pura força de trabalho que
mencionamos com Marx. Mas o que há de novo, então? Em nossos
desenvolvimentos sobre a emergência histórica e conceitual do trabalhador livre
falamos de maneira demasiado abstrata, do conceito como condição ideal do
indivíduo explorado no capitalismo. Historicamente, entretanto, o trabalhador livre
conceitual aparece de diferentes formas: a novidade do processo de uberização é
realçada quando o pensamos em comparação com o regime de trabalho taylorista e
fordista, do estado de bem estar social e das políticas keynesianos de pleno emprego,
que imperaram no século XX até ao menos os anos 70 (ainda que com importantes
distribuições geopolíticas desiguais). A figura do trabalhador hegemônica nos
discursos marxista, socialista e sindical do último século, inclusive, foi a do
assalariado industrial fordista, na qual, por exemplo, impera uma relação de trabalho
pelo vínculo empregatício, o empregador coloca os meio de trabalho (de produção) e
o Estado figura como segurador tanto do contrato de emprego, defendendo o
trabalhador como parte mais fraca da relação, quanto de uma série de aspectos da
vida da população trabalhadora (previdência, saúde, educação etc.). Ao uberizado,
por seu lado, são lançadas todas essas funções de segurança e o próprio emprego é
tornado desnecessário. Temos aí, após o fordismo, a realização mais acabada (até o
momento) do trabalhador livre despossuído e pobre que colocava Marx: “É uma

“nanoempresário de si” e o “empresário de si” pois eles demarcam mais o aspecto da subjetivação
individual, desamparada e isolada, conexa à solidão, do que a noção de “autogerenciamento
subordinado”, que demarca mais o aspecto da subordinação, controle e exploração do trabalho.
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nova-velha concepção sobre o trabalhador, em realidade uma consolidação do
trabalhador reduzido à força de trabalho, que é também um bom gerente de si
próprio” (ABÍLIO, 2017a, s. p. Grifo nosso). O uberizado é um trabalhador de tipo
novo-velho: novo em relação ao regime fordista, mas velho porquanto é a condição
e a definição mesma do trabalho no capitalismo17.
Nesse sentido, portanto, Alberto Toscano (2014) chega a afirmar que o
capitalismo de tipo fordista não constitui, como o é para muitos à direita e à
esquerda, o regime capitalista normal, ideal, saudável e pelo qual deveríamos lutar,
mas antes um tipo intermediário de capitalismo, que não haveria intensificado ainda
uma espécie de germe estrutural que esse modo de produção carrega. Na mesma
direção, Dardot e Laval comentam que “o capitalismo avançado destrói a dimensão
coletiva da existência: destrói não só as estruturas tradicionais que o precederam,
sobretudo a família, mas também as estruturas que ajudou a criar, como as classes
sociais” (2016, p. 348. Grifo nosso). Tendo isso em vista, é como se Marx, em sua
teorização abstrata sobre as características do trabalhador livre, estivesse mais
próximo da verdade do capitalismo atual do que estava sobre a do regime fordista.
Agora, na uberização hiper neoliberal, o trabalhador é livre como nunca antes: ele
negocia livremente, de igual para igual. O trabalho se torna livre inclusive da
regulação, do emprego, da jornada fixa, da fixidez dos locais de trabalho, do sindicato,
dos seus companheiros de classe etc. que o caracterizavam até então; ou seja, se
torna ainda mais jogado à solidão. Nesse sentido, não surpreende Abílio utilizar a
solidão como característica da uberização: “Aquele hoje denominado empreendedor
é na realidade o trabalhador solitariamente encarregado de sua própria reprodução
social. Sozinho enquanto gerente de si próprio, ao mesmo tempo que segue
subordinado às empresas” (ABÍLIO, 2020, p. 116. Grifo nosso).

17

Na mesma linha: “vemos ressurgir a figura primitiva de uma massa de trabalhadores livres como
pássaros pela informalidade ou pelo desemprego. Massa essa que o capital incorpora às suas
estratégias de organização social, como figura do empresário-de-si” (ABÍLIO; AMORIM; GROHMANN,
2021, p. 47. Grifo no original). Entretanto, da mesma forma que a acumulação “primitiva” não é
primitiva, mas sincrônica, é fundamental não entender essa ideia de “ressurgência” de uma figura
“primitiva” como se o trabalhador livre fosse uma personagem dos primórdios do capitalismo e que
agora voltasse à tona, após o fim tendencial do regime fordista. Nem mesmo na era de ouro do
capitalismo welfarista e de pleno emprego a figura subjetiva trabalhadora deixou de ser a do
trabalhador livre e solto. O trabalhador livre é essencial e necessário, o assalariamento via emprego é
contingente e acidental.
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Nesse contexto, o trabalho, inclusive o de gestão, é concentrado totalmente
no indivíduo, fazendo com que ele fique sobrecarregado e, no limite, trabalhe o tempo
inteiro, tendo todas as suas atividades a finalidade, por necessidade, de manter sua
vida e as próprias condições de sua empregabilidade18 — o que Arendt chama de
animal laborans19. Mais que isso, esse “laborador” contemporâneo, empresário de si,
é uma expressão maior de individualismo no trabalho, visto que é a ele, e só a ele,
que se incumbe todas as tarefas. A concorrência, que, segundo Foucault (2008), é a
essência do mercado de tipo neoliberal, que se constitui de empreendedores de si
em concorrência generalizada, só reforça essa carga solitária das massas
uberizadas.
Adiciona-se a isso que as mudanças no mundo do trabalho são relacionadas
com o crescente adoecimento, sobretudo mental, da população, como é tema
corrente na literatura crítica.
A origem desses processos de adoecimento tem também como pano de fundo,
entre outros, o crescente processo de individuação do trabalho e a ruptura do
tecido de solidariedade antes presente entre os trabalhadores. É essa quebra dos
laços de solidariedade e, por conseguinte, da capacidade do acionamento das
estratégias coletivas de defesa entre os trabalhadores que se encontra na base
do aumento dos processos de adoecimento psíquico e de sua expressão mais
contundente, o suicídio no local de trabalho (ANTUNES, 2018, p. 143. Grifo do
autor).

Algo essencial que o uberizado perde em relação ao assalariado fordista é a
relação com seus companheiros de trabalho: “Ao crescer a distância entre os
proprietários dos recursos sociais de produção [...], cresce a dificuldade dos
trabalhadores, já segmentados, a enxergarem seu processo de sujeição – e sua
atividade criativa, o trabalho – como um processo coletivo” (FONTES, 2017, p. 64).
Na composição de classe fordista, ainda que se lute pelos empregos, os empregados
18

E, como coloca Giuseppe Cocco, “na empregabilidade o melhor emprego é aquele que não acontece”
(em BARTELT; PAULA, 2017, p. 19).
19
Na uberização: “não há controle direto próximo aos trabalhadores: apenas a pura necessidade deve
movê-los ao trabalho” (FONTES, 2017, p. 58. Grifo nosso); “o que fundamenta as longas jornadas nada
mais é do que a gestão da própria sobrevivência” (ABÍLIO, 2020, p. 117. Grifo nosso).
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de uma mesma empresa ou até de um setor deixam de ver os outros trabalhadores
apenas como competidores e os tomam como companheiros, formando a
potencialidade de algo como uma classe comum (e algo da comunidade como
condição de (re)produção da qual falava Marx pode ainda aparecer nesse processo).
Na dispersão própria do tornar-se empresa de todos, a constituição de algo como
uma classe fica, no mínimo, dificultado, havendo antes um individualismo
generalizado (em sentido infraestrutural, mais do que enquanto efeito ideológico),
visto que, mais do que antes, a própria forma hegemônica das relações de trabalho
assim o exige e promove. “A uberização em realidade quer dizer a formação de uma
multidão de trabalhadores autônomos que deixam de ser empregados, que se
autogerenciam, que arcam com os custos e riscos de sua profissão” (ABÍLIO, 2017a).
Assim, os trabalhadores viram átomos dispersos e autônomos lutando entre e por si
na medida em que “desaparece a relação de subordinação, [e] aparece uma multidão
de empreendedores de si próprios” (ABÍLIO, 2019b, p. 4).
Neoarcaísmos e fascismo
O conceito de neoarcaísmo de Deleuze e Guattari é bem entendido apenas
dentro de sua complexa teoria do capitalismo e da “história universal da
contingência”. Entretanto, para fins de simplificação, a citação longa que precede a
introdução do conceito, em O Anti-Édipo, nos clarifica suficientemente:
As

sociedades

modernas

civilizadas

definem-se

por

processos

de

descodificação e de desterritorialização. Mas o que elas desterritorializam de um
lado,

elas

reterritorializam

do

outro.

Essas

neoterritorialidades

são

frequentemente artificiais, residuais, arcaicas; só que são arcaísmos com uma
função perfeitamente atual, nossa maneira moderna de ‘ladrilhar’, de esquadriar,
de reintroduzir fragmentos de código, de ressuscitar antigos, de inventar
pseudocódigos ou jargões (2010, p. 341. Grifo dos autores).

O capitalismo, para os autores, não mobiliza códigos (regras, leis, costumes),
mas apenas fluxos descodificados constantemente axiomatizados: Se as
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sociedades pré-capitalistas funcionam por códigos, as capitalistas são a destruição
mesma destes. Como, por exemplo, no caso do trabalhador livre, ele é tornado puro
fluxo acoplado e desacoplado às máquinas e aos fluxos monetários; ele é solto dos
códigos que imperavam no trabalhador pré-capitalista (contrato de servidão,
prescrição religiosa, moral familiar etc.). Entretanto, é evidente que afirmar isso
categoricamente não seria apenas simplório, mas errado tendo em vista evidências
cotidianas. Como eles colocam, o capitalismo articula “pseudocódigos” ou
“fragmentos de código” que, dentro de seu funcionamento axiomático, não são
meros resíduos ou simplesmente anacrônicos, mas são essenciais para sua
reprodução. Daí a ideia de neoarcaísmo: algo que parece arcaico, mas que é sempre
ativado singularmente como novidade, e que pertence efetivamente ao atual.
Podemos dizer que a máquina capitalista, em sua abstração, não mobiliza códigos,
mas em sua concretude o capitalismo articula novos-velhos códigos na forma de
neoarcaísmos

com

uma

função

contemporânea.

Além

disso,

essa

sua

contemporaneidade faz com que não sejam contingentes, mas um contraposto
necessário do e ao próprio desenrolar do capital, visto que não há desterritorialização
sem reterritorialização.
Tendo em vista nossos acúmulos, portanto, veremos sua relação com a
emergência de neoarcaísmos microfascistas de hoje.

A uberização destrói as

relações sociais anteriores e suas formas de subjetivação (operária, comunista,
social-democrata, nacional, burguesa, sindical, profissional

20

). Como coloca

Lazzarato, entretanto, a promoção da figura do empreendedor de si pelas teorias do
“capital humano” não resolve o problema da subjetivação, visto que “o capital
sempre precisou de um território que não o do mercado ou da empresa, assim como
precisou de uma subjetividade que não aquela do empresário, pois, apesar de [esses
elementos] fazerem a economia, eles desfazem a sociedade” (LAZZARATO, 2014, p.
14) — Mais ainda: desfazem a comunidade. É como se o capitalismo fosse a
impossibilidade mesma da comunidade, ainda que, paradoxalmente, dela necessite.

20

Sobre a profissão, inclusive, Abílio (2019b; 2020) avança as noções de trabalhador e trabalho
amador para se referir aos trabalhadores uberizados que não possuem a identidade profissional que
antes lhes era constitutiva, inclusive dentro de uma mesma categoria.
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Daí a necessidade de recorrer a antigos territórios e valores pré-capitalistas, a
religiões e morais há muito estabelecidas e às formidáveis subjetivações
modernas tais como o nacionalismo, o racismo e o fascismo, que visam a manter
os laços sociais que o capitalismo continuamente mina (LAZZARATO, 2014, p.
14).

