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A suposição de que a identidade de uma 
pessoa transcende, em grandeza e 
importância, tudo o que ela possa fazer 
ou produzir é um elemento indispensável 
da dignidade humana. (...) Só os vulgares 
consentirão em atribuir a sua dignidade 
ao que fizeram; em virtude dessa 
condescendência serão «escravos e 
prisioneiros» das suas próprias 
faculdades e descobrirão, caso lhes reste 
algo mais que mera vaidade estulta, que 
ser escravo e prisioneiro de si mesmo é 
tão ou mais amargo e humilhante que ser 
escravo de outrem. 

Hannah Arendt, in A Condição Humana 

 

 

“Uma vida sem pensamento é totalmente 
possível, mas ela fracassa em fazer 
desabrochar sua própria essência – ela 
não é apenas sem sentido; ela não é 
totalmente viva. Homens que não pensam 
são como sonâmbulos.” 
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RESUMO 

 

O Zeitgeist da contemporaneidade, mais acentuadamente que em outros tempos, afasta, 
nos indivíduos, o interesse pelas atividades mais elevadas, ou seja, as atividades do 
espírito. Diante disso, a reivindicação de Hannah Arendt tem relevante prestígio para 
pensarmos sobre as crises no contexto atual. Dentre as crises que nos acercam, a da 
personalidade – elemento idiossincrático no sujeito – talvez seja a mais significativa, 
embora talvez a menos notada. Assim, esta dissertação ocupa-se em explorar a noção de 
pessoa em Arendt, isto é, o elemento individual distintivo que cada um traz consigo. Na 
modernidade, é notória a perda desse elemento – principalmente nos campos de 
concentração. A consequência dessa perda para a contemporaneidade é um modo de 
vida destituído de liberdade política, com a reduzida manutenção das atividades vitais; 
enfim, um animal laborans ligado ao automatismo das ações. Para tanto, buscamos 
verificar a noção de tornar-se pessoa relacionada com as atividades do espírito e as 
atividades da vida ativa. Essa noção pode ser resumida mediante a escolha do modo 
como se pretende aparecer no mundo público– ideia raras vezes aludida por Arendt, mas 
que pode ser observada em seus discursos e conferências. Em um primeiro momento, 
abordamos a personalidade por meio dos tipos de pessoa e com base nas referências das 
atividades do pensamento e do juízo. Em um segundo momento, buscamos trazer a 
fenomenologia empreendida por Arendt com base na relação entre pensamento e 
aparência no mundo público da política. Para tanto, é necessário desnudar o 
desmantelamento da personalidade no interior dos campos de concentração com a 
vitória do animal laborans. Por fim, analisamos em que consiste a noção de pessoa e a 
relação dessa com a ética arendtiana, demonstrada, de maneira enfática,por meio das 
personalidades morais. 

 

Palavras-chave: Ação, Pensamento, Personalidade. 
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ABSTRACT 

 

The Zeitgeist of contemporaneity more sharply than other times distance the individual 
interests of the higher activities in the individual. In this context, Hannah Arendt's claim 
has relevant prestige to think about the crises in the current context. Among the crises 
that bring us closer, that of personality - an element of idiosyncrasy in the subject - is 
perhaps the most significant although the least noticed. The purpose of this paper is to 
explore Arendt's notion of person, so as to demonstrate the dazzling of this individual 
element that each individual brings with him. The loss of this element is more 
noticeable with modernity, more markedly with the concentration camps, and in such a 
way that the way of life deprived of political freedom is reduced to the 
contemporaneousness of life, reduced to the maintenance of vital activities, an animal 
laborans, actions. To do so, we seek to verify the notion of becoming person involved 
with the activities of the spirit and the activities of the active life. This notion can be 
summed up as the choice of how one intends to appear in the public world of 
appearance. Rarely referred to by Arendt, but which arises from his speeches and 
conferences. In the first moment we approach the personality from types of person from 
the references of the activities of thought and judgment. Secondly, we seek to bring 
Arendt's phenomenology into the relation of thought and the appearance of the public 
world of politics, and for this it is necessary to go through the dismantling of the 
personality within the concentration camps and the victory of animal laborans, and we 
will finally analyze what this notion of person actually consists of and its relation to 
Arendtian ethics, fully demonstrated in moral personalities. 

 

 

Keywords: Action,Thought, Personality. 
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Introdução 

 

O presente estudo visa investigar o tema personalidade. Embora implícito ou, ao 

menos, pouquíssimo desenvolvido teoricamente, esse tema nos soa como uma constante 

nos discursos de Arendt, haja vista que muitas questões pensadas por ela fazem 

referência à pessoalidade no indivíduo. E ainda, cremos que o tema em questão não seja 

uma problemática ocasional em seu pensamento, mesmo Arendt não o tratando 

claramente no decorrer de sua obra. Contudo, o elemento pessoal, isto é, aquilo que o 

sujeito carrega consigo e que o torna singular perante todos os outros em meio à 

pluralidade humana do mundo da aparência, parece ser alvo das análises de Arendt 

desde a sua obra Origens do totalitarismo. 

Por mais que Arendt não tenha se dedicado demoradamente ao tema em questão, 

ousamos seguir as pistas deixadas por ela. Entendemos, por conseguinte, que a 

abordagem acerca dessa questão pode nos auxiliar na compreensão de sua obra, 

considerando que a personalidade é o elemento especificamente humano, ou seja, é o 

próprio homem. Todavia, isso não significa afirmar que a temática tenha consistido em 

uma preocupação urgente em seu pensamento; afirmamos tão somente que a 

personalidade humana é, de certo modo, recorrentemente sentida nas abordagens de 

Arendt, servindo de apoio para a compreensão de outros temas abordados por essa 

pensadora. 

Consideramos, portanto, a hipótese de que a personalidade humana contribui, de 

alguma forma, para as interpretações do pensamento de Arendt, sem pretendermos, é 

claro, insinuar uma opinião deslocada ou até mesmo absurda. Ressaltamos que Arendt 

é, em grande parte, reconhecida pelas análises empreendidas acerca dos regimes 

totalitários ou de matérias que envolvem opiniões acerca das relações entre política e 

moral. Muitos dos seus intérpretes apontam a questão da liberdade humana como um 

elemento recorrente no pensamento dessa autora, pois constam várias referências à 

liberdade do indivíduo em seus escritos. No entanto, partimos do pressuposto de que a 

noção de liberdade, conforme aludida por Arendt, tenha surgido na esfera das relações 

no espaço infra-humano, isto é, nas relações entre indivíduos inseridos no espaço 

público da convivência.  



10 
 

Com efeito, os nexos entre o espaço de liberdade e os aspectos subjetivos que 

cada homem traz em si, por meio do discurso e da ação, que desencadeiam uma série de 

outras novidades, estão geralmente ligados à pessoa de cada agente, na atividade 

decisória de liberdade ou não. 

Sendo assim, entendemos que não é forçosa a afirmação de que pessoa ou 

personalidade – ainda que figure de forma implícita – ocupe uma posição de destaque 

no pensamento de Arendt. É claro que essa assertiva somente pode ser admitida 

considerando a latência da aparição na pessoa implícita no indivíduo responsável por 

suas ações no mundo, visto que, nas ações humanas, estão guardadas as devidas 

proporções, a “boa nova”; e nelas, a revelação do quem somos.  

Assim, esta dissertação propõe-se a aborda este tema poucas vezes mencionado 

por Arendt: personalidade humana, ou referido pela autora como tornar-se pessoa. A 

noção do se fazer pessoa está assegurada na posição do indivíduo entre a subjetividade 

das faculdades do espírito e as ações concebidas no mundo público, ou seja, no entre 

mundos da vida do espírito e da vida ativa. Desse modo, pretendemos elucidar 

conceitualmente o termo pessoa ou personalidade associado ao status humano, com 

base nos modelos concretos de indivíduos descritos como tipos de pessoa, ora mediante 

ouso de personagens da literatura e do pensamento filosófico, ora mediante indivíduos 

concretamente banais. 

Para tanto, este estudo retoma os elementos idiossincráticos do indivíduo, desde 

a obra Origens do totalitarismo, em que Arendt examina a estrutura dos regimes 

totalitários com base em suas experiências como testemunha ocular. Essa experiência 

marca a tônica de sua obra, o que fica evidenciado em trabalhos posteriores. 

No contexto do regime totalitário, o campo de concentração fora descrito como a 

instituição central. Indivíduos eram submetidos a experiências traumáticas. Pretendia-se 

eliminar os elementos pessoais de cada um; controlá-los como se fossem marionetes, 

instaurando neles reflexos condicionados. 

Embora no contexto dos campos de concentração Arendt não tenha feito 

referência direta ao termo pessoa como elemento idiossincrático no indivíduo, mas 

apenas mencionado as perdas dos elementos individuais, tratados à sombra de uma 

possível natureza humana, ela parece transmitir, em sua abordagem, a destruição do 
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status humano pelo sistema totalitário mediante a perda da pessoa jurídica, moral e 

individual (identidade). 

Em Eichmann em Jerusalém, resultado do julgamento do oficial nazista Adolf 

Eichmann, o espanto com o caráter do burocrata alemão que, em sua banalidade, 

cometeu crimes bárbaros, fez com que Arendt – que participou do julgamento como 

correspondente da revista The New Yorker – utilizasse a expressão banalidade do mal 

para denotar a incapacidade reflexiva do réu e a renúncia dele em tornar-se pessoa. 

Nesse sentido, a renúncia à reflexão equivale à qualidade moral renunciada, tendo em 

vista a inexistência da personalidade moral nessa condição. Diante do acusado, Arendt, 

espantada – impulso originário da filosofia, segundo Platão –, viu-se diante do seguinte 

paradoxo: a magnitude dos crimes cometidos e a superficialidade daqueles que os 

perpetraram. 