O trabalhador livre, cujo Doppelägnger é o indivíduo solitário, é promovido e,
inclusive, exigido pelo capitalismo, mais ainda pelo capitalismo uberizado. O Comitê
Invisível, por exemplo, refere esse processo como a “fragmentação do mundo” e
atenta que ele “pode levar à miséria, ao isolamento, à esquizofrenia. Ele pode se
mostrar, na vida dos seres, como uma pura perda. A nostalgia então nos invade. O
pertencimento é tudo o que resta àqueles que não tem mais nada” (COMITÊ
INVISÍVEL, 2017, p. 50. Grifo nosso). O solitário de hoje está jogado no mundo,
separado da propriedade enquanto pobre e separado da comunidade enquanto
empreendedor de si: é necessário, entretanto, para ele (e para o capital) que haja algo,
alguma comunidade, alguma pertença que lhe dê um mundo comum, para além do
solipsismo de sua sobrevivência. “Só que quanto mais se ‘segrega’ dissertando
sobre o ‘sentimento de pertencimento’, mais se expande a certeza de não fazer parte
desse todo” (COMITÊ INVISÍVEL, 2017, p. 32). Assim, os neoarcaísmos de que o
fascismo se alimenta são uma fuga em busca de uma comunidade artificial, num
gregarismo de massa de atomizados solitários. O neoarcaísmo, mesmo se artificial,
não deve ser entendido como “falso” ou, menos ainda, “inautêntico”, visto que não é
nesse registro que o conceito e o fenômenos que ele aponta operam. Além disso, não
é, a princípio, um conceito que refere algo necessariamente “prejudicial”, mas parece
que, hoje, em resposta à intensificação do processo do capital e do levar ao limite a
figura do trabalhador solto, os neoarcaísmos que imperam são os das comunidades
artificiais de ódio 21 : o racismo, a supremacia branca, a misoginia, a xenofobia, o
punitivismo, a antipolítica, o anticomunismo etc.
Como Arendt argumenta, o solitário perde a própria capacidade de pensar
criticamente, sem acesso ao mundo ou ao outro. Isso só dá força ao argumento de

21

Nos baseamos em Sara Ahmed (2014) para pensar o papel do ódio, mas a construção
“comunidades artificiais de ódio” é de nossa conta.
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que os neoarcaísmos e o fascismo não são fenômenos reduzíveis a uma
compreensão racionalizante do tipo “engodo”, mas passam necessariamente pelos
afetos: “No centro do que significa ser solitário estão os sentimentos de falta de
sentido e falta de propósito22. Os humanos são seres criadores de significado e não
podemos viver separados de uma rede de relacionamentos que dá um propósito às
nossas vidas” (BERKOWITZ, 2021, p. 116). O desejo de pertença do solitário,
entretanto, é bloqueado pela inacessibilidade estrutural a uma comunidade real e é
traduzido na forma do desejo de morte do outro, este entendido como uma possível
causa da falta de mundo comum, resultando em uma comunidade artificial marcada
por alguma forma de ódio em comum. Nesta, entretanto, continua-se solitário, na
medida em que, como veremos, o ódio não é uma bom indutor do comum e da
comunidade ou, ao menos, é tão efetivo quanto precário.
Se pode ser estranho à primeira vista afirmar uma vinculação entre ódio e
comunidade, seguimos Ahmed ao afirmar que é fundamental atentar “ao papel que
o ódio tem em formar corpos e mundos através do modo como o ódio gera o seu
objeto 23 como uma defesa contra lesões [injury]. Nós podemos ver esses usos
defensivos do ódio no discurso fascista” (2014, p. 42. Grifo nosso). O ódio tem,
portanto, um papel de criação de mundo e, através dele, de comunidades, baseadas
na comunalidade do objeto odiado. Nesse sentido, Ahmed chega a falar em uma
“‘comunal’ resposta compartilhada de ódio visceral [shared ‘communal’ visceral
response of hate]” (AHMED, 2014, p. 43). Essa comunidade criada pelo ódio,
entretanto, necessita da mediação do objeto odiado:
O ódio é envolvido nas negociações mesmas das fronteiras entre eus [selves] e
outros, e entre comunidades, nas quais ‘outros’ são trazidos para a esfera da
minha ou nossa existência como uma ameaça. [...] Se o ódio é sentido como
pertencendo a mim mas causado por um outro, então os outros (não importa o
22

Relevando a linguagem humanista de Berkowitz (e Arendt), é válido atentar, com Deleuze & Guattari
(2010), que os fenômenos de “falta”, tanto em um sentido econômico libidinal (“psicológico”) quanto
em um sentido econômico político (ou social), não são naturais ou dados antropológicos, mas
produções, e produções da máquina capitalista. O argumento de Arendt sobre a solidão parece poder
se conjugar com essa posição sem grandes problemas.
23
“O ódio é uma emoção intensa; envolve um sentimento de ‘oposição’ que é sempre, no sentido
fenomenológico, intencional. Ódio é sempre ódio por algo ou alguém, embora esse algo ou alguém
não necessariamente preexista à emoção” (AHMED, 2014, p. 49).
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quão imaginários) são requeridos para a continuação mesma da vida do ‘eu’ ou
do ‘nós’. [...] o que está em jogo na intensidade do ódio como um apego negativo
aos outros é como o ódio cria o ‘eu’ e o ‘nós’ expressos simultaneamente em um
momento de alinhamento (AHMED, 2014, p. 51).

Vemos como, segundo Ahmed, o ódio pode ter um papel central na construção
de uma comunidade, e é nesse sentido que falamos em comunidades artificiais de
ódio mobilizadas por neoarcaísmos (a discussão de Ahmed (2014) sobre o ódio é
centrada ao redor do racismo nos Estados Unidos). Por que, então, insistimos em
adjetivar essas comunidades como “artificias”? Como já indicado anteriormente
sobre os neoarcaísmos, que Deleuze & Guattari caracterizam como “artificiais”, não
deve-se entender artificial em qualquer sentido simplesmente negativo, seja moral,
epistemologica ou ontologicamente: artificial, aqui, não quer dizer nem “inautêntico”,
nem “falso”, nem “não natural” (todas essas categorias tenderiam a dar um “valor de
verdade” ou um grau de existência deficitário às comunidades artificiais de ódio ou
aos neoarcaísmos). Com “artificial” estamos simplesmente querendo dizer que,
paradoxalmente, as comunidades formadas pelo ódio não fazem, efetivamente, com
que os solitários abandonem a sua solidão, pois elas só podem se manter através da
mediação do outro, e, principalmente, o outro é jogado para fora da comunidade,
produzindo um tipo de “comunidade narcísica”, solitária, em que só se faz o comum
pela mediação negativa com o objeto/outro de fora, que “nos” ameaça enquanto eunós ao mesmo tempo em que é condição necessária da formação dessa comunidade
de eus-nós. Como coloca Ahmed, “o apego aos outros torna-se dividido em negativo
e positivo (ódio e amor) precisamente através da imagem dos rostos da comunidade
composta de outros ‘eu’, de outros que são amados como se fossem eu” (2014, p.
52. Grifo no original). Ou seja, a comunidade artificial de ódio é efetivamente uma
comunidade, mas uma comunidade de solitários que, como coloca Arendt, não tem
relação ou laço efetivo com os outros.
Um ponto que pode causar espanto é o de falar tanto em solidão quando
vivemos a era da hiperconexão, da internet e das redes sociais. Entretanto, como
comenta Arendt, a solidão aparece mais quando se está na companhia de outros: “A
solidão, escreve Arendt, é a perda da experiência de estar com os outros que pode
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nos atingir mesmo quando e especialmente quando se está com os outros e perdido
neles e entre eles” (BERKOWITZ, 2009, p. 240. Grifo nosso). Assim, a internet e os
super estímulo e conexão propiciados pelo modo de relação social virtual
contemporâneos tanto não nos tiram da solidão quanto nos impedem de acessar a
solitude (BERKOWITZ, 2011), condição para a atividade do pensamento:
O que Arendt ensina é que em tempos sombrios e solitários não devemos buscar
apenas a companhia de outros em público; de maneira tão importante quanto,
devemos estar vigilantes em proteger os santuários de solitude dos quais nasce
a atividade de pensar. Combater a solidão do mundo moderno, sugere Arendt,
requer solitude, que ela vê como o berço do pensamento (BERKOWITZ, 2009, p.
239. Grifo no original).

A “internet” ou, melhor dizendo, o regime de vigilância (ZUBOFF, 2015) em que
vivemos, tendem a destruir cada vez mais os “santuários de solitude” que Berkowitz
refere. Assim, o fato dessa massa de indivíduos ter acesso constante e rápido a
outros não faz com que estes deixem de ser solitários; antes, pelo contrário: o acesso
constante e veloz à uma infinidade de clichês repetidos à esmo, somado à aceleração
geral do tempo e da vida em nossas sociedades, produz o duplo e correlativo
resultado de o sujeito não conseguir pensar e ultrapassar o nível do clichê e da
ideologia na mesma medida em que não consegue estar efetivamente só, em
solitude, na companhia de si enquanto companheiro de diálogo e pensar.
As taxas de solidão cresceram desde o fim da última década e, inclusive, têm
levado alguns pesquisadores à considerá-la um problema de saúde pública de
natureza epidêmica, chegando a fazer, por exemplo, com que o Reino Unido e o Japão
criassem, em 2018 e 2021, respectivamente, um (tipo de) “Ministério da Solidão”24.
Nesse sentido, o Comitê Invisível (2017, p. 57-8) reflete sobre o efeito dos poderes
“cibernéticos” no que definem como uma “multidão solitária” que carrega consigo
suas bolhas pessoais, que imunizam contra todo contato:
24

Sobre o Reino Unido, ver: https://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/deutschewelle/olidao.htm.
Acesso em novembro de 2021. Sobre o Japão, que já é um caso sobredeterminado pela pandemia de
COVID-19, ver: https://brasil.elpais.com/internacional/2021-04-06/ministro-contra-a-solidao.html.
Acesso em dezembro de 2021.
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Essa separação desejada pela cibernética leva à constituição de cada fragmento
como uma pequena entidade paranoica, a um processo de deriva dos continentes
existenciais em que o estranhamento reinante entre os indivíduos nessa
‘sociedade’ se coletiviza ferozmente em mil pequenos agregados delirantes
(COMITÊ INVISÍVEL, 2017, p. 58. Primeiro grifo no original e segundo nosso).

Nesse sentido, não surpreende quando Marcos Nobre, em sua análise do
Governo Bolsonaro, coloque em rede causal-conceitual a expansão da internet-redes
sociais, a solidão, e o fenômeno do bolsonarismo, que aglutina uma série dos
fenômenos que viemos apontando e ilustra alguns dos conceitos utilizados25. Como
coloca Nobre (2020, p. 27):
A expansão acelerada da internet permitiu a criação de pólos aglutinadores antiinstitucionais. As redes sociais permitiram que a solidão de pessoas que se
sentiam prejudicadas, discriminadas, diminuídas encontrasse eco em milhares
de outras solidões. Esse encontro de solidões foi também terreno fértil para
indutores de aglutinação que ofereciam a oportunidade de fazer alguma coisa,
de pôr a mão na massa, de arrebentar ‘tudo o que está aí’.

Todos esses desenvolvimentos casam bem com as teorizações sobre o
fascismo de Deleuze & Guattari, que, em sua reflexão sobre o microfascismo em Mil
Platôs, catalogam alguns perigos que possivelmente se desenvolvem em meio ao
socius capitalista, dentre os quais se encontra o da clareza:
vencemos o medo, abandonamos as margens da segurança, mas entramos num
sistema não menos concentrado, não menos organizado, um sistema de
pequenas inseguranças, que faz com que cada um encontre seu buraco negro e
devenha perigoso nesse buraco, dispondo de uma clareza sobre seu caso, seu
papel e sua missão (2012a, p. 121).

25

O texto “Fascismo na sociedade sem classes: uma interpretação do bolsonarismo”, de Henrique
Costa (2019), faz, à sua maneira, algumas das conexões conceituais que aqui fazemos, mas sem
centralidade ao problema da solidão, ainda que apontando a fragmentação de classe.
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É inevitável lembrar aqui do caso de Taxi Driver e de Travis Bickle (“Now I see
it clearly”), com que começamos nosso texto, mas transportando-o para nossos
dias26.
Reapropriação em comum e (re)composição de classe para além da multidão
solitária
As posições de Deleuze & Guattari e de Arendt, que seguimos, tomam o
fenômeno fascista (ou totalitário) para além de sua forma histórica de meados do
século XX típica do nazi-fascismo italiano e alemão e o compreende como um
fenômeno multifacetado e sempre possível de se efetuar nas sociedades capitalistas
modernas. O fascismo é um dos pólos mesmo do investimento do desejo no socius,
o que também faz com que ele não seja reduzido à sua face macropolítica ou molar
(o estado totalitário, que pode, entretanto, se efetivar), mas que viva
fundamentalmente no regime micropolítico ou molecular. Há acordo, entretanto,
entre Arendt e Deleuze e Guattari sobre o motor do fascismo serem as massas: é nela
mesma que se desenvolve o molecular e que mora o germe microfascista. É
importante, dessa forma, diferenciar a massa da classe. Como define Arendt:
As massas não se unem pela consciência de um interesse comum e falta-lhes
aquela específica articulação de classes que se expressa em objetivos
determinados, limitados e atingíveis. O termo massa só se aplica quando lidamos
com pessoas que, simplesmente devido ao seu número, ou à sua indiferença, ou
a uma mistura de ambos, não se podem integrar numa organização baseada no
interesse comum, seja partido político, organização profissional ou sindicato de
trabalhadores (ARENDT, 1989, p. 361).