De certa forma, parece consensual entre os que estudam a obra de Arendt que a 

investigação sobre a moralidade tenha ganhado novos contornos a partir do tribunal de 

Jerusalém e que Eichmann tenha sido tomado como modelo paradigmático de 

banalidade e incapacidade de pensamento. A personificação do burocrata nazista, 

incapaz de pensar as consequências de suas próprias ações, serviu, posteriormente, de 

protótipo para exemplificar indivíduos que se renunciam ao processo do tornar-se 

pessoa. O caráter de Eichmann revelou à Arendt a ausência de uma profunda razão para 

seus atos, sendo ele incapaz de refletir sobre suas próprias ações. Essa letargia reflexiva 

do réu caminha em via contrária à atividade de pensar. Assim, a relação entre o 

totalitarismo e o julgamento de Eichmann consistiu, para Arendt, na base para a 

investigação sobre as questões morais e as implicações que se apresentaram no domínio 

público. 

Arendt parece ratificar a posição socrática de que a consciência moral do 

indivíduo poderia levá-lo a uma conduta moral. Nesse sentido, o fenômeno do pensar, 

tão comum e natural em qualquer indivíduo, ganha contornos associados à moralidade, 

tendo como base fundadora da conduta moral a interação do homem consigo mesmo, e 

não com algum tipo de obediência aleis ou normas externas. Isso nos leva a pensar que 

o homem traz dentro de si a noção do certo ou do errado, que se estabelece por meio da 

atividade do pensar, o que é diferente do mero pensamento contemplativo. 
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Embora a atividade do pensamento ocorra na praça, em meio à multidão ou em 

qualquer lugar, ela decorre, antes de tudo, do diálogo em silêncio da pessoa consigo 

mesma. Na prática, Arendt pressupõe que, por meio da atividade do pensar, o indivíduo 

tem, de algum modo, a possibilidade de constituir uma singularidade e formatar sua 

personalidade, a qual emerge no mundo da aparência. Apesar de a noção de tornar-se 

pessoa esteja relacionada de modo mais enfático com a faculdade do pensamento, 

outras faculdades, implicadas nas ações no espaço público, contribuem para a 

construção da pessoa. 

Feitas essas considerações, os capítulos que se seguem não obedecem a uma 

ordem cronológica como os temas foram mencionados por Arendt. Nosso ajuste baseia-

se nas experiências tipológicas de persona, que serviram de exemplos para Arendt, o 

que a possibilitou estabelecer uma conexão entre as atividades espirituais e o processo 

de constituição da personalidade. 

Desse modo, o primeiro capítulo apresenta os tipos de personalidades presentes 

na antítese Eichmann e Sócrates. Eichmann é apresentado como expressão de indivíduo 

que sempre opta por prescindir da atividade do pensamento, permanecendo 

regularmente na cega obediência às regras, que, em termos arendtianos, consiste em 

uma espécie de recusa em tornar-se pessoa. Por outro lado, a persona de Sócrates é 

utilizada como modelo de cidadão devotado ao pensamento. E ainda, é feita a alusão a 

uma possível coexistência entre pensamento e cidadania; uma reconciliação entre 

filosofia e política, tendo em vista que, no Mundo Antigo, em nenhum momento houve 

o abandono, por parte dos gregos, das questões da cidade. Nesses termos, a figura de 

Sócrates é o mais claro dos exemplos. Ademais, a antítese tipológica da persona é 

tomada com base nas considerações de Arendt acerca do juízo kantiano relacionado 

com o pensamento crítico e a mentalidade alargada, como possível atividade na 

formação da personalidade dos indivíduos. O tema juízo será tratado em um terceiro 

momento, como referencial para a análise dos tipos de pessoas. 

No segundo capítulo, é apresentada a faculdade do pensamento como base para a 

pessoalidade no mundo da visibilidade. Embora essa faculdade trabalhe integralmente 

na invisibilidade, apresenta-se como apoio ao mero indivíduo em tornar-se pessoa, 

pois, sem a atividade do pensamento, o homem permaneceria meramente na condição 

automática de suas ações. Além disso, o afastamento das atividades espirituais impede 
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com que o mero indivíduo constitua-se alguém, arruinando as potencialidades mais 

elevadas que lhe são pertinentes. Observamos que, em A condição humana, Arendt 

emprega o termo pessoa no mesmo sentido. Ela utiliza, no contexto da ação humana, a 

revelação do quem para tratar do agente no mundo público. Nesse sentido, a atividade 

subjetiva serve de apoio para a revelação performática do sujeito mediante o discurso e 

a ação. E mais, a conexão entre discurso e ação é o meio pelo qual a pessoa passa a ser 

reconhecida no espaço público, cuja ideia de política adquire a significação de 

liberdade, que se manifesta na pluralidade, sendo essa a lei da terra. Na sequência da 

argumentação, esboçamos a fenomenologia empreendida por Arendt acerca da 

aparência. Nela a autora realça a importância de uma ressignificação da hierarquia da 

tradição do pensamento metafísico, que insistiu, e ainda insiste, em consagrar o âmbito 

da interioridade em detrimento a tudo que aparece. A valorização do mundo da 

aparência, muito mais que um exercício do pensamento crítico de Arendt, nos auxilia na 

compreensão da ideia de personalidade, haja vista que as características de identidade 

do sujeito são concebidas do modo como aparecem no mundo. Assim, a concepção de 

visibilidade na esfera pública resvala na revelação do Quem somos. 

No terceiro capítulo, o sentido de política ganha, no contexto de nosso estudo, 

um elemento inteiramente comprometido com a condição humana de pessoa, dado que 

a política consiste na condição, par excellence, de capacitação de indivíduos de ação. 

Para Arendt, a atividade política não consiste em um meio para atingir um determinado 

fim; é ela mesma vetor de aprimoramento humano, tendo sentido quando a liberdade se 

faz presente, pois somente na esfera política é possível fazer valer a dignidade humana. 

E ainda, os meios pelos quais nos revelamos na esfera pública são analisados na seção 

destinada à ação e ao discurso, ambos constituem a personalidade no sujeito, o que 

resulta em implicações políticas. 

O quarto capítulo descreve, em um primeiro momento, os campos de 

concentração e sua administração como um espaço essencialmente destituído da 

política, onde o indivíduo é reduzido à condição de animal. Embora este estudo tenha 

como foco a constituição da personalidade, entendemos que os expedientes realizados 

dentro desses espaços ratificam os elementos pessoais que compõem a idiossincrasia 

que cada sujeito carrega consigo. Assim, julgamos que o ostensivo desmonte do 

indivíduo naquele contexto indicou a mais explícita tentativa de eliminação da 

identidade humana. Mais do que um espaço de extermínio e experiências biológicas, os 
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campos de concentração serviram como laboratórios para testes de controles 

comportamentais e erradicação da pluralidade humana. Pressupomos, então, a 

destruição da pessoa no interior desses espaços. Na sequência, lançamos mão do animal 

laborans, o modo de vida vencedor que envolve o sujeito na modernidade, tipicamente 

originário das sociedades de massa e que está demasiadamente presente nos dias atuais. 

O animal laborans consiste no homem reduzido ao compromisso de satisfazer suas 

necessidades vitais, atado ao processo da atividade laborativa. Em proporções não tão 

violentas como as observadas nos campos de concentração, esse modo de vida rebaixa 

as qualidades mais elevadas do homem. Para uma análise desse fato, consideramos o 

advento das sociedades de massa, amparada em um tipo de psicologia humana atrelada 

à renúncia ao âmbito público. Ademais, se destaca um tipo de sociedade como 

produtora de indivíduos recuados em si mesmos, primordialmente em sua vida nua, 

conectada ao processo do ciclo vital que não os personaliza, restando-lhes o trabalho. 

Esse animal laborans – não tão degenerado como nos campos de extermínio –, 

encontra-se distante da pluralidade que lhe garante o status humano. Ele é empurrado 

contra sua própria condição humana, e isso o animaliza. Desse modo, os campos de 

extermínios e o animal laborans traduzem a reprodução de indivíduos separados das 

ascensões humanas e morais, a exibirem sujeitos destituídos de seu traço pessoal. 

Ainda no quarto capítulo, intentamos compreender a ideia de personalidade 

aventada por Arendt. Para tal, recorremos a algumas pistas suscitadas em seus 

manuscritos e em suas conferências. Por meio dessas pistas procuramos trazer à luz o 

que Arendt tentou de fato conceber mediante as noções do fazer-se pessoa e da 

revelação do quem. Entendemos que, somente assim, podemos justificar a presença 

desse elemento pessoal no pensamento de Arendt. E mais, procuramos desenvolver o 

conceito de personalidade e o modo como são estabelecidas as implicações políticas 

oriundas do tornar-se pessoa, visto que o fazer-se pessoa parece ser, em determinados 

momentos, o status humanizador do sujeito no espaço entre. Contudo, esse elemento 

pessoal e singular que humaniza os indivíduos não está sob o controle de si mesmo, mas 

decorre dos seus espectadores, assim como o daímon, que somente é dado aos outros, e 

não à própria pessoa.  

Por fim, abordamos as personalidades morais, termo referido por Arendt para 

designar indivíduos com características consistentes; isto é, tipos de pessoas em que a 

consciência não é conduzida por automatismo. Nesses personas, mesmo em tempos 
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sombrios, subsistem a possibilidade de construção da pessoa e a preservação de sua 

potencialidade mais elevada: a liberdade. 

Entendemos que o percurso ora escolhido permite ao leitor captar a presença dos 

elementos configuradores do status humanos no âmbito das reflexões de Arendt, além 

de conduzi-lo às experiências que, de fato, se estabelecem no sujeito situado no entre 

mundos, na incessante passagem da vita contemplativa à vita activa ou vice-versa. 

Passagem essa fundamental para a constituição da personalidade humana. 
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1. Personalidades tipológicas: Eichmann e Sócrates a partir do referencial 

do juízo arendtiano 

 

Nossa pretensão inicial consiste em apresentar os tipos de personalidades que se 

revelam no espaço público e que serviram de base a Hannah Arendt em sua ênfase nos 

perfis individuais, nas faculdades do espírito e na conduta humana. A trajetória adotada 

é a mesma percorrida pela própria autora. 

Aqueles que já tiveram contato com os textos de Arendt perceberão que os dois 

personagens mais notáveis em seus escritos são Eichmann e Sócrates, e isso, não por 

acaso. Esses personagens ou tipos de indivíduos têm uma representação fundamental 

nas análises de Arendt, contribuindo para a elaboração da tipologia de personas, que 

serve de base para a compreensão das chamadas experiências públicas. 

O alemão Adolf Eichmann, um burocrata nazista, representa, segundo Arendt, 

um tipo de indivíduo que não escolhe o modo como quer emergir no mundo das 

aparências, sendo incapaz de lidar com o processo da atividade do pensar e inábil em 

julgar por si próprio, motivo que revelou à Arendt um tipo de indivíduo impessoal, 

guiado unicamente pelo automatismo funcional de suas ações. 

Como antítese desse tipo impessoal, Arendt apresenta a figura de Sócrates. Esse, 

assevera Arendt, é um cidadão que examina suas ações; portanto, um exemplo de 

indivíduo hábil em estabelecer, por meio da atividade do pensamento,um alinhamento 

entre discurso e ação; por conseguinte, permitindo-o tornar-se pessoa. 

 

 

1.1. A irreflexão de Eichmann e a recusa de ser pessoa 
 

A obra Eichmann em Jerusalém, publicada em 1963, é o resultado da cobertura 

realizada por Hannah Arendt do julgamento do oficial nazista Adolf Eichmann, 

responsável pela deportação de judeus e de outros grupos para os campos de extermínio, 

sob as ordens do Partido Nacional Socialista Alemão durante a Segunda Guerra 

Mundial. Acusado por crimes de guerra, crime contra a humanidade e crimes contra o 

povo judeu, Eichmann foi capturado anos depois pelo Mossad, o serviço secreto de 

Israel, na Argentina. 
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Em carta a Samuel Grafton, Arendt expôs os motivos de seu interesse em 

participar do julgamento de Adolf Eichmann. Primeiro, conhecer de “carne e osso” 

quem de fato era o burocrata responsável pelo transporte das vítimas para os campos de 

extermínio. Segundo, saber como os instrumentos legais iriam lidar com o novo tipo de 

crime e com o tipo específico de criminoso que os regimes totalitários revelaram, e, 

consequentemente, compreender as ações violentas empreendidas mediante a 

perspectiva da natureza do mal, conforme retratada ao longo da tradição do pensamento 

ocidental.1No entanto, o julgamento de Eichmann marcou um reposicionamento do 

problema do mal no pensamento de Arendt e serviu para que ela ajustasse contas com o 

passado, promovendo uma espécie de “cura posterior” para si mesma (YOUNG-

BRUEHL, 1997, p. 296). 

Durante as seções do julgamento, Arendt foi provocada pela estranheza do 

comportamento quase patético do réu. O espanto provocado foi fruto da insistente 

contradição que o burocrata alemão apresentava, revelando um incontestável 

descompasso entre a magnitude dos crimes cometidos e o perfil comum dos executores 

que os perpetraram. Em sua particular análise da conduta de Eichmann, Arendt 

constatou uma plena incapacidade do acusado em se dispor para a atividade do 

pensamento crítico.  

Essa incapacidade de pensar repetiu-se por diversas vezes, consistindo em traço 

particular no decorrer do julgamento. Devido a essa terrível passividade de Eichmann, 

habitualmente descuidado na articulação dos discursos, Arendt viu no “desk murderer” 

o modelo paradigmático para a metáfora daquilo que posteriormente ganharia o status 

de conceito: banalidade do mal, seguindo o curso das preocupações da autora acerca da 

relação entre moralidade e pensamento.  

Durante o julgamento ficou explicitado que o comportamento do burocrata 

alemão não apresentava nenhum traço de convicção ideológica alinhada às concepções 

do regime e muito menos expunha algum tipo de motivação especificamente má: “não 

era estupidez, mas irreflexão” (ARENDT, 2002, p. 18). 

                                                        
1Carta a Grafton-Arendt 01, september 19. 1963; draft. The manuscript divison library of congress apud 
Assy. 2015, p. 02. 
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Para Arendt, Eichmann não era capaz de articular uma sentença por conta 

própria, vista que, permanentemente, ele recorria ao uso de clichês. O comportamento 

do burocrata evidenciou que sua mente estava preenchida de sentenças prontas. Ele 

baseava-se em um método autoexplicativo, mas esse não expressava o curso real dos 

acontecimentos. Nesse sentido, Arendt advertiu que esse movimento comunicativo do 

uso de clichês como argumentos de defesa impedia Eichmann de operar um exame 

independente e profundo. Sobre isso, a autora escreveu: 

 

Clichês, frases feitas, adesão a códigos de expressão e conduta 

convencionais e padronizados têm a função socialmente 

reconhecida de proteger-nos da realidade, ou seja, da exigência 

de atenção do pensamento feita por todos os fatos e 

acontecimentos em virtude de sua mera existência. (ARENDT, 

2012, p. 18). 

 

A pluralidade específica do âmbito público parecia nunca ter sido absorvida 

por Eichmann, pois sua irreflexão o impedia de se comunicar por meio de uma fala 

própria, característica comum em indivíduos que não interagem consigo 

mesmos. 2 Assim, ao considerar a inabilidade comunicativa de Eichmann e que a 

inserção no meio público nos faz formar opiniões e que essas nos capacitam para a 

produção de discursos e ações, Arendt estabelece a conexão entre fala e pensamento, 

pois a imperícia do réu estava intrinsecamente ligada a sua incapacidade de pensar e 

julgar.  

Desse modo, o automatismo nas justificativas de Eichmann serviu de 

parâmetro para que Arendt atestasse que a conduta do acusado partira quase sempre da 

ausência do pensar. Nesse comportamento, Arendt notou também a presença de uma 

incapacidade no réu de conceber algum tipo de diálogo: em momento algum, no 

decorrer do julgamento, o burocrata alemão denotou alguma ação de responsabilidade 

pessoal refletida por si mesmo. Além disso, Arendt é categórica ao afirmar que “o 
                                                        
2 De acordo com Assy (2015, p. 8), “o ‘oficialês’ burocrático de Eichmann o impedia a comunicabilidade, 
pois, todavia, [a linguagem empreendida o mantinha distante das reais absurdidades dos eventos] anula a 
pluralidade indispensável à vida pública”. 
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elemento faltante e a mais decisiva falha no caráter de Eichmann era sua total 

incapacidade de olhar a partir do ponto de vista do outro”3 (ARENDT, 2006, p. 60). Isso 

significa que o traço marcante no caráter de Eichmann consistia, fundamentalmente, na 

imoral incapacidade de julgar a si mesmo do ponto de vista do outro; portanto, era 

incapaz de produzir um alargamento mental em direção ao outro. 

Nesse sentido, o tipo de pensamento que Arendt julgava estar ausente em 

Eichmann era aquele provocado por meio da atividade do pensamento reflexivo. Esse 

diagnóstico se deu a partir da constatação da incapacidade de ele articular seu discurso 

com base na própria experiência. Dessa forma, a atividade do pensamento mencionada 

por Arendt equivale ao discurso proferido por meio da fala, de modo que, no decorrer 

da atividade de pensar, existe, prontamente, um discurso elaborado, embora sem som, 

limitadamente instalado no âmbito do espírito da atividade do pensamento. Assim 

sendo, podemos afirmar que o pensamento concebido como atividade está vinculado à 

condição de se estabelecer consigo mesmo, o que foi denominado por Platão de diálogo 

silencioso.  

A atividade do pensamento, segundo Arendt, assume uma posição contrária à 

da via contemplativa, na medida em que a atividade plena do pensar produz resultados 

morais. Em outras palavras, “uma atividade em que aquele que pensa se constitui em 

alguém, uma pessoa ou uma personalidade” (ARENDT, 2004, p.171). 

Ao longo de seu julgamento, o comportamento de Eichmann apresentou, entre 

outros aspectos, a inabilidade em se dispor ao pensamento. Esse comportamento o 

insere em uma condição de produtor de um tipo de mal banal, dado que sua 

característica exprimia a ausência de qualquer tipo de monstruosidade ou algo parecido. 

Ademais, havia, inclusive, a suspeita, conforme relatou Arendt, “de que [ele] fosse 

apenas um palhaço” (ARENDT, 2006a, p.60). 

A superficialidade na conduta do acusado levou Arendt a sinalizar para a 

recusa do indivíduo em assumir as responsabilidades pelas próprias ações. Com base 

nisso, podemos dizer que Eichmann representa a ampliação da superficialidade dos atos 

de grande parcela dos adeptos do sistema nazista, sendo essa alheia a qualquer tipo de 

motivação, conduzida por comportamentos automáticos e submetida à bizarra 

obediência cadavérica. Presumidamente, a tipologia de Eichmann era a de uma pessoa 
                                                        
3Cf. Arendt, 2006, p. 60 Eichmann em Jerusalém 
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comum, o que foi constatado por Arendt em uma significativa parcela dos apoiadores 

do regime, que, muitas vezes, apresentava-se como vítimas, com as justificativas de 

cumpridora de deveres e respeitadora do ordenamento jurídico do regime. 

Com base na superficialidade apresentada por Eichmann, Arendt afirma que “o 

maior mal perpetrado é o mal cometido por Ninguém, isto é, por um ser humano que se 

recusa a ser uma pessoa” (ARENDT, 2004, p. 177). Essa recusa está associada à 

condição de todo ser humano, que, em condições física e mental normais, traz em si a 

capacidade de escolher como deseja aparecer no mundo, por meio do pensamento e do 

juízo, deliberando, assim, preferências que contornarão sua individualidade. 