26

Moysés Pinto Neto (2018) efetua uma leitura de Taxi Driver a partir do debate e dos fenômenos
atuais que compartilha alguns de nossos pontos, inclusive utilizando Deleuze & Guattari (2012a) e
suas elucubrações sobre os perigos fascistas. Entretanto, enquanto nós, neste texto, nos restringimos
ainda, sobretudo, ao perigo da clareza, Pinto Neto (2018, p. 456) avança já ao perigo da abolição e
destruição, na realização da violência fascista. A abolição que realiza propriamente o fascismo,
entretanto, pode ou tende a ter, entretanto, a clareza como seu momento condicionante.
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Como vimos, o capitalismo avançado e o processo de uberização chegam a
desarticular as classes sociais que o próprio capitalismo fordista havia produzido, e
que foram tão essenciais no século XX tanto para seu entendimento quanto para seu
confronto. Se a própria articulação de classe é impossibilitada (ou, no mínimo,
dificultada pela necessidade de se colocar em novos termos, a serem produzidos),
acaba também a solidariedade e o companheirismo de interesse e de luta que
permeavam o próprio processo produtivo. Por outro lado, sobra enquanto articulação
a figura da massa, coletivo amorfo e indiferenciado povoado de átomos solitários
que, ao “pensarem” “cada um por si” e encontrarem sua missão (clareza),
reproduzem em uníssono os mesmos afetos tristes e ressoam nas mesmas
comunidades artificiais de ódio.
Parece-nos, então, que encontramos duas linhas de combate para o problema
da solidão e da emergência dos neoarcaísmos: de um lado, é a própria condição
moderna do sujeito despossuído e livre que precisa ser superada. Sem falar nos
níveis de desigualdade do globo, na alienação do trabalho, ou mesmo da exploração
deste, é a própria despossessão, o tornar-se nu do indivíduo enquanto puro trabalho
subjetivo, que é a raiz do problema. Sem propriedade, no sentido de acesso a
condições objetivas de (re)produção, mediadas comunal ou comunitariamente, o
resto se segue. A reapropriação, pela maior parte da população humana, é um
caminho para fazê-los encontrar uma vida para além da sobrevivência do animal
laborans, visto que é só aí que pode haver atividade livre, para além do
(sobre)trabalho exigido pelo capital. Da mesma forma, é com a reapropriação que
pode-se encontrar alguma comunidade efetiva, não mediada pelo ódio e por seu
objeto, e escapar da solidão limítrofe. É claro que os meios e os modos de como
efetuar tal reapropriação estão longe de estarem colocados, e não pretendemos
amenizar o problema. Pensar a saída do regime capitalista pelas vias da
reapropriação pode facilmente cair em formas neoarcaicas do que poderíamos
chamar, parafraseando Jacques Derrida, de uma “metafísica da pertença”. Da
mesma forma, uma busca de comunidade que parta de um tornar comum da
propriedade (comunismo) precisa estar duplamente atento ao significado de um tal
“comum” e de uma tal “comunidade”. As comunidades pré-capitalistas da qual
falava Marx, por exemplo, ainda que não abandonem o indivíduo à sua nudez como
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o faz o capitalismo, em muitos casos não eram algo a ser invejado. Não é à toa,
portanto, que na literatura contemporânea sobre o problema do comum se discuta
tanto se o comum envolve ou deve envolver algo como uma comunidade quanto, em
caso positivo, o que tal comunidade deve significar (ver p ex.: FEDERICI, 2018;
HARDT; NEGRI, 2014, p. 266; 2009; NEGRI, 2003, p. 148; DARDOT; LAVAL, 2017).
A segunda linha de combate que descobrimos, e que não está de maneira
alguma apartada da primeira, é a da reconstrução de classe. Se o principal
mobilizador dos regimes fascistas são as massas solitárias e tendencialmente tudo
o que temos é a multidão dispersa da qual falam os teóricos da uberização, é
extremamente necessário que os novos avatares do trabalhador livre consigam se
mobilizar enquanto classe. Certamente, uma classe do tipo multidão é outra que era
a do operariado industrial, mas pode ser classe na medida em que vir a ser um
coletivo que luta em comum e, portanto, nesse processo, enfrenta a solidão já do
ponto de partida. Deleuze e Guattari (2012a, p. 111) colocam que os grupos sociais
funcionam em um regime duplo, sempre como classe e como massa. Dessa forma,
a burguesia funcionaria simultaneamente como massa e como classe, sendo que a
massa é do regime molecular e micropolítico, enquanto a classe é do tipo molar,
segmentário; da mesma forma, o proletariado. É curioso como o conceito que Abílio
mobiliza para falar dos novos trabalhadores dispersos, nanoempresários-de-si, é o
de multidão, conceito tornado famoso por Antonio Negri e Michael Hardt. Abílio,
inclusive, nota que, para ela, o conceito “teria um sentido afastado de sua
potencialidade política [tal como pensado por Hardt e Negri]” (2014, p. 152) 27 . O
conceito, para Negri e Hardt (2014), é justamente uma tentativa de recomposição de
um discurso de classe que refletiria as novas configurações das relações de trabalho
— inclusive, concordando em muito com as análises que efetua Abílio. Se tomarmos
o conceito pela obra de Abílio, mas certamente extrapolando o sentido que o termo
toma lá, podemos concluir um funcionamento próximo ao conceito de massa, tendo
em vista sua dispersão e atomização. Por outro lado, o conceito de Negri possui

27

Nesse sentido, parece que o uso de “multidão” por Abílio (2020, p. 120) deva mais ao conceito de
crowdsourcing, cunhado pelo jornalista Jeff Howe em 2008 como um deslocamento em relação ao
outsourcing (“terceirização”). Em Abílio, portanto, “multidão” parece traduzir mais “crowd” do que o
“multitude”, de Negri & Hardt, mesmo se ela referencie a obra dos autores explicitamente.
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claramente a intenção de ser um conceito de classe — “A multidão é um conceito de
classe” (2003, p. 164. Grifo do autor). Assim, podemos interpretar, a partir do
esquema de Deleuze e Guattari, que a multidão é a nomeação de um coletivo novo
próprio do capitalismo atual (uberizado, pós-fordista), mas que possuiria um regime
tanto enquanto massa, no qual as derivas fascistas podem vir a ocorrer, quanto
enquanto classe, próprio de uma reapropriação do comum e da reconstrução de algo
como uma comunidade. Negri, porém, visualiza em demasia a articulação classista,
otimista, enquanto a obra de Abílio (dentre outros) nos possibilita um acesso à sua
dimensão de massa (que não deixa de ser, porém, “trabalhista”).
Apontamentos conclusivos
Vimos, com Marx, como é parte essencial do capitalismo que a maior parte
dos membros da espécie humana seja convertida em trabalhador livre, solto, nu,
despossuído, pobre, que não possui nada além de sua força de trabalho para ser
alienada no mercado como um meio de sobrevivência. Segundo Marx, também, esse
sujeito próprio à máquina social capitalista acaba perdendo todo e qualquer vínculo
com uma comunidade na mesma medida em que perde a propriedade pré-capitalista
como corpo inorgânico. Nesse sentido, o argumento de Marx se encontra com o de
Arendt a respeito das sociedades de massa modernas serem constituídas por
sujeitos solitários. Além disso, parte do que torna os indivíduos solitários é a redução
do homo faber, que produz mundo com seu trabalho, ao animal laborans, que tem no
trabalho de reprodução e sobrevivência sua principal razão de ser (e, nesse sentido,
está próximo ao trabalhador livre de Marx). Arendt avança porém, e esse é um de
nossos principais pontos, ao afirmar que a emergência fascista é fruto dessa mesma
solidão, pois tanto o solitário se sente desenraizado e supérfluo quanto ele fica
impossibilitado de alcançar a solitude, o ato de estar só que é condição da atividade
de pensar; esses dois pontos, portanto, fazer com que o solitário se engaje na
empreitada fascista.
Com Abílio, principalmente, vimos como a uberização é um processo em curso
que acaba por intensificar e generalizar a níveis nunca antes vistos as características
de nudez, solidão, o estado solto e desenraizado, do trabalhador livre, agora,
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uberizado e tornado nanoempresário de si. Essa radicalização do processo de
fragmentação do trabalho, que aumenta o grau de solidão das massas mesmo em
relação ao(s tempos do) argumento de Arendt, pode ser uma das causas de nossos
ressurgimentos de tipo fascista e de seus neoarcaísmos, que formam

o que

chamamos de comunidades artificiais de ódio, em que se escapa da solidão e se cria
algum tipo de comunidade, ainda que precária, pela mediação do ódio e do objetooutro odiado.
Por fim, no que concerne ao tema da comunidade, ao introduzir o tema do
comum e da tentativa da reapropriação da propriedade, em sentido não
economicista, o comum se torna um caminho efetivo tanto para o fim da solidão
quanto para o fim da pobreza, e, se os teóricos do comum não estão de acordo sobre
a pertinência de algo como uma comunidade, podemos lançar a hipótese de que as
chamadas comunidades artificias de ódio, em sua empreitada para escapar à
solidão, são comunidades, mas são comunidades sem comum. Nesse sentido,
contra estas e contra a solidão do capitalismo uberizado do qual elas tentam
escapar, a recomposição de classe enquanto multidão, no e contra a fragmentação
do trabalho e da vida, é um caminho de luta, na direção do comum, não deixando que
essa mesma multidão se enverede na linha do fascismo molecular. É evidente que o
desafio é gigante, pois envolve a criação e execução de formas de organização
políticas novas em um contexto de fragmentação infraestrutural (mais que
ideológica) inédito, entretanto é apenas o reconhecendo enquanto tal que será
possível avançar.
Por fim, a recomposição de classe pode ser tomada como “meio” e a
reapropriação como um “fim”, tendo como consequência o fim da hegemonia
estrutural da solidão e da tendência fascistizante do próprio capital e a produção de
um mundo comum, realizando um objetivo arendtiano (2009, p. 59-68) por vias
marxistas heterodoxas. Entretanto, é sempre bom lembrar da concepção imanentista
de Marx e Engels do comunismo como “o movimento real que supera o estado de
coisas atual” (2007, p. 38). Já na recomposição da multidão enquanto classe que luta
em comum estão e devem estar a comunidade e a propriedade, para além da solidão
e da pobreza.
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8. Elementos Totalitários do Imperialismo Continental: Algumas Considerações
Totalitarian Elements of Continental Imperialism: Some Considerations
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Resumo
O presente artigo busca discutir, de forma breve, os efeitos que os movimentos de
unificação pangermanista e pan-eslavista acarretaram à política europeia
consolidada nos moldes do Estado-nação. Trata-se, assim, de compreender esses
movimentos pan-nacionalistas como responsáveis por ensaiar métodos de
organização das massas e utilizar de forma sistêmica a raça como critério ideológico
de seleção e exclusão da vida, do acesso à cidadania e à direitos políticos essenciais.
Em consonância a tese de Arendt de que o totalitarismo é antes de mais nada o
resultado de uma crise interna a civilização ocidental, esboça-se, enfim, o argumento
de que a atmosfera de desenraizamento, de apatia política e ausência de
participação substancial da política fora gradualmente construída através dos
ataques às instituições políticas levadas à cabo pelos movimentos nacionalistas.
Palavras-chave: Imperialismo continental; Nacionalismo; Tribalismo; Desamparo;
Totalitarismo.
Abstract
This article intends to briefly discuss the effects that the Pan-German and PanSlavist unification movements brought to the consolidated European policy grounded
on the Nation-State. Therefore, it considers these pan-national movements as
responsible for the rehearsing of methods of organizing the masses and used, in a
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systematic way, race as criterion for selection and exclusion from life, access to
citizenship

and

essential

political

rights.

Following

Arendt’s

thesis

that

totalitarianism is, overall, the result of an internal crisis of Western civilization, the
argument is put forward that the atmosphere of rootlessness, political apathy and
the absence of substantial political participation were gradually achieved through
attacks on political institutions carried out by nationalist movements.
Keywords:

Continental

Imperialism.

Nacionalism.

Tribalism.

Loneliness.

Totalitarianism.
“Seguir uma política não imperialista e manter
um credo não racista se torna a cada dia mais
difícil, porque cada dia fica mais claro o peso da
humanidade para o homem”
(Hannah Arendt – “Culpa Organizada e responsabilidade universal”)

Em vista da constatação de que o exercício reflexivo desenvolvido por Hannah
Arendt ao longo de suas obras parte do campo das experiências e dos fenômenos
políticos de seu tempo, há que se destacar que o acontecimento que a despertou
para a fragilidade da política foi a novidade do totalitarismo (Cf. LEFORT, 2006, p.
135). E dentre as vias de acesso possíveis este assunto, Hannah Arendt se moveu
em torno de algumas perguntas fundamentais: Como o totalitarismo foi possível?
Como pode ter acontecido? Como o inaceitável adquiriu concretude e tornou-se uma
realidade no mundo comum? Uma tentativa de acerto de contas com essas questões
é o fio que perpassa e amarra as partes constitutivas do livro Origens do
Totalitarismo (1951), desde a investigação dos elementos mais abscônditos do
antissemitismo, passando pelo processo de implosão das estruturas políticas
durante o imperialismo até à cristalização última do totalitarismo no poder.
De fato, nazismo e stalinismo representaram uma forma de dominação
totalmente nova que, de acordo com Arendt, mesmo após o seu desaparecimento,
permanecerão como resquícios de uma contaminação, logo, como um risco sempre
presente dentro da política, ou ainda, como um transe que é capaz de produzir efeito
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mesmo quando cessado a mística inicial2. Compreender esse evento, consciente de
que seu fim é apenas circunstancial, foi (e de certa forma ainda é) o maior desafio
que toda uma geração de pensadores da política – da qual Hannah Arendt fez parte
– assumiu após os regimes totalitários terem minado as categorias morais e
intelectuais do ocidente (Cf. VILLA, 2006; CANOVAN, 2006)
Mas resta então retomar um aspecto da pergunta inicial: o que revelam os
elementos que precederam os movimentos totalitários, e que serviram de condição
de possibilidade para o seu aparecimento, durante o período de tempo que abarca o
fim do século XIX e início do século XX? A fim de explorar esse ponto, busca-se apoio
em algumas reflexões de Hannah Arendt contidas sobretudo na seção dedicada ao
tema do imperialismo continental (seção 4). Ali, Hannah Arendt expõe e desdobra a
tese de que o totalitarismo, em seus estágios iniciais, soube se apropriar dos efeitos
políticos de certas circunstâncias que estavam enraizadas no continente europeu ao
menos desde o fim do século XIX, (a saber os desdobramentos da corrida
imperialista, a ideologia do racismo3 e a subversão do próprio nacionalismo atrelado
à burocracia), e que se agravaram de forma radical no decurso da Primeira Guerra
Mundial. É diante desta conjuntura que se deve buscar compreender a indicação de
Arendt de que o totalitarismo é um fenômeno interno da civilização, ou seja, não é o
resultado de uma política barbara e abrupta “vinda de fora”, mas sim a culminação
“daquilo que geralmente chamamos de crise de nosso século [...]” (ARENDT, OT,
2012, p. 611).