O fato de Eichmann não refletir sobre os acontecimentos que o envolvia levou 

Arendt a defender a ideia de que somos repetidas vezes exigidos a examinar os eventos 

que nos envolve, sendo que a renúncia a esse exame configura-se como recusa à 

construção da personalidade. Sob essa perspectiva, Arendt argumenta que o burocrata 

alemão se posicionava perante o mundo público circunstancialmente, recusando tornar-

se pessoa, pois se recusava a pensar, a julgar e a se colocar no lugar das vítimas do 

nazismo, prescindindo da memória e da imaginação. Enfim, as exigências práticas do 

mundo, a facilidade e a conveniência das ações levaram Eichmann a optar pela 

obediência cega a um sistema e a se entregar ao controle da lei vigente.  

Mesmo sendo um oficial, Eichmann não ocupava uma posição hierárquica ou 

tecnicamente elevada. Sua importância foi contextual, devido à notabilidade conferida 

aos campos de extermínio pela ideologia totalitária. De família de classe média e sem 

nenhuma perspectiva de ascensão social à época, Eichmann, um jovem ambicioso, que 

ocupava o posto de vendedor viajante na Companhia de Óleo e Vácuo da Áustria, viu 

uma oportunidade de ascensão profissional nos quadros oficiais nazistas ao ingressar no 

Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. A ambição em lograr 

reconhecimento no regime, aliado ao desejo de escalonar as patentes oficiais, foi 

descrita como sua principal motivação particular, fato que corrobora a superficialidade 

de seu perfil, que é a de um mero burocrata incapaz de se comunicar para além dos 

limites administrativos. 

Nas circunstâncias do julgamento, Eichmann alegava, repetidas vezes, que 

cumprira seu dever com honra e lealdade, e que obedecera não apenas às ordens, mas 

também às leis. O clichê mais utilizado por ele era: “Minha honra é minha lealdade” 
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(ARENDT, 2006a, p. 121). Essa afirmação denota que a mentalidade de Eichmann é a 

de um protótipo de burocrata que raciocina mediante ordens e normas que lhe são 

transmitidas, afastando-se do mínimo processo reflexivo que pudesse configurar algum 

tipo responsabilidade por seus próprios atos. O automatismo exigido pelos 

departamentos oficiais demonstrou que o dispositivo da burocracia estava a serviço da 

despersonalização.  

Para Arendt, a ideologia criada pela estrutura nazista envolvia, por meio de 

uma maquinaria burocrática, seus funcionários. O processo administrativo lograva 

alcançar os objetivos sem depender de seus executores, isto é, que esses tivessem 

alguma motivação para fazê-la funcionar. Foi por meio da observação do ajuste dos 

indivíduos ao automatismo das ações que Arendt aventou um novo tipo de criminoso, 

aterrorizantemente comum, tornando-se pavoroso exatamente por revelar uma 

normalidade apta a realizar atrocidades. Sem o funcionário – parte orgânica da máquina 

burocrática –, o regime nazista teria entrado em crise (ARENDT, 2006a, p. 299). 

Como pontua Castor Bartolomé Ruiz (2018, p. 199), “o mais terrível em 

Eichmann é sua normalidade de funcionário exemplar que, mutatis mutandis, reflete a 

normalidade de um funcionário exemplar de qualquer época ou lugar”. Essa afirmação 

de Ruiz pode ser traduzida da seguinte forma: o funcionário está limitado às ordens 

transmitidas por seus superiores, devendo cumprir apenas o que está relacionado com a 

sua função. Desse modo, cabe a ele não refletir, muito menos instalar o processo pleno 

do pensar e do juízo. Portanto, não há motivo para assumir, eticamente, 

responsabilidade pelas ações que executa. 

O perfil de Eichmann consistia em modelo claro e instrumento para levar a 

diante o projeto da “solução final”: obediente, organizado e eficiente nas tarefas que lhe 

eram delegadas. Assim sendo, a função atribuída a ele, de ser o responsável pelo 

transporte de prisioneiros, não exigia nenhum tipo de habilidade elevada. Era um 

homem normal, medíocre. Entretanto, estava perfeitamente ajustado ao seu ofício: o de 

assegurar a quantidade suficiente de prisioneiros para o funcionamento dos campos de 

concentração. 

Ora, o ajustamento do indivíduo às ordens o impede de estabelecer uma atitude 

moral diante dos outros. O funcionário Eichmann não estava vinculado conscientemente 

às suas ações, embora soubesse do desfecho do regime: a morte de milhões de seres 
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humanos. De acordo com Richard Bernstein (2010, p. 133), é como se Eichmann “[...] 

pensasse que a sua eficiente atribuição no transporte de pessoas para os campos de 

morte nada tivesse a ver com a exterminação final”4. 

O perfil de Eichmann, acrescenta Arendt, representa o melhor exemplo de um 

assassino de massa que, concomitante a isso, em suas horas vagas, externava um 

aspecto cordial de homem de família. Essa atitude consiste na banalidade do mal, 

expressão utilizada por Arendt no momento em que Eichmann se dirigia ao patíbulo.  

Acerca da descrição feita de Eichmann, Bernstein (2010, p. 134) afirma: “O 

que é o mais importante é a descrição que Arendt faz do tipo de pessoa e tipo de 

comportamento que se tem tornado assustador e tão comum em nosso tempo” 

(BERNSTEIN, 2010. p. 134). 

Pois bem, o caráter regular do indivíduo não assegura um comportamento 

moral, talvez apenas uma eficiência funcional para um bom desempenho, isto é, a 

regularidade do funcionário consiste na flexibilidade prática que reveste a grande 

maioria dos indivíduos das sociedades de massa. Nesse sentido, Ruiz nos alerta que a 

docilidade funcional substitui a obediência servil do súdito, sendo “livremente” 

exercida, de modo que o indivíduo passa a estabelecer uma separação em sua 

consciência entre a responsabilidade pessoal e a função a ser realizada (RUIZ, 2018, p. 

193). 

No tocante à serventia de Eichmann, ficou evidente sua dependência de uma 

rotina funcional, conforme declarado por ele: 

 

Senti que teria de viver uma vida individual difícil e sem 

liderança, não receberia diretivas de ninguém, nenhuma ordem, 

nem comando me seriam mais dados, não haveria mais nenhum 

regulamento pertinente para consultar – em resumo, havia diante 

de mim uma vida desconhecida. (ARENDT, 2006a, p. 43-44) 

 

                                                        
4Tradução nossa. 
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As palavras de Eichmann referem-se ao seu próprio automatismo diante de leis 

e normas para justificar suas ações. Além disso, essas palavras revelam que nada mais 

resta atrás dele, senão um mero indivíduo cumpridor de ordens, alheio às suas próprias 

escolhas e despersonalizado de sua individualidade. O cumprimento do seu dever de 

ofício, tão atrelado ao seu comportamento, está separado eticamente de sua 

responsabilidade pessoal.  

Em sua obra A vida do Espírito, Arendt (2012, p. 211) afirma ser 

“característico das pessoas moralmente baixas estarem em discordância consigo 

mesmas”. Essa inconsistência na ação do agente, comumente constatada em indivíduos 

incapazes de julgar, afasta-os daquilo que há de melhor neles: a liberdade de escolha em 

ser o que se deseja e aparecer no mundo público. A recusa a essa vontade aniquila a 

personalidade, o que significa a dissolução da pessoa. 

Ser pessoa, diz Arendt, é exatamente o oposto daquilo que representa a conduta 

do réu. Assim, reputar Eichmann como pessoa parece ser um paradoxo, em virtude de 

sua apatia em relação à atividade do pensamento. Dessa forma, considerá-lo um tipo de 

personalidade gera incongruência em termos conceituais. Todavia, o que propomos é 

um modelo de indivíduo preenchido por um ninguém (nobodies), considerando que, 

para a construção da personalidade, há a exigência de uma perseverança, por parte do 

indivíduo, em estabelecer uma ligação consigo. Eichmann não se preocupava em 

interagir consigo próprio, visto que suas ações e justificativas eram, habitualmente, o 

resultado do seu irrefletido automatismo.  

Diante disso, podemos inferir que o comportamento funcional de Eichmann, 

sobretudo a sua apatia em relação à atividade do pensamento, destinou-o a uma 

impessoalidade medíocre. A sua inconsciência quase sempre o colocava em segundo 

plano em matéria de pensamento crítico, restando-lhe apenas algo que não condizia com 

sua própria escolha, nem com seu pensamento ou juízo. 

A importância dada por Arendt ao caso de um indivíduo arrivista e interesseiro, 

muito comum nos agrupamentos funcionais, justifica-se pelo fato de o acusado destoar 

dos grandes malfeitores da tradição. Eichmann era diferente de um Macbeth, Iago ou 

Ricardo III. Ele era apenas um indivíduo aplicado e obstinado em obter progressos 

pessoais. Devido à submissão às ordens do Fuhrer, “ele simplesmente nunca percebeu o 
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que realmente estava fazendo” (ARENDT, 2006a, p. 310); isto é, não refletia sobre as 

consequências dos seus atos, não direcionando, dessa forma, seus pensamentos aos 

outros. Aqui, Arendt assinala para o tipo de percepção associado à atividade do 

pensamento, submetido ao crivo crítico, o que pode varrer convicções que são frutos da 

obediência mecânica.  

Ora, a banalidade atribuída ao acusados e deu em virtude do descaso, por parte 

dele, com as atividades subjetivas, o que o distanciava da realidade e dos processos de 

consciência, de modo que o seu senso privativo o impedia de perceber que suas ações 

contribuíam com o extermínio deliberado de um povo (ARENDT, 2006a, p. 311). Nesse 

sentido, a compreensão do mal banal consiste em entendermos que pessoas ordinárias e 

comuns podem ser cúmplices e até apoiadoras de ações funestas, como as de genocídio. 

Estamos, portanto, segundo Arendt, diante de um novo tipo de mal, cuja 

qualidade específica é a banalidade, isto é, um mal sem convicção ou crença, embora 

profundamente devastador5 . Eichmann foi tomado como exemplo da personificação 

desse novo tipo de mal, que é representado por indivíduos sem personalidade. Para 

Catherine Vallée (2003, p. 100), “a banalidade do mal designa, pois, a incapacidade de 

ser afetado pelo que se faz; a recusa de julgar, de tomar um partido com os seus riscos 

ou seus custos”. Assim, podemos afirmar que a banalidade do mal consiste em uma 

relação indiferente e destrutiva. 

Se a possibilidade do tornar-se pessoa é construída na relação consigo mesmo, 

depreendemos que a ausência do diálogo do pensamento designa nada mais que não-

pessoas ou meros indivíduos com o status de ninguém (nobody). Dessa forma, ser 

ninguém se revela inadequado no relacionamento com os outros, pois, no mundo 

público, a relação é prescrita pela humanidade, entre indivíduos que, bem ou mal, se 

apresentam, no mínimo, como pessoas. 

 

 

                                                        
5Esse novo tipo de mal decorre somente após a figura de Eichmann. No final da obra Origens do 
totalitarismo, Arendt menciona a existência de um mal radical. Aqui, ela tinha em mente os campos de 
concentração, que serviam como laboratórios de um sistema no qual os homens tornavam regularmente 
supérfluos. Cf. Origens do totalitarismo, Cap. 3 - Domínio total. 



25 
 

1.2. A personalidade de Sócrates e a tipologia da consistência 

 

As implicações das faculdades mentais sobre a vida dos indivíduos fizeram com 

que Arendt utilizasse como exemplo tipos de indivíduos para estabelecer uma relação 

entre as atividades mentais e a vita ativa. O recurso das tipologias nos serve, portanto, 

como padrão de exemplo concreto e nos possibilita a captar os elementos das atividades 

do espírito que regem as ações na vida ativa dos homens. 

O perfil tipológico auxilia-nos a seguinte questão: o que nos faz pensar?Arendt 

julgou ser possível responder a esse questionamento por meio de exemplos concretos, 

uma vez que o ego pensante6, sendo pura atividade, “não tem qualquer impulso próprio 

para aparecer em um mundo de aparências” (ARENDT, 2012, p. 188). Assim, ela lança 

mão do modelo de pensador não profissional, que unifique, em sua pessoa, duas 

atividades aparentemente conflitantes: de pensar e de agir. Desse modo, para Arendt, o 

bom seria um homem que não se incluísse nem entre os muitos, nem entre os poucos, 

que não tivesse a pretensão de governar e que acreditasse que devia guiar seus 

governados. Assim, Arendt viu a necessidade de apresentar um exemplo que tivesse 

uma posição de homem entre os homens, e que não tivesse se afastado, em momento 

algum, da praça pública e nem que trouxesse consigo alguma espécie de doutrina ou 

algo escrito, como algum tipo de mandamento. Assim, o tipo concreto apresentado por 

Arendt, o exemplo de cidadão-pensador ou pensador-cidadão, foi a persona de Sócrates.  

A conduta desse pensador grego, conforme diversos relatos de sua fortuna 

crítica, desvincula-o de qualquer tipo de especialista ou expert em algum ofício. A 

personalidade de Sócrates revela uma permanente disposição ao exercício da atividade 

reflexiva. A todo instante, Sócrates parecia se encontrar à espreita do pensamento, quer 

seja nas praças, ruas e esquinas, quer seja nos banquetes ou onde existisse um 

interlocutor disponível. 

Embora Sócrates e Eichmann estejam separados por milênios, a comparação 

entre eles serve de recurso para evidenciar a diferença de posicionamento de indivíduos 

frente aos exercícios mentais. 

                                                        
6 Segundo Arendt, “o ego pensante é um personagem escorregadio, invisível não apenas para os outros, 
mas também para o próprio eu, impalpável e impossível de ser apreendido” - Cf. Arendt, 2012. p. 188.  
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A despeito da discussão acerca dos problemas fronteiriços da pessoa de Sócrates 

nas obras de Platão, tomamos para análise o Sócrates dos diálogos aporéticos7, cuja 

personagem desempenha uma função representativa, configurando-se como exemplo de 

indivíduo que se tornou pessoa. Arendt sabia que o método representativo poderia 

repercutir controvérsias. Mesmo assim, preferiu seguir na construção dos “tipos ideais”, 

como forma de representação, a fim de tornar clara a implicação da atividade do espírito 

nas ações dos homens. A autora ressalta que os “tipos ideais quando construídos se 

assemelham às licenças poéticas, liberdade essa concedida apenas aos poetas e que 

quando servidas por pensadores causa forte controvérsias” (ARENDT, 2012, p. 190). 

A despeito das controvérsias, ao citar Sócrates, Arendt elege um cidadão, 

retirado do meio da multidão de homens concretos, que empreende frequentemente a 

atividade do pensamento. Além disso, Sócrates pode ser tomado como exemplo de 

pluralidade representativa. 

Sabemos que Sócrates não se deu ao trabalho de escrever seus diálogos. Sobre a 

sua pessoa, o que sabemos se deve a Platão. Os registros nos dizem que Sócrates 

examinava, espontaneamente, as opiniões alheias, bem como as suas próprias opiniões, 

por meio da dialegsthai, um processo dialógico elaborado por ele que consiste em 

interrogar, e que revela a própria experiência do pensar. As reflexões desse pensador 

grego baseavam-se em de fatos do cotidiano; em assuntos de todos os dias, erigidos das 

experiências concretas da pólis. 

A prática socrática do diálogo, como forma de exercício da cidadania e da 

política, reside na travessia da doxa individual para o encontro de outras doxai. Isso é 

mencionado por Arendt em uma conferência realizada em 1954 sobre Filosofia e 

Política8: 

 

                                                        
7 A própria autora adverte o leitor quanto às controvérsias em torno do Sócrates histórico e ignora o 
debate acerca da historicidade socrática. No entanto, Arendt acredita haver uma nítida linha divisória 
entre o que é autenticamente socrático e o que é figurado, como ensino de Platão em sua academia. A 
consideração de que os primeiros diálogos socráticos de Platão são o que expressa a voz autêntica de 
Sócrates é, de fato, o que marca o posicionamento de Arendt em relação à consideração do caráter e da 
personalidade do filosofo grego. Ver H. Arendt, A vida do espírito p. 190. 
8 Texto que constitui a terceira e última parte de uma conferência proferida por Hannah Arendt em 1954 
na Notre Dame University, sob o título geral de The problem of Action and Thought after the French 
Revolution. 
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Sócrates, que recusou a honra e o poder público, nunca se 

retirou para a vida privada; pelo contrário, circulava pela praça 

pública, bem no meio dessas doxai, dessas opiniões (...). 

Sócrates queria tornar a cidade mais verdadeira fazendo com 

que cada cidadão desse à luz suas verdades. O método para fazê-

lo é a dialegesthai, discutir até o fim; essa dialética (...) A 

diferença com Platão é decisiva: Sócrates não queria educar os 

cidadãos; estava mais interessado em aperfeiçoar-lhes as doxai, 

que constituíam a vida política em que ele tomava parte. Para 

Sócrates, a maiêutica era uma atividade política, um dar e 

receber baseado fundamentalmente na estrita igualdade (...). 

(ARENDT, 2006b, pp. 97-98) 

 

Para Sócrates, a prática do diálogo poderia trazer à tona a consciência dos 

concidadãos. Como bem ensina Vallée (2003, p. 47), “o objeto do diálogo socrático não 

é nem tu, nem eu, mas o mundo que está entre nós: a coragem, a Justiça, a piedade”. 

Dessa forma, a ideia de que o diálogo e o pensamento sobre virtudes pudessem tornar 

seus interlocutores cidadãos virtuosos era uma crença de Sócrates.  

A maneira como Sócrates se apresentava no espaço público suscitou ideias 

profusas associadas a sua pessoa. Três delas tornaram-se marcas vinculadas ao 

pensamento socrático e servem de modelos para as experiências derivadas desse 

pensamento. 

Comecemos pela alcunha que Sócrates atribuiu a si mesmo: moscardo. Essa 

autodenominação faz referência ao ofício de despertar os cidadãos para o pensamento e 

para a investigação, tarefa sem a qual a vida não valia a pena ser vivida. A significância 

da atividade de ferroar os cidadãos consistia em trazer à tona a consciência do 

participante do diálogo. Para Sócrates, a consciência adquirida por meio do aprendizado 

do pensamento tornaria os atenienses melhores como cidadãos e como seres humanos. 

Daí a relevância política de Sócrates relacionada com o relevo da consciência que nos 

faz aparecer para nós mesmos; a consciência de si (ASSY, 2015, p. 70). 
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Outra marca em Sócrates diz respeito à metáfora da parteira, ofício que, 

segundo ele, sua mãe exercia. Ele toma esse exemplo para ilustrar a atividade de trazer 

os pensamentos alheios à luz. Nesse sentido, a atividade de parteira (maiêutica) consiste 

em estimular o interlocutor, por meio do diálogo, a trazer à tona seus próprios 

pensamentos. É importante frisarmos que, nos conhecidos diálogos socráticos, nenhum 

de seus interlocutores trouxe à luz algum pensamento próprio. Para nós, a metáfora da 

parteira relaciona-se com o pensamento e a doxa, essa visão particular, vinculada à 

capacidade de cada um julgar mediante sua posição no mundo. A doxa não consiste em 

uma espécie de relativismo ou achismo, e sim em uma forma de atestar verdadeiramente 

o ponto de vista por meio do esforço de aproximar a verdade da própria opinião.  

É interessante a forma como Arendt nos apresenta a doxa, não a circunscrevendo 

apenas à opinião, mas estendendo-a ao esplendor e à fama (ARENDT, 2008, p. 56). 

Para a autora, o termo doxa relaciona-se com a esfera política, exclusivamente no 

âmbito público, onde indivíduos aparecem e se mostram a outros. Assim sendo, se no 

ambiente doméstico o sujeito se reduz ao anonimato, no espaço de aparição o indivíduo 

pode ser visto e ouvido e revelar-se publicamente a outros em um mundo 

compartilhado. O sentido de produzir a própria opinião, pelo discurso ou pela ação, 

permite que o indivíduo revele-sena forma do quem és. 