2

Hannah Arendt utiliza a expressão “transe” para se referir aos efeitos de “longo prazo” do
totalitarismo. É no posfácio intitulado “Ideologia e terror: uma nova forma de governo” que se pode ler
que: “[...] os verdadeiros transes do nosso tempo somente venham a assumir a sua forma autêntica
– embora não necessariamente a mais cruel – quando o totalitarismo pertencer ao passado”
(ARENDT, OT, 2012, p. 611-612).
3
Acerca da noção de raça e como ela foi instrumentalizada, Hannah Arendt tece o seguinte
apontamento: “[...] quer sob a forma de conceito ideológico geral na Europa, ou como explicação de
emergência para a experiências chocantes e sangrentas, sempre atraiu os piores elementos da
civilização ocidental” (ARENDT, OT, 2012, p. 268). Ou seja, sob sua sombra, a raça atraiu diversos
indivíduos que pairavam desarticulados no período do entre guerras (os aventureiros, chauvinistas,
nacionalistas etc.). O fato é que a divisão do mundo em raças inferiores e superiores é já uma
preparação para os desdobramentos das ideologias totalitárias. Pois como Arendt salienta no tópico
intitulado “Raça e Burocracia” é no momento em que se unem, raça e burocracia, que as bases para a
investida imperialista e a justificativa para massacres dentro e fora do continente europeu são
lançadas.
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***
Embora Hannah Arendt descarte as categorias de “causa e efeito” no amplo
registro histórico por ela analisado em OT, é possível, contudo, compreender que um
ingrediente central para o agravamento dessa crise foi o pensamento racial
postulado pelos movimentos de unificação gestados em alguns países da Europa
oriental e central, sobretudo na Rússia czarista e na Áustria-Hungria. A rigor, o
pangermanismo e o pan-eslavismo possuem uma íntima relação com os
desdobramentos da crise interna do continente Europeu daquele tempo, pois
ambicionavam o mesmo “triunfo da expansão imperialista” através da conquista de
outras nações europeias4. Para tanto, segundo Arendt, o imperialismo continental,
valendo-se de um conceito de expansão amalgamador (sem a distância existente
entre as instituições nacionais e as colônias na África) buscou sustentação em
ideologias raciais e ensaiou práticas totalitárias exemplarmente notadas no ímpeto
de domínio mundial de outros povos, no estabelecimento de critérios para a seleção
da vida, no uso da violência como forma de governo, na supressão da noção de
direitos e da pluralidade humana.
Numa época em que política e economia eram quase que espelhadas (basta
lembrar que as possessões europeias na África e na Ásia forneciam não apenas
recursos, mas a possibilidade de escoamento do dinheiro supérfluo5 e a manutenção
do capitalismo), os movimentos de unificação pangermanista e pan-eslavista,
caminhavam na contramão deste processo. Na forma de movimentos organizados
de forma centrífuga, tinham o interesse maior de arregimentar certos setores da
sociedade europeia (os homens supérfluos da massa e da ralé gerados pela
acumulação de capital) contra a estrutura do Estado-nação e suas instituições
políticas sem nenhum interesse utilitário aparente (Ver CANOVAN, 2004, p. 251). Vale
lembrar que essa mesma parcela do continente europeu – que corresponde aos
resíduos e subprodutos do desmantelamento do sistema de classe e da política

4

Conforme escreve Hannah Arendt: “As nações da Europa central e oriental, que não tinham
possessões coloniais e mal podiam almejar e uma presença no ultramar, decidiram então que ‘tinham
o mesmo direito à expansão que os outros grandes povos e que, se não [lhes] fosse concedida essa
possibilidade no além-mar, [seriam] forçados a fazê-lo na Europa” (ARENDT, OT, 2012, p. 314).
5
Vale conferir o artigo de Marcela da Silva Uchôa “O imperialismo e o colonialismo nas Origens do
Totalitarismo”. In: Cadernos Arendt, v. 2, n. 3 (2021) – Dossiê 70 anos de “Origens do Totalitarismo”.
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parlamentar representativa 6 – mais tarde saudará com entusiasmo os inúmeros
movimentos fascistas, ditatoriais e semitotalitários que surgiriam na Europa. Ou seja,
os movimentos de unificação já davam amostra do que poderia surgir do
estranhamento político e da incapacidade das instituições políticas de conferir um
espaço e um limite a todos os setores de uma determinada sociedade. A este
respeito, Arendt escreve que o imperialismo continental, corresponde, portanto, às
ambições frustradas de certos países que não contaram com a expansão dos anos
80 do século XIX e que também não compartilhavam da soberania nos moldes do
Estado-nação. Nesse ínterim, o nacionalismo tribal, na qualidade de força motriz
destes movimentos, passou a expressar o desejo de tornar o Estado (até então
responsável por organizar e controlar os segmentos e os interesses das classes) um
reflexo da nação. O problema é que o conceito de nação que os movimentos
pangermanista e pan-eslavista defendiam seria derivado de uma suposta origem
comum de seus indivíduos, de um traço racial ao mesmo tempo catalizador e
excludente.
A consciência tribal ampliada, escreve Arendt, “[...] devia unir todos os povos
de origem étnica semelhante independente da história ou do lugar em que
residissem” (ARENDT, OT, 2012, p. 315). Desta forma, o nacionalismo tribal orientase em vista da realização de elementos pseudomísticos que circundam o projeto de
uma nação futura, que embora dispersa, ditava a direção para a qual o movimento
de libertação nacional deveria marchar. Além do mais, exalta qualidades interiores
inatas e invisíveis, a partir das quais todos os demais povos são “avaliados” e
julgados. Afirma que o povo é único e incompatível com todos os outros. Nesse
sentido, Arendt escreve que:
O nacionalismo tribal, alastrando-se entre todas as nacionalidades oprimidas da
Europa oriental e meridional, assumiu novo aspecto organizacional – os
movimentos de unificação – entre aqueles povos que dispunham, ao mesmo

6

É interessante destacar a definição que Hannah Arendt apresenta das massas logo na abertura do
capítulo dedicado ao Totalitarismo: “As massas não se pela consciência de um interesse comum e
falta-lhes aquela específica articulação de classes que se expressa em objetivos determinados,
limitados e tangíveis” (ARENDT, OT, 2012, p. 438).
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tempo, de alguma forma de país natal, como a Alemanha e a Rússia, e de grandes
populações dispersas no exterior [...] (ARENDT, OT, 2012, p. 326).

O que é importante destacar é que a lógica interna do imperialismo continental
estava calcada no desprezo por qualquer traço da política democrática consolidada,
bem como por qualquer estrutura política tradicional, seja social ou econômica, que
impedisse o sentimento e a consciência tribal de florescer livremente7. Isso porque,
ao mobilizar indivíduos que se encontravam isolados e distantes das decisões
políticas, o tribalismo nega: “[...] a própria possibilidade de uma humanidade comum,
muito antes de ser usado para destruir a humanidade do homem” (ARENDT, OT, 2012,
p.319). E na medida em que o nacionalismo tribal se tornou a força motora do
imperialismo continental, evidenciou-se que o desejo pela expansão e pela conquista
de territórios dentro do continente europeu estava condicionado à destruição
completa das estruturas políticas até então vigentes, isto é, ao aprofundamento da
ruína do convívio humano. Nesse sentido, percebe-se que o nacionalismo tribal,
gestado na raça e na violência, transformou o conceito de nacionalidade em algo
mais do que um expediente de dominação utilitarista orientado pela lógica burguesa
da busca pelo dinheiro e poder (Ver CORREIA, 2021, p. 92-93).
Em sua essência, o nacionalismo tribal buscou a destruição da categoria
tradicional de cidadão, pertencente a um determinado Estado, em nome da categoria
de indivíduo membro de uma nação, ou seja, pertencente a uma raça. Na qualidade
de um “reflexo da alma”, ou seja, de uma origem divina, de um orgulho íntimo, a “raça”
prefigurada nos movimentos pangermanistas e pan-eslavistas era compreendida
como uma verdadeira arma política. Isso significa que funcionava como verdadeiro
elemento ideológico que, longe de pleitear grandes investidores ou promulgar
objetivos econômicos realizáveis, buscava atrair para suas fileiras os simpatizantes
da tese de que a nação pertencia aos “nacionais”, ou seja, de que os direitos civis e
políticos eram destinados à comunidade nacional: “[...] por direito de origem e fato
de nascimento” (ARENDT, OT, 2012, p. 323). E ao ofertar em troca nada mais do que
7

Conforme escreve Hannah Arendt: “Enquanto o imperialismo ultramarino, não obstante suas
tendências antinacionais, conseguiu dar vida nova às antiquadas instituições do Estado-nação, o
imperialismo continental era e permaneceu inequivocadamente hostil a todas as estruturas políticas
existentes” (ARENDT, OT, 2012, p. 316).
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uma vaga sensação de pertencimento em um movimento, o nacionalismo tribal se
mostrou um elemento aglutinador extremamente sedutor numa época na qual: “[...]
os homens, em meio à desintegração da comunidade e à atomização social,
precisavam ater-se a alguma coisa a qualquer preço” (ARENDT, OT, 2012, p. 316). O
tribalismo possibilitava que as pessoas se agarrassem umas às outras sem o auxílio
dos canais normais de comunicação. Essa atitude é expressa no caso do
pangermanismo e seu interesse de desintegrar totalmente a Áustria, para a
concretização do plano de construir, sob a égide da Alemanha unificada, um império
ocidental dos povos germânicos, o “centro da vida alemã em toda a terra.
Aqui, começa a tornar-se perceptível que os objetivos econômicos, a
expansão visando novos mercados e a manutenção das estruturas da soberania
nacional (que serviram adequadamente de justificativa para o imperialismo de
ultramar), não conseguiram lidar com os efeitos que a política imperialista
acarretaria no próprio continente (o assim chamado efeito bumerangue); tampouco
conseguiram resgatar as bases políticas do sistema democrático Europeu em meio
à desintegração da comunidade e à atomização social. Daí porque, no contexto de
uma sociedade cada vez mais apática e indiferente aos assuntos públicos, uma
justificativa racial e uma organização sem fim aparente, com interesses e objetivos
confusos, pode se tornar mais atraente e encantadora do que realidades tangíveis e
problemas concretos. É ilustrativa a constatação de Hannah Arendt de que, a
despeito da retórica unilateral dos movimentos de unificação étnica, eles exerceram
uma atração muito mais forte em uma ampla parcela popular do que o imperialismo
ultramarino dentro da própria “sociedade competitiva de consumo criada pela
burguesia” (Cf. ARENDT, 2012, p. 441) provando ser um elo de ligação possível entre
os indivíduos e a nação. Isso porque, o conteúdo da política burguesa, baseado na
competitividade acirrada e na neutralização de qualquer assunto que escape a
possibilidade de lucro, engendrou um estado de indiferença e apatia não apenas
entre as camadas sociais deixadas de lado e exploradas, mas também entre
membros sua própria classe. E Hannah Arendt pontua com acuidade que aquilo que
garantia a coesão dos membros dos movimentos de unificação: “[...] era muito mais
um estado de espírito geral do que um objetivo claramente definido” (ARENDT, OT,
2012, p. 317). Essa densa atmosfera possibilitou aos cidadãos nativos do território
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austro-húngaro e da Rússia czarista, exercitar um olhar de desprezo frente aos
cidadãos naturalizados8e as minorias étnicas.
Por isso mesmo, diferentemente do imperialismo ultramar, que obedecia aos
interesses dos representantes do comércio, dos investidores burgueses e dos
burocratas, (isto é, manter a expansão ilimitada nos moldes de um processo
irrefreável), os líderes intelectuais do nacionalismo tribal manifestavam uma atitude
muito mais rebelde e mais próxima da retórica revolucionária (Cf. ARENDT, OT, 2012,
p. 316).