A revelação da doxaí, a elaboração discursiva do dokei moi, o parece-me 

reafirmam resultado do exame, pois é o que resulta dele que indica nosso ponto de vista. 

O fazer valer a doxa está conectado à contínua realização do tornar-se pessoa, na 

medida em que a opinião revela-se na forma do quem eu sou. Com base na relação entre 

pensamento e formulação de opinião como configuradora da personalidade, Bethânia 

Assy (2015, p. 107) afirma que: 

 

É por meio da contínua realização da personalidade, o exercício 

contínuo de se auto submeter ao exame, que somos capazes de 

reafirmar nossa doxaí, a formulação discursiva do dokei moi, 

aquilo que aparece para mim, a minha opinião (...) esta 

formulação discursiva revela quem eu sou, um quem que só 

emerge no espaço fenomenológico da aparência. (ASSY, 2015, 

p. 107) 
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A revelação do quem no espaço visível de espectadores corresponde à 

personalidade, que se revela por meio da fala, de expressões verbais mediante e ações 

no espaço público. Isso significa que a opinião e a ação integram o modus operandi para 

a exibição da pessoa no mundo. 

De acordo com Platão, alguém teria chamado Sócrates de arraia-elétrica, em 

referência a um tipo de peixe que entorpece e paralisa quem entra em contato com ele. 

Essa alcunha revela outro traço marcante do filósofo grego: a de que Sócrates, 

paralisado em pensamento e espanto (wonder), paralisava também aqueles que 

entravam em contato com ele. Repetidas vezes, Arendt mostra o quanto Sócrates 

deparava-se com o espanto (thaumázein), “em total imobilidade, apenas olhando 

fixamente sem ver nem ouvir nada” (ARENDT, 2008, p. 77). Não por acaso, que a 

filosofia tenha se iniciado com o espanto, quase um axioma em Sócrates e Platão. 

Inicialmente, a noção de arraia-elétrica, do ponto de vista de fora, parece 

contradizer a de moscardo, que desperta. Contudo, a paralisia é sentida no mais alto 

grau de pensamento, visto que, durante o processo pleno do pensar, todo o resto deve 

ser paralisado.  

Essas denominações atribuídas à persona de Sócrates são oriundas das 

experiências concretas de processos de pensamento. O moscardo, a parteira e a arraia-

elétrica correspondem ao que Assy considera como as três discussões centrais sobre 

Sócrates ao longo da obra de Arendt, a saber: a consciência de si (conscienceness), a 

doxa e o espanto (ASSY, 2015, p. 63). 

A revelação da persona de Sócrates tem a ver com a sua preocupação com o 

pensamento. Embora não tenha obtido nenhuma resposta definitiva, o processo do pleno 

pensar permitiu a Sócrates controlar determinadas ações. As aporias presentes nos 

diálogos socráticos revelam argumentações que não levam a nenhuma resposta. Posto 

isso, podemos afirmar que muitas discussões empreendidas por Sócrates moviam em 

uma circularidade argumentativa que não conduziam seus interlocutores a uma 

conclusão definitiva acerca de um problema. No método socrático, os argumentos sãos 

postos em movimento, nunca permanecem no mesmo lugar e são ininterruptamente 

espirais. Em razão disso, o desassossego socrático diante do incessante exercício do 
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pensamento sinaliza para a atividade do pensar como fator que imprime algum sentido 

ao que nos acontece. 

O Eu subjetivo de Sócrates só foi possível de ser notado por meio de sua ação 

incessante nos espaços públicos. Sem essa exposição, a sua personalidade não teria sido 

revelada, pois, no domínio da vida privada, não é possível revelar a singularidade de 

cada indivíduo. Ao se ocultar, nenhuma doxa será ouvida, e nenhuma ação, vista. Ao 

abordar o caráter de Sócrates, Arendt (2008, p. 56) diz que ele “não se retirava para a 

vida privada”, vivia sempre no meio das várias doxaí, opiniões. Nesse sentido, a figura 

do pensador grego representa a fusão entre filosofia e política, dada a real conexão entre 

atitude do pensamento e diálogo público. Como esclarece Duarte (2000, p. 352), 

Sócrates atendeu ao apelo da cidadania, uma vez que sua atividade questionadora não o 

tirou da praça pública. 

A permanência no espaço público aponta para a crença socrática de que cada 

indivíduo trazem si, potencialmente, uma verdade, e que parir ideias associa-se à 

revelação verdadeira da doxa (ARENDT, 2008, p. 57). Desse modo, a consonância 

entre a veracidade e o parece-me consiste na doxa verdadeiramente revelada, indo de 

encontro ao pensamento de Platão, que toma a doxaí como o oposto à noção de 

verdade.9 

Ademais, Arendt parece ter acreditado que Sócrates tenha de fato expressado 

uma função política, na medida em que auxiliava seus concidadãos na produção de um 

mundo comum. A produção desse espaço público é estreitamente vinculada à noção de 

amizade. Nesse sentido, a autora lança mão da teoria da amizade como elemento 

político, deduzida por meio do diálogo sincero do sujeito com ele mesmo, em que cada 

um dos amigos do diálogo entende verdadeiramente a opinião do outro (ARENDT, 

2008, p. 59-60). 

A noção de amizade, com contornos públicos, aponta para o elemento político 

da comunicação no seio da pólis, e ganha relevância quando transportada para a noção 

subjetiva do diálogo interno, ou seja, o componente público e político, caracterizado 

pela autêntica amizade com o outro, estaria envolvido por uma amizade autêntica 

                                                        
9 Arendt afirma que a oposição entre verdade e opinião foi a mais anti-socrática conclusão que Platão 
tirou do julgamento de Sócrates. Para ela, a noção de verdade não tinha nenhuma reivindicação socrática, 
mas surge com o seu discípulo mais famoso, Platão (ARENDT, 2006b, p. 92). 
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consigo mesmo. Em outros termos, “o que Sócrates queria dizer (e que a teoria da 

amizade de Aristóteles explica de forma cabal) é que a convivência com outros começa 

pela convivência consigo mesmo (ARENDT, 2008, p. 63). 

Com base na concepção aristotélica de amizade10, como laço das comunidades –

mais importante até que a Justiça, pois essa não é necessária entre amigos –, Arendt 

enxerga, no elemento político da amizade, a possibilidade do diálogo autêntico entre 

amigos, fundamental para o ajuste de opiniões e a articulação de um mundo comum. 

Dessa forma, Arendt transporta o elemento da amizade do âmbito público para o 

diálogo interno. Para que isso ocorra, é necessário que se estabeleça uma harmonia entre 

os amigos. Segundo Arendt, “mais do que amigo como pessoa, um amigo compreende 

como e em que articulação específica o mundo comum aparece para o outro que, como 

pessoa, será sempre desigual ou diferente” (ARENDT, 2006b, p. 99). Essa afirmação 

reforça a ideia de que amizade, enquanto elemento político, se estabelece por meio da 

dialegesthai. Nessa perspectiva, o elemento político da amizade remonta à ideia 

arendtiana de compreensão do ponto de vista do outro; mais tarde, em um contexto 

kantiano, à ideia de “mentalidade alargada” 11 , utilizado por Arendt por meio da 

expressão “sair em visita” (to go visiting). 

O alinhamento entre pensamento e ação, tão marcante no padrão socrático, 

estabelece o viés plural inerente ao indivíduo, ao mesmo tempo em que expõe a 

amizade como ingrediente indispensável à vida, pois o primeiro laço de amizade é 

estabelecido consigo mesmo, sendo que a fidelidade ao amigo interno, em consistência, 

tem como fundamento a persona de Sócrates. 

A consistência socrática refere-se a um critério atribuído à faculdade subjetiva, 

embora tensionada na relação entre pensamento e ação. Dessa forma, essas duas 

atividades, a despeito do desacordo, apresentam, na pessoa de Sócrates, feições 

complementares. Nesses termos, as atividades de pensamento e ação, unificadas por 

Sócrates, consistem no elemento constitutivo de sua personalidade, revelada em suas 

doxaí nos espaços públicos. 

                                                        
10 Aristóteles, Ética a Nicômaco Livro VIII 1155 a5s, 20-30. 
11 Termo usado por Kant para designar a comparação de juízos, uma abertura para a inspeção, colocando-
se no lugar dos outros. Ver: Lições sobre a filosofia política de Kant, p. 45. 
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Ademais, Arendt nos lembra que, “o homem que expressa autenticamente a sua 

própria doxa era que ele esteja de acordo consigo mesmo, que não se contradiga” 

(ARENDT, 2008, p.62) 

 

Uma pessoa que não conhece essa interação silenciosa (na qual 

examinamos o que dizemos e fazemos) não se importa em 

contradizer-se, e isso significa que ela jamais quererá ou poderá 

prestar contas do que faz ou diz; nem se importará em cometer 

um crime, já que pode estar certa de esquecê-lo no momento 

seguinte. As pessoas más – não obstante a opinião em contrário 

de Aristóteles – não são cheias de remorsos. (ARENDT, 2012, 

p. 213) 

 

Essa declaração destina-se a tipos de indivíduos indiferentes ao exercício do 

pensamento, pois as opiniões e as ações deles não advêm da interação consigo mesmos, 

e quase sempre não se importam com a contradição entre discurso e ação. Sabemos que, 

na irreflexão, não há parâmetros que estabeleçam contradição ou que os impeçam de 

publicá-las, esquecendo-as logo em seguida. Por conseguinte, os contornos desses 

indivíduos baseiam-se no automatismo, que se manifesta por meio da ausência de 

interação entre as atividades de pensamento e ações. 

Para que o processo de pensar seja estabelecido, é necessária, como premissa 

para o diálogo, a harmonia entre os parceiros. A falta dessa harmonia configura-se como 

potencial adversário de nós mesmos, haja vista que, no diálogo, o debate é regra. Desse 

modo, Arendt recorre ao princípio da não contradição de Aristóteles a favor da 

afirmação de que o indivíduo não pode se tornar seu próprio adversário12. 

 

O axioma da contradição, com o qual Aristóteles fundou a 

lógica ocidental, remonta a essa descoberta fundamental de 

                                                        
12 O axioma da contradição descoberto por Aristóteles afirma, em síntese, que “é impossível que a mesma 
coisa, ao mesmo tempo, pertença e não pertença a uma mesma coisa, segundo o mesmo aspecto” Para 
Aristóteles este é o mais seguro de todos os princípios. Cf. Metafísica, livro gama, 1005b15s.   
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Sócrates (...). O medo da contradição é um componente do 

dividir-se, do já não ser um só, razão pela qual o axioma da 

contradição pôde tornar-se a regra fundamental do pensamento 

(...). É também a razão pela qual a pluralidade dos homens não 

pode jamais ser inteiramente abolida e a fuga do filósofo da 

esfera da pluralidade será sempre uma ilusão. (ARENDT, 2008, 

p. 62-63) 

 

Embora Sócrates se posicionasse como alguém sem conhecimento, atitude 

considerada por muitos uma ironia ou talvez uma postura pouco sincera, ele trazia 

consigo um tipo de conhecimento que lhe permitia examinar a posição do outro, com 

base em um modo particular de investigação, denominado de elenkticos (refutações). 

Esse método consistia em aceitar, inicialmente, a premissa de seu interlocutor. No 

transcorrer do diálogo, ele atestava as inconsistências das opiniões do interlocutor e as 

refutava. Esse exercício socrático tinha como objetivo alcançar uma justificativa para 

um conjunto de crenças que cada cidadão tomava para si, não podendo haver 

incoerência entre essas crenças e as ações. A não justificativa denotava a falta de um 

conhecimento acerca dessas crenças. Para Sócrates, em posse da razão, elas deveriam 

ser objetivamente compartilhadas; do contrário, não seria possível justificá-las 

objetivamente, consistindo elas em algo meramente subjetivo. 

Como base naquilo que é considerado o intelectualismo socrático, Thomas 

Brickhouse e Nicholas Smith apontam os paradoxos fundamentais para o filósofo grego, 

quais sejam: paradoxo da prudência e paradoxo da moral. Na obra Socratic moral 

psichology, Brickhouse e Smith (2010, p. 63) consideram o paradoxo da prudência 

como a “ação que não pode ser contrária ao conhecimento do que é melhor para si 

mesmo”, ou seja, ao saber o que é melhor pra si, é inaceitável agir de maneira que 

contradiz isso. De acordo com esses autores, o posicionamento socrático exprime uma 

visão contra intuitiva da audiência ateniense, ao mesmo tempo em que aponta para a 

perspectiva intelectualista de Sócrates, quando, em posse do conhecimento do que é 

melhor para si mesmo, afirma que outra forma de ação não poderá ser adotada. 

Era estranho a Sócrates, conforme ensina Aristóteles, admitir uma conduta 

incompatível com o conhecimento que possui. O filósofo de Estagira reconhece que a 
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moleza do espírito (acrasia) era inaceitável para Sócrates, uma vez que, para o fundador 

da filosofia moral, ninguém deve agir de maneira contrária àquilo que julga ser melhor 

para si mesmo. Esse fenômeno acrático era aceitável apenas para aqueles que Sócrates 

denominou de os muitos, cuja crença era sumariamente representada pela sentença sei o 

que fazer e não faço. Para Sócrates, uma ação contrária ao que é melhor para si 

justifica-se, sobretudo, pela ignorância do indivíduo em julgar erroneamente, por meio 

de uma falsa aparência. Embora o reconhecimento do fenômeno da acrasia não tenha 

sido feito pelo filósofo ateniense, essa interpretação, para Brickhouse e Smith, não se dá 

com base nos primeiros diálogos platônicos, e sim a partir da Aristóteles, na obra Ética 

a Nicômaco13 (BRICKHOUSE; SMITH, 2010, p. 65). 

O fenômeno da acrasia, que, com frequência, é chamado de “fraqueza da 

vontade” ou “fraqueza moral”, exprime a ideia de moleza, que ocorre pelo domínio do 

prazer sobre a opinião do indivíduo, conduzindo-o à ação contrária àquilo que ele julga 

ser melhor para si. Ora, se para Sócrates era inaceitável haver de fato um conhecimento 

do que é melhor para si e, ao mesmo tempo, a ação corresponder ao contrário disso. 

Nesse confronto parece haver uma hierarquia de forças, que foi notadamente 

considerada por Aristóteles mediante a posição intelectualista adotada por Sócrates, de 

que a razão governa os apetites, não sendo aceitável que “o conhecimento possa ser 

arrastado pelos desejos”.  

Essa posição socrática entende que, quando o desejo domina o conhecimento, há 

um erro cognitivo no indivíduo, que está afetado pela aparência. Assim sendo, o erro do 

ponto de vista moral deve-se à força do que aparece (dokei moi). É por meio da força da 

aparência que os juízos são formados, o que afeta os desejos, influenciando moralmente 

as ações. Lembremos que, no Protágoras (356d), Sócrates afirma que a força da 

aparência inverte, muitas vezes, as relações das coisas, modifica nossos propósitos e até 

nos faz arrepender de algumas decisões que tomamos. Somente a arte de medir, 

sumariamente ilustrada como conhecimento, é que neutraliza a ilusão da aparência.14 

Embora a interpretação tradicional não admita que Sócrates reconheça o papel causal 

dos desejos, talvez possamos ao menos afirmar que Sócrates reconhece de fato o poder 

dos desejos na ausência do conhecimento, quando nos falta a habilidade de medir entre 

nossos desejos e as consequências de nossos atos.   

                                                        
13 Aristóteles, Ética a Nicômaco VII. b 22-31. 
14 Platão, Diálogos vol. III – IV pag. 101. Trad. Carlos Alberto Nunes, UFBA. 1980. 
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Há, então, para Sócrates, uma conformidade entre a razão e o resultado da ação, 

fundamentada pelo nosso desejo último, cuja ação “voluntária busca constitutivamente 

ou instrumentalmente a eudamonia” (BRICKHOUSE; SMITH, 2010, p. 49). Portanto, 

Sócrates argumenta não haver conflito no interesse próprio, pois há um interesse último 

em obter e preservar a condição de felicidade (eudamonia). Evidentemente, isso não 

descarta a possibilidade de existir exemplos de pessoas cujos desejos não condizem com 

a busca pela felicidade. Essas ações más, em termos socráticos, ao serem examinadas 

profunda e detalhadamente, consistem em equívocos cognitivos, instrumentalizados 

como um meio para obter a felicidade. 

No Górgias, Sócrates argumenta que nem mesmo o tirano escolhe fazer o mal 

pelo mal. Consideração essa que também é contra intuitiva, na medida em que 

“ninguém comete o mal pelo mal”. No entanto, a escolha de algum mal é tomada como 

um instrumento para um bem que o indivíduo julga – embora errado – ser. Nesse 

sentido, a prática do mal visa a algum bem ou ao interesse próprio. Esse argumento 

socrático é apontado por alguns de seus analistas como o paradoxo moral, que está 

marcadamente na relação de dependência do paradoxo da prudência.  

Em uma passagem no Menôn (77c-d), Sócrates afirma para o seu interlocutor 

que “desejar é entrar na posse do desejo”, e que desejar o mal ou coisas ruins é, de 

certo modo, tornar-se o mal ou transformar-se em coisas ruins. Então, ao considerarmos 

que o desejo último seja a felicidade (eudamonia), não seria aceitável buscar ou desejar 

o mal pelo único e exclusivo interesse em ser mal, pois não teria sentido possuir tal 

desejo, tampouco há algum interesse na busca de uma condição infeliz ou de um estado 

de desgraça. Alguns estudiosos do pensamento socrático afirmam que Sócrates admite 

apenas um tipo de motivação: o desejo de nos tornarmos bons para nós mesmos. Nesse 

caminho, Brickhouse e Smith (2010), ao interpretarem a motivação socrática, afirmam 

que todos os homens têm um desejo racional de serem felizes e que nenhum desejo 

racional tende efetivamente para o mal.  

Com base nessa assertiva, procuramos agora entender o desejo racional. Para 

Brickhouse e Smith (2010), há uma distinção entre desejo racional e desejo irracional. A 

diferença reside no uso que Platão faz dessas expressões. A análise ocorre no diálogo 

Cármides, em que são usados os termos apetite (epithumia) e vontade (boulesis) 

(167e1-5). O termo grego epithumia é utilizado para designar os desejos prazerosos, e 
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boulesis, para se referir a algo mais virtuoso, isto é, ao desejo por coisas boas, belas; a 

busca pelo amor15.  

Segundo Brickhouse e Smith (2010), Terry Penner entende que “todo desejo é 

um desejo racional”, na medida em que todo desejo ajusta-se – ou deveria se ajustar – 

automaticamente à convicção do agente. Provavelmente, a única maneira de mudar a 

ação de quem deseja seja alterando a convicção do agente sobre o que, de fato, é melhor 

para ele. Nesse sentido, o intelectualismo de Sócrates vai ao encontro dessa motivação, 

e a consistência na atividade de exame promove o ajustamento à ação, resultado da 

razão objetiva de cada indivíduo. 

Com base nessas considerações, podemos dizer que há uma antítese entre 

Eichmann e Sócrates. Embora os relatos não mostrem os reais desejos do burocrata 

alemão, exceto a clara e pretensa insistência a gradações oficiais, Eichmann caracteriza-

se pela acrasia, pois foi envolvido pela indiferença, perdendo sua autonomia como 

homem ou pessoa. Nesse sentido, indagamos: há um erro cognitivo em Eichmann? 

Todavia, de acordo com sei o que fazer e não faço, a complacência dele deveria ser 

descrita como superficialidade, caracterizada, segundo Arendt, por uma espécie de 

moleza moral. 

Por sua vez, Sócrates é, por excelência, uma personalidade unificada entre o 

pensar e o agir, em razão de sua atitude voltada para a construção de um pensamento 

moral e político para o seu tempo. As narrativas e o comportamento de Sócrates 

consistiram em elementos imprescindíveis não somente em sua relação com os outros, 

mas também – e, sobretudo – na relação consigo mesmo.  