Com o apoio da ralé 9 –

na qualidade de contingente organizado –

invocavam tanto o passado da Rússia Sagrada ou o sangue do povo germânico
respectivamente 10 , numa cruzada declarada contra o Estado vigente. Tanto a
afirmação dos eslavistas de que o povo russo era um povo sem estado, quanto as
declarações dos pangermanistas de um interesse nacional anterior ao Estado
encontram eco no contexto de desarraigamento crescente e na convicção dos seus
apoiadores, embasada em superstições das mais diversas ordens e em memórias
pseudomísticas, que “[...] forneciam um apelo emocional que parecia transcender,
em profundidade e amplitude, as limitações do nacionalismo” (ARENDT, OT, 2012, p.
318). Os movimentos de unificação étnica, a medida em que souberam mobilizar com
exímia precisão a noção de “escolha divina” (a pureza de sangue), infiltraram-se em
todos os âmbitos da vida dos seus membros, haja vista que declarar a santidade de
um povo “ameaçado por inimigos de todos os lados” possibilitava engendrar um
sentimento de luta entre aqueles que se percebiam pertencentes ao povo escolhido,
além de prometer a derrocada dos estreitos limites das comunidades até então

8

A relação entre nacionalismo e a política institucional pode ser notada, segundo Arendt, na tentativa
pangermanista (mais tarde incorporada à legislação nazista) de diferenciar o Staatsfremde – o
estrangeiro do Estado – do Volksfremde, o estrangeiro da nação (Cf. ARENDT, OT, p. 325).
9
Trata-se de uma diferença substancial o papel da ralé no imperialismo continental em comparação
ao seu papel no continente africano. Se no imperialismo ultramar a ralé era responsável por executar
os comandos e exercer a violência, numa posição subserviente aos representantes do comércio, no
segundo caso, a ralé, guiada por intelectuais e ideólogos, tomou a frente desde o início, sonhando com
a promessa de uma hegemonia mundial, com o domínio total do globo.
10
Para Arendt, o sistema de governo na Rússia czarista e na Áustria-Hungria, baseado na opressão
de nacionalidades, serviu como aprendizado de nacionalismo tribal. Na Rússia havia o domínio da
burocracia conduzido por uma monarquia que dominava outras nacionalidades ao mesmo tempo em
que outorgava a elas o direito de dominar e oprimir outras nacionalidades. “Todos aceitavam com
naturalidade o fato de que cada grupo poderia ser promovido a nação à custa dos outros grupos
nacionais, e renunciaria com prazer à liberdade se a opressão viesse de um governo nacional próprio”
(ARENDT, OT, 2012, p. 331).
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reconhecidas11.
É importante destacar ainda que as afirmações tanto de pan-eslavistas
quanto de pangermanistas no sentido da escolha divina por um ou outro povo
continha ainda traços de uma religiosidade. Hitler afirmou que a nação alemã era
obra de Deus, enquanto os pan-eslavistas designavam os alemães como monstros
contrários de Deus (Cf. ARENDT, OT, 2012, p, 327). Dessa “autoimagem divina do
povo” Hannah Arendt destaca duas conclusões:
Fazia da nacionalidade uma qualidade permanente que já não era afetada pela
história, não importando o que acontecesse a determinado povo [...]. Mas de
impacto ainda mais imediato era o fato de que, no contraste absoluto entre um
povo de origem divina e todos os outros povos, desapareciam todas as
diferenças entre os indivíduos desse povo – econômicas, sociais ou
psicológicas. A origem divina transformava o povo numa massa uniforme
‘escolhida’ de robôs arrogantes (ARENDT, OT, 2012, p. 328).

Para Arendt, o que subsiste como pano de fundo dessas afirmações religiosas
é certa infraestrutura teológica que mais tarde reaparecerá nos movimentos
totalitários, manifestada especialmente na aura mística de seus líderes e na política
externa tanto do nazismo quanto do bolchevismo. Além do mais, por definição, o
tribalismo unificador visava ultrapassar todos limites nacionais até então vigentes.
Por isso, o nacionalismo tribal busca, concomitantemente, suplantar qualquer
resquício do patriotismo (na acepção lata de um pertencimento a uma estrutura
política de direitos e deveres determinada e estável) e substituir a antiga noção de
soberania estatal por uma noção de pertencimento, de homogeneidade
transnacional que permearia além dos negócios públicos, todas as demais esferas
das relações humanas. Segundo essa lógica, o homem é inelutavelmente parte de
11

Cumpre trazer a descrição de Arendt acerca dessa atmosfera de desarraigamento. Nas palavras da
autora, esse sentimento foi a base para a consciência tribal: “[...] que na verdade, significava que os
indivíduos desses povos não tinham lar definido, mas sentiam-se em casa onde quer que vivessem
outros membros de sua ‘tribo’”. Mais adiante ela escreve que: “O que caracterizou os movimentos de
unificação étnica é que nunca tentaram ao menos alcançar a emancipação nacional mas,
imediatamente, em seus sonhos de expansão, transcenderam os estreitos limites da comunidade
nacional e proclamaram a comunidade de um povo que permaneceria como fator político ainda que
os seus membros estivessem espalhados por toda a terra” (ARENDT, OT, 2012, p. 326).
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um povo, e assim, “ [...] só através desse povo podia receber sua qualidade divina”
(ARENDT, OT, 2012, p. 327). Essa compreensão marca uma diferença também como
relação ao nacionalismo chauvinista, que apregoava que a nacionalidade deveria
refletir os traços de uma hierarquia social, geralmente, a posição dos aristocratas e
seus interesses econômicos, além é claro, das virtudes que essa parcela sempre
incorporou. Por sua vez, o traço “divino” do nacionalismo tribal não se tratava de uma
referência histórica; era, outrossim, a confirmação do cunho ideológico que a raça
passara a representar para seus promulgadores. Assim, o indivíduo somente detém
o valor divino enquanto tem a sorte de pertencer ao povo escolhido, isto é, enquanto
compartilha de certos elementos objetivamente estabelecidos que servem de critério
de reconhecimento.
Portanto, uma das consequências mais trágicas da perversão operada pelos
movimentos nacionalistas diz respeito ao conceito de humanidade. A ideia de povo
divino servia, pois, como uma ferramenta ideológica para transformá-la: “[...] numa
estrutura hierárquica onde as diferenças de história e de organização eram tidas
como diferenças entre homens, resultantes de origem natural” (ARENDT, OT, 2012,
p.328-329). E ao defender a existência de um “povo divino”, que vive num mundo no
qual deve escolher ser o algoz ou a vítima inata de todas as outras espécies (Cf.
ARENDT, 2012, OT, 2012, p. 329), o tribalismo não apenas desprezou as igualdades
liberais, mas também a ideia mesma de reconhecimento do humano que há no
distinto e no plural. Os movimentos de unificação baseados no tribalismo
engendraram na mentalidade das massas o complexo de superioridade aliado ao
desprezo para com qualquer povo que não fosse ele próprio. Assim sendo, conforme
assinala Arendt, nenhuma estrutura de igualdade e de permanência pode subsistir
quando o indivíduo deve seu valor e a sua vida “apenas ao fato de ter nascido russo
ou alemão”. Tampouco existe a responsabilidade comum ou a possibilidade de
relacionamento humano quando a tendência ao isolamento tribal se amolda
perfeitamente ao desarraigamento metafísico e: “[...] às necessidades das massas
flutuantes das cidades modernas [...]” (ARENDT, OT, 2012, p. 330).
***
Os regimes totalitários desafiaram às tentativas usuais de compreensão
justamente porque, enquanto fenômenos de ruptura, esgarçaram tanto as categorias
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até então vigentes do pensamento político, quanto os padrões morais e legais que
conferiam inteligibilidade aos governos ao menos desde Aristóteles. Devido a isso,
Arendt salienta que uma tentativa séria de compreensão acerca da natureza do
totalitarismo não deve sucumbir a crença de que fatos e eventos são orientados pela
rígida lei da causalidade, de que aquilo que é observado no totalitarismo é apenas
um correlato de fatos e ocorrências já observados anteriormente. É imprescindível
considerar que um evento político da envergadura do totalitarismo instaura uma
nova constelação de significações” (Cf. DUARTE, 2000, p. 36). Trata-se, pois, de
compreendê-lo como um evento que lança luzes em direção ao seu passado e futuro.
Que não permite ansiar por uma eventual restauração da antiga ordem do mundo
com todas suas tradições, nem pela reintegração das massas, arremessadas ao
caos produzido pela violência das guerras e revoluções e pela progressiva
decadência do que sobrou.
Logo, o rigor científico (que se manifesta nas ciências humanas na forma do
historicismo), em sua maneira de olhar para o campo dos assuntos humanos
enquanto um processo constante, não possibilita ultrapassar os estreitos limites da
pura ocorrência linear e perceber que os regimes totalitários, como um fato
estabelecido, romperam com a cadeia de eventos que ligavam o pensamento e a
política com a sua própria tradição. Desta forma, a premissa historicista moderna de
que os eventos só seriam significativos se inseridos e acomodados dentro de um
processo (fabricado pelos indivíduos) não poderia explicar o desajuste brutal entre
os campos de concentração e qualquer justificativa política passível de sua
justificação.
Além do mais, a crítica de Arendt à causalidade histórica refere-se ao seu
caráter determinista, à tendência de encobrimento do evento por forças ocultas e
incontroláveis, fundamentos absolutos, ou ainda, na aplicação de conceitos gerais,
na busca de camadas mais e mais profundas de significado. Com isso, os eventos
particulares perdem o seu sentido, tornando-se acessórios mudos. De acordo com
Arendt, essas superstições desenfreadas do século XX, fantasiadas de um
“cientificismo vigarista”, começaram a suprir suas ‘deficiências” com a introdução
de categorias de avaliação estranhas e amiúde absurdas ao campo das ciências
sociais (Cf. ARENDT, 2008, p. 358).

Por detrás destas engenhosas e ousadas
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reconstruções do passado e das previsões do futuro, resta o evento totalitário e o
seu reflexo, ou seja, as ressonâncias ainda perceptíveis da falência radical da
estrutura da moralidade, de todo o corpo de mandamentos e proibições, da justiça,
relações sociais, instituições sociais e sobretudo, dos ataques à liberdade.12
Como buscou-se explicitar neste breve texto, o imperialismo, com sua lógica
expansionista, afetou direta e indiretamente as bases do Estado-nação e favoreceu
a radicalidade de certas tendências que já podiam ser observadas no tecido social
da Europa: enquanto produziu enormes quantidades de capital, produziu também a
superfluidade dos bens e dos indivíduos; enquanto criava colônias em solo africano
contribuiu para a decadência institucional das leis e dos partidos políticos europeus;
enquanto definiu a expansão como processo político incontornável, condicionou o
racismo à justificativa ideológica para dominação de outros povos; ao promover a
burocracia como expediente político, esvaziou a vida pública e criou vácuos de poder
que seriam prontamente cooptados pelos movimentos nacionalistas e, mais tarde,
pelos movimentos totalitários. De acordo com Duarte, todos estes elementos agiram
como molas propulsoras para o sentimento de superfluidade e falência das
instituições, não apenas durante a fase do imperialismo de ultramar, mas sobretudo
no imperialismo continental e após a Primeira Guerra Mundial (Ver DUARTE, 2000, p.
32-33).
No contexto de um artigo datado do ano de 1954 intitulado “Sobre a natureza
do totalitarismo: uma tentativa de compreensão”, Hannah Arendt já chamara a
atenção para o fato de que a dominação totalitária, na conjunção de todos os seus
elementos de terror e destruição da política, busca amalgamar as pessoas no deserto
da atomização e do isolamento e eliminar completamente a esfera da vida pública,
aquela: “[...] esfera em que todos os homens agem juntos quanto a questões de igual
interesse para todos” (ARENDT, 2008, p.351). Para tanto, o indivíduo, absorto em sua
solidão, deveria prevalecer sobre o cidadão, pois somente assim, os seres humanos
poderiam ser facilmente apanhados e arremessados dentro de um processo de terror
12

Conforme escreve André Duarte, a crítica de Hannah Arendt ao cientificismo dentro das ciências
humanas mostra que: “Sua principal preocupação era a de contestar a concepção moderna da história
como totalidade que se desdobra em processos dotados de uma lógica própria, condição teórica
fundamental das modernas filosofias da história, em suas várias figurações” (DUARTE, 2000, p, 39).
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e conformação às leis da Natureza ou da História, e a ação poderia ser,
paulatinamente, substituída pelo comportamento, a partir do qual nenhum princípio
de ação livre, nenhuma espontaneidade ou interesse poderia se manifestar.
O totalitarismo é, assim, uma nova possibilidade de governo (se é que assim
pode ser denominado) que, ao desafiar o conteúdo das leis positivas, a própria
tessitura da realidade, o senso comum e dignidade da vida humana, afirma seguir as
leis rígidas da raça, ou embate subterrâneo das classes dentro da História. Essas
ideologias, como destacou-se ao longo deste trabalho, não surgiram do nada, haja
vista o fato de que traziam em sua pretensa explicação total da realidade, elementos
já conhecidos da própria tradição ocidental, como o antissemitismo e o socialismo.
Em suma, muito mais do que opiniões irresponsáveis acerca do mundo, no interior
do governo totalitário, as ideologias se tornam o motor da ação política, e isso no
duplo sentido de determinar as ações políticas do governante e submeter os
governados. Conforme as palavras de Arendt, “essas ideologias estavam plenamente
desenvolvidas antes que qualquer um tivesse ouvido o temo ou tivesse concebido a
noção de totalitarismo” (ARENDT, 2008, p. 369). Contudo, o mais espantoso para
Arendt foi o fato de que:
[...] o único expediente novo inventado ou descoberto pelos dirigentes
totalitários, para o uso dessas ideologias, foi converter uma perspectiva geral
num princípio que rege todas as atividades. Stálin e Hitler não acrescentaram
uma única ideia nova ao socialismo ou ao racismo, respectivamente; no entanto,
foi apenas em suas mãos que essas ideologias adquiriram uma gravidade fatal
(ARENDT, 2008, p. 370).

Para Arendt, os movimentos totalitários, na medida em que pretenderam
tornar o conteúdo ideológico em realidade viva, atacaram a pluralidade e a
capacidade humana de principiar o novo por meio de ações conjuntas. Pois, para
transformar o mundo de acordo com uma ideologia é necessário eliminar todas as
partes não submetidas do mundo, ou seja, numa palavra, eliminar as condições de
possibilidade da liberdade política. Apenas os indivíduos isolados podem ser
dominados totalmente. Daí porque o totalitarismo repudia a imprevisibilidade, a
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curiosidade humana, a variabilidade das ações, os compromissos estabelecidos
mutuamente, a recorrente mudança de opinião. Ao tentar ir

contra a liberdade

humana, o totalitarismo se mostra, como compreende Arendt, a um abismo de
distância de todas as outras formas de dominação e de toda a volúpia de poder já
registrada na história humana. A organização totalitária contou com o terreno fértil
de uma sociedade atomizada, desiludida com relação as instituições políticas,
fragilizada pelo desemprego, pela ausência de um espaço público e de um mundo
comum. Assim, na medida em que as pessoas convivem sem compartilhar nada de
tangível, habitam um mesmo espaço sem se relacionarem, estão no mundo sem se
responsabilizarem por ele, é compreensível como noções tais como raça ou classe
podem facilmente substituir o estofo da política.
Encerra-se, aqui, resgatando uma passagem de Arendt contida no ensaio de
1954 referido acima, que serve apropriadamente para uma reflexão acerca dos
desafios dos tempos atuais, que se vê assombrado por movimentos protofascistas,
misóginos, xenófobos gestados dentro de um sistema neoliberal cada vez mais
tecnocrata e desumano, que atualiza e grava a experiência de desamparo e
desassistência. Nessa passagem, Arendt escreve que o fascínio que o totalitarismo
despertou em amplas parcelas da população pode ser melhor compreendido se se
deixa de lado a hipótese da maldade intrínseca dos seres humanos, ou a ignorância
instransponível, e se considera “[...] o desespero que cresce em torno de todos nós
[...]” (ARENDT, 2008, p. 377). A política enquanto produção e administração do
desespero não constitui um fato do passado. Percebe-se, hoje em dia, claramente,
como a vida endividada, o império da segurança paranoica, da subjetividade
circunscrita ao trabalho, da exclusão e dos privilégios conduz grandes contingentes
populacionais em direção ou da desesperança ou do culto à personalidade
autoritária.
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9. Juízo e Julgamento: apontamentos sobre o politicamente correto e o
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Guilherme Reolon de Oliveira1
Resumo
À pergunta que a sociedade proclama, constantemente, na contemporaneidade,
“Quem sou eu para julgar?”, faço uma provocação: “É possível não julgar?”. Realizo
tal provocação a partir da análise crítica de Kant que Arendt estabelece na terceira
parte de A vida do espírito. Proponho um diálogo com Levinas e Foucault, tendo em
vista suas respectivas reflexões sobre a hospitalidade e o poder. E, por fim,
demonstrar como a arte, como ponto de partida para o juízo, pode ser antídoto frente
à exacerbação de relações assimétricas na sociedade contemporânea.
Palavras-chave: julgamento, juízo, politicamente correto, acolhimento, poder
Abstract
To the question society constantly asks in contemporary times, “Who am I to judge?”,
I provokingly reply: “Is it possible not to judge?”. This provocation is based on the
critical analysis of Kant carried out by Arendt in the third part of The Life of the Mind.
I suggest a dialogue with Levinas and Foucault, bearing in mind their reflections on
hospitality and power. Finally, I try to show that art, as a starting point for judgment,
can
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contemporary society.
Keywords: judgment, politically correct, welcoming, power.
Introdução
À

pergunta

que

a

sociedade

proclama,

constantemente,

na

contemporaneidade, “Quem sou eu para julgar?”, faço uma provocação: “É possível
não julgar?”. Realizo tal provocação a partir da análise crítica de Kant que Arendt
estabelece na terceira parte de A vida do espírito. Proponho um diálogo com Levinas
e Foucault, tendo em vista suas respectivas reflexões sobre a hospitalidade e o
poder.
Arendt baseia sua teoria do julgar político na teoria do juízo reflexivo,
especificamente o julgamento da beleza. A pensadora rejeita uma política regida por
leis universais, porque esta não admite diferenças legítimas de opiniões dos
cidadãos. Os juízos reflexivos de gosto, que pensam o particular contido no universal,
são modelo mais apropriado para tomar decisões políticas. Arendt, ainda, enfatiza o
papel do espectador (em detrimento do ator político), assim como Kant privilegia o
gosto sobre o gênio. Ao mesmo tempo, julgar difere do pensar, porque não deixa o
mundo das aparências. Arendt apropria-se da ideia de sensus communis da “Crítica
do juízo” de Kant: o gosto, ou a habilidade para julgar a beleza, é um tipo de senso
partilhado. A fim de chegar a um juízo da beleza, as pessoas devem comparar
intelectualmente seus juízos com os possíveis juízos dos outros.
Concerne ao juízo o domínio do sensível, sendo a racionalidade coadjuvante
neste processo. Diante da aparência – essa é nossa hipótese – há uma
impossibilidade de “não julgar”. E talvez seja necessário que se diferencie Juízo e
Julgamento. O “julgar do Juízo” é próprio do Ser e é pertinente à racionalidade
sensível (ou racionalidade estética), no limite é justiça, equilíbrio. O “julgar do
Julgamento” concerne ao pathos, no limite é poder, violência. Como impostura
perversa, o Julgamento se alinha ao politicamente correto, próprio da mascarada. A
tolerância, como cuidado de si e dos outros, é seu contraponto, e acontece também
como hospitalidade.
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Poder e violência
O exercício do poder opera através de uma modalidade especial de ação, de
natureza agônica, que pode ser entendida como o governo das próprias ações e das
ações dos outros. Governo significa ordenar um campo de probabilidades através da
condução de condutas, ou seja, governar é “conduzir” ações. Para Foucault (1982),
“a conduta é, ao mesmo tempo, o ato de ‘conduzir’ os outros e a maneira de se
comportar num campo mais ou menos aberto de possibilidade” (Foucault, 1982,
p.243).
Segundo Tedesco e Rodrigues (2009), as práticas clínicas, assim como as
práticas educacionais e as políticas públicas, podem ser afirmadas como formas de
governo do outro, ou seja, ação realizada sobre a maneira como o outro se cuida para
se governar. Trata-se de atos que contribuem na construção do autogoverno do
outro. E, ao realizar essa aproximação entre prática clínica e modo de governo, “a
problematização ética é recolocada em novos termos. A questão é saber como a
ética, que diz respeito à ‘relação consigo’, se aplica no contexto do governo do outro”
(p.91).
A orientação ética da política deve, portanto, alocar-se do lado da incitação ao
movimento de forças, da instalação e da preservação dos jogos de poder. Tal
estratégia deve ser realizada em duas direções.
De um lado, devemos evitar, nas relações de poder, que soframos os abusos de
poder por parte do outro que visa conduzir nossas ações. De outro lado, e é o que
mais nos interessa apontar no momento, devemos evitar exercer sobre o outro o
poder indevido, forma de poder que conduza a estados de dominação. Em ambos
os casos, trata-se de escapar dos estados de dominação e, para tanto, é preciso
realizar um trabalho sobre nós mesmos que ao mesmo tempo nos transforme,
opere deslocamentos de forças nos jogos de poder e, consequentemente, nos
impeça de subjugar os outros. (TEDESCO & RODRIGUES, 2009, p.91-92).

É nesse sentido que um cuidado de si é condição para a prática política, como
pressuposto para escape do estado de dominação, operando naquele sentido, de
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deslocamento de forças nos jogos de poder. O cuidado consigo mesmo visa
administrar bem as relações de poder no sentido da não-dominação, como bem
conceituara Foucault (1984): “aquele que cuida adequadamente de si mesmo é, por
isso mesmo, capaz de se conduzir adequadamente na relação aos outros e para os
outros” (p.271).
Cuidado de si e cuidado dos outros precisam estar entrecruzados no manejo
das práticas que alimentam a circulação das assimetrias de poder, para, dessa
forma, melhor acolherem os movimentos éticos de invenção de si mesmo. A “relação
consigo” torna-se a estratégia ética principal uma vez que “não se deve fazer passar
o cuidado dos outros na frente do cuidado de si; o cuidado de si vem eticamente em
primeiro lugar, na medida em que a relação consigo mesmo é ontologicamente
primária” (Foucault, 1984, p.271) .
Para governar os outros é preciso antes governar a si mesmo. O cuidado de
si, conceituado por Foucault remete ao conceito grego de askésis. Um aspecto
importante nesse último conceito (que de certa maneira nos remete ao “chegar-aser-o-que-se-é” nietzschiano) é a possibilidade de invenção de si mesmo através
das práticas de si, e, segundo Laponte (2003), “não a descoberta da verdade de um
sujeito que estaria oculta, eclipsada pela falta de consciência de si mesmo. As
diferentes formas de práticas de si não são, dessa forma, ‘tomadas de consciência’”
(p.77).
O cuidado de si, para Foucault, reverbera em uma “estética da existência”, que
implica todo um conjunto de trabalhos sobre si mesmo no sentido de estetizar-se,
produzir-se como uma obra de arte, bela aos olhos dos outros (e de si). Esse trabalho
estético de produzir-se como obra de arte é o principal esforço ao nível das relações
do sujeito consigo mesmo, destacando o princípio ‘ocupa-te de ti mesmo’ (e
conhece-te a ti mesmo) e colocando-o como condição para o conhecimento de si, o
que quer dizer que esse sujeito histórico se constitui eticamente nesse movimento
que vai do trabalhar-se ao conhecer-se:
Existem os cuidados com o corpo, os regimes da saúde, os exercícios físicos
sem excesso, a satisfação, tão medida quanto possível, das necessidades.
Existem as meditações, as leituras, as anotações que se toma sobre livros ou
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conversações ouvidas, e que mais tarde serão relidas, a rememoração das
verdades que já se sabe mas de que convém apropriar-se ainda melhor. [...]
as conversas com um confidente, com amigos, com um guia ou diretor; às
quais se acrescenta a correspondência onde se expõe o estado da própria
alma, solicita-se conselhos, ou eles são fornecidos a quem deles necessita.
[...] em torno dos cuidados consigo toda uma atividade da palavra e de escrita
se desenvolveu, na qual se ligam o trabalho de si para consigo e a
comunicação com outrem. Tem-se aí um dos pontos mais importantes dessa
atividade consagrada a si mesmo: ela não constitui um exercício da solidão,
mas sim uma verdadeira prática social. (FOUCAULT, 1985, p.56-57).

O filósofo destaca, em um de seus últimos seminários no Collège de France,
dedicado ao tema do governo de si e dos outros, que, em particular nos dois primeiros
séculos de nossa era, houve um desenvolvimento de uma (certa) “cultura de si” que
adquirira naquele momento tais dimensões que se podia falar de uma verdadeira era
dourada da cultura de si, vinculada à verdade, a uma “coragem da verdade”,
encarnada no sentido de um “falar francamente”.
E nessa cultura de si, nessa relação consigo, viu-se desenvolver toda uma
técnica e toda uma arte que se aprendem e se exercem. Viu-se que essa arte de
si necessita de uma relação com o outro. Em outras palavras: não se pode cuidar
de si mesmo, se preocupar consigo mesmo sem ter relação com o outro. E o
papel desse outro é precisamente dizer a verdade, dizer toda a verdade, ou em
todo caso dizer toda a verdade necessária, e dizê-la de uma certa forma que é
precisamente a parresía, que mais uma vez é traduzida pela fala franca.
(FOUCAULT, 2010, p.43)

Assim, há uma dupla temática do cuidado de si e do conhecimento de si: a
obrigação de todo indivíduo de se preocupar consigo mesmo, imediatamente ligada,
como sua condição, ao conhecimento de si. Ninguém pode cuidar de si sem se
conhecer. A prática psicanalítica, nesse sentido, é um conhecimento de si, a partir de
um saber (ainda que suposto) do analista, também fundamentado numa prática de
conhecimento de si próprio. O que está em questão é como tal conhecimento
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reverbera no cuidado de si, como uma ação mais ampla, existencial, como
construção de uma “estética da existência”, tornando-se si mesmo, tornando-se
obra de arte, e autor dessa obra, logo artista. E, ainda, como esse cuidado de si é
condição sine qua non para a constituição de um cuidado dos outros, fundamento
do cuidado de si destes outros, e a criação de uma estilística, dando vazão às
singularidades e à diferença, como resistência à fragilização das subjetividades
contemporâneas e suas sintomáticas: o desamparo, o desespero, o sofrimento
psíquico, além de suas consequências psicopatológicas e comportamentais.
Heidegger chama de Befindlichkeit (sentimento de situação) um existencial
que acompanha toda a compreensão do Dasein (do ser-no-mundo, a existência em
si) e, em especial, as relações deste com seu conceito-chave de cuidado (Sorge).
Segundo Stein (2000):
O cuidado se constitui como ser do ser-aí, porque nele se estabelece uma
relação circular entre afecção e compreensão, na medida em que é
eliminada a ideia de representação e substituída por um modo de ser-em,
de ser-no-mundo e de relação do ser-aí consigo mesmo como ter-queser e ser-para-a-morte (facticidade e existência). O cuidado é o ser do seraí porque o ser-aí tem nele o horizonte de seu sentido: a temporalidade.
Então o cuidado, com o caminho pelo qual o ser-aí, numa relação
ontológica consigo mesmo, consegue, pela afecção e pela compreensão,
ser, de algum modo, todas as coisas. (STEIN, 2000, p.157)
Hospitalidade e acolhimento como antídoto
Jacques Derrida, o filósofo da desconstrução, destaca que, no acolhimento, a
ética interrompe a tradição filosófica do parto e desfaz a astúcia do mestre quando
este finge desaparecer atrás da figura da parteira. Uma política de hospitalidade é
uma política do poder quanto ao hóspede, quer seja ele o que acolhe ou o acolhido.
Para Levinas, o acolhimento dá e recebe outra coisa, mais do que eu e mais que outra
coisa:
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Desde as primeiras páginas de Totalidade e infinito, lê-se que abordar o Outro no
discurso é acolher sua expressão em que ele ultrapassa a todo instante a ideia
que se poderia ter dele. É então receber do Outro para além da capacidade do eu;
o que significa exatamente: ter a ideia do infinito. Porém isso significa também
ser ensinado. A relação com o Outro ou o Discurso é uma relação não-alérgica,
uma relação ética, porém esse discurso acolhido é um ensinamento. Porém o
ensinamento não retorna à maiêutica. Ele vem do exterior e me traz mais do que
eu contenho. (DERRIDA, 2004, p.35-35).

Esse receber, proposto como sinônimo de acolher por Derrida, só recebe na
medida – uma medida desmedida – em que ele recebe para além da capacidade do
eu. Essa desproporção dissimétrica marca a lei da hospitalidade. A palavra “acolher”
designa, com a noção de Rosto, a abertura do eu, e a anterioridade filosófica do sendo
sobre o ser. O Discurso, assim, se apresenta como Justiça “na retidão do
acolhimento dado ao rosto” (DERRIDA, 2004, p.46). Nossa questão é exatamente
neste ponto: se a arte pode ser entendida como Discurso, atuando como produtora
de sentido e presença numa dimensão de abertura à alteridade.
A hospitalidade, para Derrida (2004), é a essância (diferente de essência) do
que é, ou antes, do que se abre assim para além do ser. Numa continuidade do
pensamento levinasiano, a hospitalidade é infinita ou ela não é; ela é acordada ao
acolhimento da ideia do infinito, portanto do incondicional, e é a partir de sua abertura
que se pode dizer, como o fará Levinas, que a ética não é uma disciplina da filosofia,
mas a “filosofia primeira”.
Considerações finais
Pensamos que a arte, nesse sentido, como ponto de partida para o juízo, pode
figurar precisamente como originária de um olhar para o diferente e como abertura
para questões fundamentais da contemporaneidade – como fielmente é produzida,
sempre como atenção ao tempo presente, e mesmo como antecipatória de
problemáticas futuras – a partir das formulações do conceito de acolhimento e
hospitalidade, tendo em vista que a lógica desses, como destaca Derrida, é uma
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“estranha lógica, mas tão esclarecedora, essa de um senhor impaciente que espera
seu hóspede como um libertador, seu emancipador” (2003, p.107). Juízo assim como
dimensão própria do Ser, pertinente à racionalidade sensível (ou racionalidade
estética), que no limite é justiça, equilíbrio, antídoto à violência do Julgamento, que
se aproxima do politicamente correto e do poder assimétrico.
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10. O destino do homem em suas mãos
The fate of man in its hands
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Resumo
Hannah Arendt: quem foi, seu pensamento é válido (ou o tornamos obsoleto e inócuo)
na contemporaneidade? O que ela propõe em seus textos? Quais as condições para
julgar e quem o faz, como o faz? O que é responsabilidade, existência, liberdade? Em
quê exatamente podemos julgar, somos livres para agir, para resolver, para existir
enquanto ser no mundo? Que responsabilidade portamos a partir de nossas ações?
O que podemos chamar de humano, por onde passa e se apresenta o existir humano?
Palavras-Chave: Judeus, Nazismo, Julgamento, Responsabilidade, Ética, Filosofia.
Abstract
Hannah Arendt: who was she, is her thought still valid (or did we make it obsolete and
innocuous) in contemporaneity? What does she propose in her texts? What are the
conditions for judging and who does it, how is it done? What is responsibility,
existence, freedom? On what exactly can we judge, are we free to act, to resolve, to
exist as being in the world? What responsibility do we carry for our actions? What
may we call human, where does human existence pass and present itself?
Keywords: Jews, Nazism, Judgment, Responsibility, Ethics, Philosophy.
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1 Hannah Arendt
Hannah Arendt nasce na Alemanha, em 1906. Foi aluna de Heidegger, Husserl
e Karl Jaspers. Sua tese de doutorado: O conceito de amor em Santo Agostinho. Foge
do nazismo, refugiando-se nos Estados Unidos e lá convive com outros judeus,
intelectuais exilados. Morre em 1975.
A condição humana, livro dela publicado em 1958. Na introdução, escreve: “O
que proponho, nas páginas que se seguem, é uma reconsideração da condição
humana à luz de nossas mais novas experiências e nossos temores mais recentes”.
O tema central do livro é “O que estamos fazendo”. Parece que, até o fim de sua vida,
busca uma resposta para esta questão de difícil elucidação e resposta mais
complicada ainda. Outras obras suas são: Origens do totalitarismo, Eichmann em
Jerusalém: relato sobre a banalidade do mal, Entre o passado e o futuro,
Responsabilidade e julgamento, Homens em tempos sombrios, Sobre a Violência.
Deixou inacabado: The Life of Mind (considerações sobre o pensar, o querer e o
julgar).
2 Sobre Heidegger e a Gestell
Frisa-se Modernidade/Técnica/Armação: A Modernidade: se caracteriza pela
metafísica da armação (Gestell) – Império da armação (da tecnologia: techné +
logos) é fruto do niilismo ativo, preconizado por Nietzsche. A Armação (Gestell) seria
o que articula ciência, técnica, logos, máquina, e dá um sentido a essa articulação, o
supra-humano. Tentativa de tornar lógico, calculável, positivo ou científico as
questões metafísicas
Ex: questões do Belo: cirurgias plásticas seriam uma forma de mascarar o
belo, lugar onde o belo não mais vige enquanto origem do mesmo, tentativa de forçalo à presença. Algumas vezes o que se consegue é tornar o resultado mais feio do
que o que já existia.
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2.1 Características da época moderna
- técnica maniqueísta - vemos isso cada vez mais frequente e presente, nos
reality shows, no uso de dados pela grande “indústria” de tecnologia (para obter
lucros com a publicidade forçada aos que se filiam a suas redes).
- ciência experimental – o campo da ciência experimental exacerbou-se em
nossos dias, com o evento da pandemia e os testes (sem autorização) de indústrias
investigadas na CPI, utilizando-se de pacientes e suas famílias.
- vivência estética – o uso da busca frenética por uma beleza padronizada,
não mais a valorização da identidade pessoal e da diferença, e os estrondosos
ganhos financeiros advindos de técnicas cada vez menos éticas e mais invasivas.
- cunho cultural da política e perda do sentido do divino – a política cada vez
mais corruptiva e que causa grandes irrupções no tecido social, perdendo
completamente o cunho de executora e cuidadora deste mesmo tecido.
↓
O “demoníaco” para Heidegger seria a massificação, o gigantismo, o
nivelamento e, como consequência, a total indiferença pelo outro e por tudo o que o
cerca.
Metafísica da armação → modernidade → techné + logos
↓
criação do ente => “tecnologia”
↓
elimina a questão do ser, elimina o ser
↓
aparecimento da programação
3 A Condição Humana
Principais ideias
O homem não é um ser de natureza, é um ser de condição. Qual seria esta
“condição”?
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O homem é um ser de ação (arte – vinculações com Santo Agostinho, a questão dos
talentos no texto bíblico) + discurso (político)
A ciência busca tornar “artificial” a própria vida, cortando laços do homem com a
natureza: um exemplo seria a fertilização in vitro
↓
Desejo de fugir à condição humana presente, na esperança de prolongar a duração
da vida para além do limite de cem anos.
↓
O super-homem nietzschiano, os experimentos nazistas, a busca pela raça ariana
As “verdades da ciência”, comprovadas matematicamente e nas tecnologias, já não
se prestam à expressão normal da fala e do raciocínio. Se ficarmos à mercê do
mundo tecnológico, sem raciocínio, sem discurso, ficaremos só com a AÇÃO, só que
uma ação limitada, pois uma ação parcial, à mercê das tecnologias que cada vez
mais nos substituem no que nos sobra (sem o discurso).
↓
Sem trabalho → tornamo-nos escravos das máquinas, sem Vida
Cérebro: é a condição material e física do pensamento.
- Não podendo mais acompanhar o que fazemos, necessita-se de máquinas
A situação criada pelas ciências tem grande significado político. Sempre que a
relevância do discurso entra em jogo, a questão torna-se política por definição, pois
é o discurso que faz do homem um ser político
↓
Adotaríamos um modo de vida no qual o discurso não teria sentido, escondidos em
“realidades” virtuais, chats, redes sociais virtuais, sites de relacionamento (Hannah
escreveu isso nos anos 50 do século XX – a internet passa a existir nos anos 70).
“Tudo o que os homens fazem, sabem ou experimentam só tem sentido na medida
em que pode ser discutido”.
Outro exemplo: a ingenuidade (mais do que falta de caráter) dos cientistas, por não
terem recusado criar armas atômicas e “acreditarem” ou “esperarem” ser
consultados sobre seu uso.
“Uma vez criadas as armas, eles seriam os últimos a ser consultados sobre
seu uso” → “habitam um mundo onde as palavras perderam seu valor”.
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3.1 Vida Activa
O trabalho nivela os homens. O que temos cada vez mais é uma sociedade em que o
trabalhador já não pratica as outras atividades superiores – pensar sobre, ter ideias,
observar formas mais simples e/ou complexas para realizar as atividades – o
pensamento ficou obsoleto.
Mesmo nas linhas de produção o homem não mais vê o resultado de seu trabalho –
com as terceirizações, muitas vezes, existe uma empresa inteira que só fabrica uma
peça e nem sabe para quê e porquê, nem mesmo consegue visualizar o resultado
e/ou a aplicação de seu esforço.
↓
“O que se nos depara, portanto, é a possibilidade de uma sociedade de trabalhadores
sem trabalho, isto é, sem a única atividade que lhes resta”.
Vita activa, a expressão: produto de uma constelação histórica específica: o
julgamento de Sócrates e o conflito entre o filósofo e a polis. As acusações de que
corrompia os jovens e influenciava seu pensamento, o julgamento e a decisão para
que morresse usando cicuta. Ele, mesmo sendo orientado a fugir, decide seguir sua
ética: se o povo o tinha considerado, por julgamento e decisão, como transgressor
ele devia seguir o que haviam decidido, qual seja morrer ingerindo cicuta.
Na filosofia medieval é a tradução consagrada do “bios politikos” de Aristóteles: três
modos de vida: labor (modo de vida do escravo), trabalho (dos artesãos) e a vida
aquisitiva (do mercador).
Outros modos de vida: voltados ao belo
-

Prazeres do corpo (belo consumido como é dado)

-

Vida dedicada aos assuntos da polis, a arte da política.

-

Vida do filósofo

Em Agostinho: “vita negotiosa ou actuosa”: vida dedicada aos assuntos públicos e
políticos.
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3.1.1 Vita activa: atividades fundamentais
•

Labor: corresponde ao processo biológico do corpo humano, tem a ver com as
necessidades vitais – a condição humana do labor é a própria vida.

•

Trabalho: atividade correspondente ao artificialismo da existência humana. O
trabalho produz um mundo “artificial” de coisas, diferente de qualquer
ambiente natural – a condição humana do trabalho é a mundanidade

•

Ação: única atividade que se exerce diretamente entre os homens, sem a
mediação das coisas ou da matéria, corresponde à condição humana da
pluralidade (especificamente A Condição → Não apenas a conditio sine qua
non, mas a conditio per quam de toda a atividade política → não a política
partidária, mas o discurso, a relação entre os homens).

Hannah Arendt diz que não propõe uma resposta única – solução possível – mas
uma reconsideração da condição humana à luz das novas experiências (nazismo,
experimentos genéticos, fecundação in vitro, pesquisas da raça ariana, etc) e
temores recentes (1958).
↓
Requer reflexão (não refletir o outro, mas Pensar o outro, com o outro).
↓
A irreflexão: o seguir “verdades” vazias – características do tempo dela (só dela?).
↓
Hannah Arendt propõe refletir sobre o que estavam fazendo.
↓
Proponho pensar sobre o que temos e o que fazer com isso!
4 O caso Eichmann
Hannah, exilada nos Estados Unidos, é convidada a escrever apara a revista
Nex Yorker sobre o julgamento de Adolf Eichmann, em Nuremberg. O resultado desta
reportagem está no livro Eichmann em Jerusalém, um relato sobre a banalidade do
mal.
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“Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal”, livroreportagem de Hanna Arendt, apresenta-se como caso sui generis, no que tange aos
pilares da ética,. principalmente pelo fato de ser quase desconhecido, ou pouco
estudado, nos meios acadêmicos e de ter principiado a ser discutido efetivamente
nos dias de hoje apenas..
Adolf Eichmann, um dos arquitetos da “solução final” nazista é raptado num
subúrbio de Buenos Aires, por um comando israelense em maio de 1960. Na Casa da
Justiça de Jerusalém, o palco estava montado para um espetáculo de magnitude
histórica: as vítimas de ontem alçadas à condição de juízes do antigo carrasco. Mais
que um julgamento, uma lição e uma advertência: nada frearia a determinação do
Estado judeu em capturar gente como Adolf Eichmann.
Tudo seria seguido como planejado, se ao menos o curso do processo não
tivesse produzido a mais bizarra desproporção: quanto mais inflada a retórica da
acusação, quanto maior o horror dos testemunhos, tanto mais se apagava e
apequenava a figura do “monstro” na cabine de vidro. O fato não escapou aos olhos
da filósofa Hannah Arendt, que assistiu ao julgamento como correspondente da
revista The New Yorker. Esquivando-se à paixão reinante, ela pôde ver Eichmann em
toda a sua mediocridade: um arrivista de pouca inteligência, uma nulidade pronta a
obedecer a qualquer voz imperativa, um funcionário incapaz de discriminação moral
– em suma, um homem sem consistência própria, em quem os clichês e eufemismos
burocráticos faziam as vezes de caráter.
Uma vítima, portanto? Arendt mostra que, longe disso: não há sofisma capaz
de apagar seu papel na deportação de milhões de judeus para os campos de
extermínio nazistas. O problema é que Eichmann descobre na própria mediocridade
seu último trunfo: como condenar um funcionário honesto e obediente, cumpridor de
metas, que não fizera mais do que agir conforme a ordem legal vigente na Alemanha
de então? Ou seja, Eichmann propõe defender-se, lançando mão da “desculpa” de
que fazia o que fazia apenas porque seguia ordens.
Arendt, a partir daí, fundindo o jornalismo político à reflexão histórica e
filosófica, explora as implicações do caso Eichmann: o que fazer das noções de culpa
e responsabilidade do Estado burocrático moderno? Em que medida a tragédia do
Holocausto deve servir para reformar o conceito usual de soberania e as relações
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entre os Estados? Como se vê, questões que não perderam a cadência e que,
magistralmente, seguindo os preceitos jornalísticos comuns, não só às teorias éticofilosóficas, como também aos códigos de ética, cânones da classe e cartas de
princípios, Hannah Arendt narrou.
O relato de um julgamento só pode discutir as questões que foram tratadas no
curso do julgamento ou que, no interesse da justiça, deveriam ser tratadas. Se a
situação geral de um país em que o julgamento ocorre é importante para a
condução do julgamento, ela também deve ser levada em conta. Este livro,
portanto, não trata da história do maior desastre que se abateu sobre o povo
judeu, nem é um relato sobre o totalitarismo, nem uma história do povo alemão
à época do Terceiro Reich, nem é, por fim e, sobretudo, um tratado teórico sobre
a natureza do mal. O foco de todo julgamento recai sobre a pessoa do acusado.
[...] Tudo o que vai além disso, [...] só afeta o julgamento na medida em que forma
o pano de fundo e as condições em que o acusado cometeu seus atos. Todas as
coisas com que o acusado não entrou em contato, ou que não o influenciaram,
devem ser omitidas dos trabalhos de um tribunal e consequentemente da
reportagem sobre ele. (ARENDT, 1999, p.308-309).

No

Pós-escrito

ao

livro-reportagem,

Arendt,

respondendo

aos

questionamentos de judeus que interpretaram sua obra quase como uma “defesa” a
Eichmann, analisa exatamente a prática jornalística implicada no relato, no qual ela
não agiu nem em defesa, nem em acusação, mas na condição de correspondente, e
mesmo pensadora: jornalista e não militante.
Posso também imaginar muito bem que uma controvérsia autêntica poderia ter
surgido do subtítulo do livro; pois quando falo da banalidade do mal, falo num
nível estritamente factual, apontando um fenômeno que nos encarou de frente
no julgamento. [...] Para falarmos em termos coloquiais, ele [Eichmann]
simplesmente nunca percebeu o que estava fazendo. [...] Ele não era burro. Foi
pura irreflexão – algo de nenhuma maneira idêntico a burrice – que o predispôs
a se tornar um dos grandes criminosos desta época. (ARENDT, 1999, p.310).
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Questões como essa e questões fundamentais à prática, logo à ética
jornalística, apresentam-se urgentes na atualidade, essenciais para a manutenção
da credibilidade da imprensa.
A revisão bibliográfica de literatura comparada para pensar tantas questões
que surgem passam entre as principais correntes contemporâneas de ética aplicada,
destacando-se as tendências neo-aristotélicas, a ética da alteridade (Levinas), a
ética da finitude (Heidegger), o utilitarismo, a teoria ético-política da justiça (Rawls),
a ética do discurso (Habermas), a ética da responsabilidade (Hans Jonas), e a ética
jornalística, destacando-se, nacionalmente, os princípios éticos recomendados pela
Associação Nacional de Editores de Revistas (publicado em dezembro de 1997), os
preceitos da Associação Nacional de Jornais, o Código de Ética do Jornalista
(aprovado em 29 de setembro de 1985 pela Federação Nacional dos Jornalistas), e,
internacionalmente, os cânones do jornalismo adotado pelo Comitê de Ética da
American Society of Newspapper Editors (ASNE, em 1922), o Código de Ética dos
Editores-chefes da Associated Press (revisto e adotado em 1995), são
imprescindíveis para pensarmos os detalhes do texto publicado.
5 Humanos
O que nos torna humanos para a psicanálise, não nos deixando objetivar, ou
sermos objetivados, é o amor de estrutura, que nos diferencia perante os demais, que
nos torna desejantes, desejantes de vida, de felicidade, de busca.
Sartre vai além deste conceito, ele fala do existir humano, do processo da
existência humana, como uma construção, construção essa que parte da própria
liberdade de ser humano. O homem vai construindo sua existência, a partir da
liberdade que possui, liberdade de escolher, conforme seu desejo: “toda verdade e
toda ação implicam um meio e uma subjetividade humana” (SARTRE, 1970, p.01).
O humano é constituído pelo Outro. A partir desta marcação estrutural,
amorosa, ele pode nomear-se, determinar-se, decidir por si. Inicialmente ele não é
nada, é o resultado do Desejo deste Outro. Mas é somente através deste Desejo que
ele poderá desejar algo para si e também para o mundo.
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Sartre, em seu texto O existencialismo é um humanismo (1970), fala desta
condição existencial do homem, deste “princípio” que o “abarca” e o constitui:
Em primeira instância, o homem existe, encontra a si mesmo, surge no mundo e
só posteriormente, se define. O homem, tal como o existencialista o concebe, só
não é passível de uma definição porque, de início, não é nada: só posteriormente
será alguma coisa e será aquilo que ele fizer de si mesmo. [...] O homem é tãosomente, não apenas como ele se concebe, mas também como ele se quer; como
ele se concebe após a existência, como ele se quer após esse impulso para a
existência. O homem nada mais é do que aquilo que ele faz de si mesmo: é esse
o primeiro princípio do existencialismo (SARTRE, 1970, p. 3).

O homem escolhe, a partir de sua vontade, escolha essa original e espontânea,
mas também o homem é responsável por suas escolhas. Ele escolhe livre e
espontaneamente, e será responsável por seus atos livres. Responsabilidade esta
consigo mesmo e com os demais:
o primeiro passo do existencialismo é o de por todo homem na posse do que ele
é de submetê-lo à responsabilidade total de sua existência, [...] não queremos
dizer que o homem é apenas responsável pela sua estrita individualidade, mas
que ele é responsável por todos os homens. (SARTRE, 1970, p.03).

No texto sartriano, há uma noção de humanidade que extrapola toda a
individualidade, todo egoísmo ou todo egocentrismo narcisista que o homem possa
carregar, pois ele expõe a liberdade existencial humana como uma responsabilidade
que inclui a humanidade inteira: “a nossa responsabilidade é muito maior do que
poderíamos supor, pois ela engaja a humanidade inteira” (SARTRE, 1970, p.03).
Logo, em Sartre, toda nossa ação é livre, a partir de nossas escolhas, toda
nossa ação é uma construção livre de nossa individualidade, uma marca individual
de nossa existência, mas ela também é uma responsabilidade sobre a marca que
transmitimos como retrato da humanidade toda e “sobre” toda essa humanidade.
Essa responsabilidade carrega muita angústia, e daí a afirmação de Sartre de que o
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“homem é angústia” (SARTRE, 1970, p.04). Não há disfarces para a angústia, pois ela
faz parte deste existir humano, de escolhas e de responsabilidade.
O homem precisa recriar-se a cada instante, reconstruir-se, a partir de sua
liberdade de escolha, sem apoio, sem ajuda, só e pleno de responsabilidades. Ele
precisa inventar-se a todo instante, mas esse “invento” de si deve abarcar/conter
toda a humanidade, responder por toda a história humana. Daí que esse homem
sente desamparo, ele fica desamparado frente a tudo o que se lhe apresenta:
“desamparo e angústia caminham juntos” (SARTRE, 1970, p.07). O desamparo e a
angústia o desesperam, e a solidão o acompanha:
O desamparo implica que somos nós mesmos que escolhemos o nosso ser. [...]
Quanto ao desespero, trata-se de um conceito extremamente simples. Ele
significa que só podemos contar com o que depende de nossa vontade ou com
o conjunto de probabilidades que torna a nossa ação possível. (SARTRE, 1970,
p.07).

O desespero não deve ser um inibidor de minha ação. Ao contrário, deve me
engajar na ação: “não é preciso ter esperança para empreender [...] não deverei ter
ilusões e que farei o melhor que puder” (SARTRE, 1970, p.08).
A realidade só existe a partir da ação, o homem só existe à medida que se
realiza na ação, o homem é o conjunto de seus atos. No texto Entre quatro paredes
(2005), Sartre mostra a condição humana enjaulada, mas nunca isenta da totalidade
de seus atos. Inês é o retrato desta condição, já que verbaliza que ali está não por
sua condição, mas sim pelo que ocasionou, na totalidade, no decorrer de sua
existência com Florence e seu primo. Seduziu, inicialmente, Florence para depois
lançá-la com seu olhar perverso sobre o marido, levando o relacionamento de ambos,
Florence e o marido, a um desfecho trágico. Diz Inês, entre as quatro paredes do
inferno criado por Sartre: “eu sou má: isso quer dizer eu preciso do sofrimento dos
outros para existir. Uma tocha. Uma fogueira nos corações. Quando estou
completamente sozinha, eu me apago”. (SARTRE, 2005, p.82)
Inês é o carrasco do homem, é o resultado do que o homem faz consigo
mesmo, com sua liberdade sem responsabilidade pela humanidade inteira (ou este
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seria o humano em nós todos?). O que fazemos de nós, de nossas vidas traduz o que
somos, de onde viemos, para onde vamos, mas, principalmente, traduz o humano em
nós, o “espelho do homem”. No inferno, não havia espelhos, o olhar do outro era o
espelho que retratava o ser.
Considerações finais
Hannah Arendt, aluna de Heidegger, filósofa política, judia. Quantos adjetivos
para defini-la. Algum a define realmente em sua essência? Muitos, neles incluídos,
principalmente seus colegas refugiados do nazismo nos EUA provavelmente não
conseguiram compreendê-la.
Ela viveu na Alemanha nazista, como professora de política. Perseguida pelo
nazismo por ser judia, exila-se, foge para os EUA, onde se torna professora de
alemão. Sem documentos vive condição de liberdade cerceada. Já aqui ela não é
recebida em sua com dição primeira, qual seja para dar aulas de filosofia política,
mas de língua estrangeira. Há aqui uma sub-condição.
Junto a outros refugiados perseguidos e judeus mantém grupo de discussões,
encontros e contatos. Após a prisão/detenção de Eichmann, Hannah é convidada por
uma revista para escrever sobre o julgamento do mesmo. A reportagem resulta em
um livro onde ela vai questionar a forma como Eichmann é perseguido e capturado,
após é levado preso para ser julgado em Nuremberg, onde seu julgamento acontece.
Esta é uma grande questão de ordem ética, pois ela vai se contrapor a seus colegas
judeus para pensar sobre formas humanas de ação e diferentes julgamentos sobre
seus resultados e consequências. Por quê sou judeu e perseguido pelo nazismo,
estou isento de julgamentos sobre meus atos e posso ultrapassar limites, inclusive
na busca pela “suposta” (ou não) justiça?
Quanto a Eichmann, em sua defesa, traz a ideia de que era um soldado a
praticar atos sob o mando de alguém. Logo, não tem responsabilidade sobre tais
atos.
Hannah abre discussão sobre esta proposição fazendo-nos pensar: se
somos/estamos praticando atos sob ordens de alguém não conseguimos refletir
sobre estas ordens, questioná-las e, quiçá, não as realizar se concluímos que são
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imorais, injustas ou/e vão contra nossos preceitos éticos? Quando recebemos
ordens, mesmo que em situações de guerra, não temos autonomia de pensamento,
a perdemos e apenas praticamos atos, mesmo que errados, deixando de ser o que
chamamos (ou entendemos ser) humanos?
Em seu texto A Condição Humana, Hannah nos diz que, tanto Kant, com seu
imperativo, quanto Sócrates, com seu “dois em um”, tinham a ética antes, já a
portavam logo todo o imperativo e resolução já portariam preceitos éticos em sua
origem. Isso quer dizer que, quando analisamos o imperativo de Kant e o “dois em
um” (conversa consigo mesmo frente a um impasse que necessita resolução)
socrático, devemos sempre ter em mente essa condição, qual seja a que a ética, o
ethos já aí está. Quando trazemos a ética em nosso ser, mais fácil será praticarmos
e julgarmos atos com fins de atingirmos resultados justos.
Grandes questionamentos de Hannah também se dão no campo da
linguagem, quando declaramos “o povo”, a sociedade cometeu tal atrocidade, tal
fato. Mas, quem é a sociedade? Ela dirá, quando responsabilizamos todos, não
responsabilizamos ninguém, porque não conseguimos apontar um responsável.
Tantas proposições filosóficas vindas de alguém que não se nomeava
filósofa, mas sim do campo da política. E a filosofia, quanto nos ajuda a pensar nosso
mundo neste pós Segunda Guerra e depois desta grande pensadora?
Que fazer de nossas vidas, quem somos, para onde vamos, o que nos
diferencia dos animais, se é que algo nos diferencia verdadeiramente, tudo depende
de nós: “o destino do homem está em suas próprias mãos” (SARTRE, 1970, p.09).
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