Não é exagero afirmarmos que o Sócrates ajustado com base na lente arendtiana 

tenha muito a nos ensinar, principalmente no que se refere a “pensar sem corrimão”, em 

uma espécie de desobediência sábia. O modelo de vida e o comportamento do pensador 

grego consistem em contraveneno aos tipos de mal do século XX, sobretudo às 

tentativas de dominação total ou mesmo às diversas oportunidades para a banalidade do 

mal, diante as quais estamos expostos. 

Sócrates, ao contrário de Eichmann, que nunca interrogava sobre o sentido de 

suas ações, sempre indagava sobre o sentido do que ele vivia. Para aquele, a vida não 

                                                        
15  Cf. BRICKHOUSE, p. 51-66 
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tem sentido sem o exame dela mesma; para este, a vida não seria possível sem ordens e 

diretrizes para sua conduta. Talvez seja devido a esse fato que Arendt tenha lançado 

mão da persona de Sócrates: modelo de cidadão que nunca abandonou a cidade, nem o 

exercício de pensamento. 

 

1.3. O juízo como consequência unificadora na personalidade humana 

 

A terceira crítica de Immanuel Kant, Crítica da faculdade do Juízo, influenciou 

Arendt em suas reflexões acerca do juízo. Sobre essa questão, pontuamos, inicialmente, 

que, em nossa abordagem, não procuraremos resolver conceitos ou aspectos lógicos que 

Arendt tomou para si da noção de Kant do juízo estético, cujo elemento principal reside 

na consideração do gosto como uma questão de juízo. E também, não envolveremos a 

problemática arendtiana, que julga estar nesse tema a filosofia política de Kant. 

Procuraremos investigar os elementos da faculdade de julgar relacionados com as 

tipologias da personalidade e trazer à luz alguma evidência da atividade de julgar com 

base na ideia de humanidade e nos assuntos que envolvem os homens, a fim de 

aproximá-la da noção de tornar-se pessoa, dentro da perspectiva apontada por Arendt. 

Diferentemente da atividade do pensamento, que trata das generalidades do 

mundo, as faculdades do juízo e da vontade – faculdades do espírito – tendem a lidar 

com situações particulares, o que, na opinião de Arendt, faz com que ambas sejam 

genuinamente apropriadas pelas ações políticas, mais até do que a atividade do 

pensamento. A despeito disso, as faculdades do pensamento e do juízo, embora sejam 

atividades autônomas, estabelecem conexões entre si. 

Por enquanto, permaneceremos no exame da faculdade do juízo 16 e suas 

implicações na personalidade do indivíduo. O juízo, em Arendt, aponta para uma 

faculdade que capacita o indivíduo para avaliar e ser avaliado. Diante disso, nossa 

motivação para tal análise parte dos seguintes questionamentos: se os elementos que se 

                                                        
16 A análise do juízo em Arendt se dá basicamente a partir da terceira parte da obra A vida do espírito. 
Devido à morte de Arendt, nos foi deixado apenas uma página com o título e duas epígrafes, encontrada 
sobre sua máquina. A terceira parte, que seria a do juízo, deriva das conferências que ela proferiu sobre A 
filosofia política de Kant e que serviram de fundamento para os estudos que resultaram na afortunada 
crítica da teoria do juízo atribuída à Hannah Arendt. 
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articulam na atividade de julgamento são decisivos para levar a cabo a produção de uma 

“pessoa”, em que medida o processo do juízo revela, no espaço público, aquilo que é 

idiossincrático no indivíduo? Qual a aproximação entre juízo e pessoa?  

Para responder a esses questionamentos, consideramos para análise o texto 

Responsabilidade pessoal sob a ditadura de 1964, em que Arendt parece admitir que 

tanto as questões legais quanto as questões morais possuem afinidades na pressuposição 

da efetividade do juízo (ARENDT, 2004, p. 84). Assim, a hipótese do juízo como uma 

atividade efetiva em âmbitos legais e morais revela, prontamente, a opinião de Arendt a 

respeito dessa faculdade na esfera da convivência humana. 

Não deixa de ser curiosa ou até mesmo irônica a afirmação de Arendt a respeito 

da atmosfera de sua formação intelectual, das indevidas atenções que eram dadas às 

questões morais, sob a prerrogativa de que a moral devia ser algo natural, e que essa 

virtude não era uma qualidade decisiva na avaliação do caráter pessoal. Entretanto, a 

virtude moral, posteriormente apresentada em conferência proferida por Arendt, 

Algumas questões de filosofia moral, aponta para uma equivalência entre moral e 

pessoa, sendo que a retidão moral resultaria da constituição do caráter pessoal do 

indivíduo. Desse modo, podemos inferir que a natureza do julgamento humano 

ultrapassa as regras e padrões morais, envolvendo casos particulares e produzindo “os 

seus princípios pela própria atividade de julgar” (ARENDT, 2004, p. 88). 

Para Arendt, apenas o juízo nos capacita a distinguir racionalmente, sem que 

sejamos arrebatados pelo interesse próprio, e nos auxilia na orientação dos eventos, 

cujas categorias morais e políticas encontram-se em colapso. Assim, quando os 

conceitos preconcebidos forem extintos, a faculdade do juízo permanecerá, com o 

prestígio de subsumir as experiências particulares (ARENDT, 2004, pp. 88-89). 

Na opinião de Odílio Aguiar, o juízo é central para a organização da vida mental 

do indivíduo, pois abrange a condição de aproximação com a filosofia, ou seja, entre o 

pensamento do filósofo e a faculdade de examinar os particulares (AGUIAR, 2002, p. 

88). A análise dos particulares – ao contrário da atividade do pensamento, que se ocupa 

com generalidades – auxilia no juízo das ações e das opiniões que determinam os 

contornos do indivíduo na esfera pública. O particularismo da faculdade do juízo lida 

somente com uma determinada situação ou coisa em sua especificidade e revela, no 

indivíduo, a sua faceta, sendo essa um elemento idiossincrático.  
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Para Arendt (2012, p. 28), caso a distinção do certo ou errado tenha, porventura, 

alguma relação com a atividade do pensar, devemos exigir de toda pessoa sã o 

experimento do exercício do pensamento. Essa exigência arendtiana deve-se ao fato de 

a experiência do pensamento contar com o elemento demolidor de nossas convicções e 

crenças, embora a atividade dessa experiência pensante não assegure ou impeça o 

homem na tomada de decisões erradas. Em outros termos, o processo do pensamento 

não garante resultados. 

A atividade de pensar, na perspectiva arendtiana, traz consigo não mais que o 

indicativo de um elemento purificador, assim como a maiêutica socrática, que 

sistematicamente reivindica a prática do exame; por conseguinte, resta a desolação dos 

valores, das doutrinas e convicções. Ou seja: produz-se ventania pelo pensamento 

(D’ENTRÈVES, 1994, p. 110). O pensamento como vento foi uma metáfora usada por 

Sócrates para explicar o pensar. Por mais que essa atividade seja invisível, sentimo-la 

quando por ela somos tomados. “Invisíveis são os ventos, porém lhes vemos os efeitos, 

lhes sentimos a presença” (XENOFONTE, IV, III, 14)17. 

Acerca dessa questão, Arendt menciona Heidegger ao tratar da metáfora “tufão 

do pensamento”. Segundo a autora, esse é único momento na obra de Heidegger que ele 

aborda o pensador grego. 

 

Durante toda a sua vida e até a hora da morte, Sócrates não fez 

mais do que se colocar no meio desta correnteza, desta ventania 

[do pensamento], e nela manter-se. Eis por que ele é o pensador 

mais puro do Ocidente. Eis por que ele não escreveu nada. Pois 

quem sai do pensamento e começa a escrever tem que se parecer 

com as pessoas que se refugiam, em um abrigo, de um vento 

muito forte para elas (...). Todos os pensadores posteriores a 

Sócrates, apesar de sua grandeza, são como estes refugiados. O 

pensamento tornou-se literatura. (HEIDEGGER apud 

ARENDT, 2012, p. 196) 

                                                        
17 Cf. No livro Sócrates, Coleção os pensadores, 1980, p. 143. 
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Ainda que o pensamento seja uma atividade que repousa na invisibilidade do 

espírito, ele possui uma capacidade muito eficiente no desmantelamento dos 

preconceitos e das convicções. A desolação após a atividade do pensamento cria um 

cenário sem parâmetros, caracterizado por um estado sem critérios pré-definidos, pois 

tudo foi posto abaixo. Consequentemente, a estreita ligação entre juízo e pensamento 

crítico situa-se na devastação que o pensamento produz, resultando em um espaço 

favorável para o juízo pessoal. Com as crenças e as convicções abolidas pelo 

pensamento crítico, os preconceitos serão varridos, e os preceitos ausentes instituirão 

uma abertura crucial para a atividade de julgar sem parâmetros.  

Desse modo, nos resta saber como julgar sem as categorias preestabelecidas –

códigos e normas - pelo espaço público e, ainda assim, empreendermos, por nós 

mesmos, o juízo autenticamente novo. Dessa forma, para que a potencialidade do juízo 

atinja a máxima destreza, é necessário, assevera Arendt, que o recurso da imaginação, 

por meio do pensamento, seja reivindicado, pois o pensamento crítico recorre à 

imaginação para tornar os outros presentes, valendo-se do espaço público, movendo-se 

livremente por um modo de pensamento empático, que busca alcançar o que se passa no 

pensamento dos outros (ARENDT, 2012, p. 513). 

Sobre isso, Vallée (2003, p. 37) diz que “Kant encarna com Sócrates o modelo 

do pensador crítico”, na medida em que ambos submetem as questões ao crivo do 

pensamento. Contrariamente, Assy entende que há uma nítida diferença entre esses dois 

pensadores. Para essa autora, o juízo apresenta duas distintas perspectivas, a do ator e a 

do espectador. Assim, ela filia-se “[...] à opinião de [Dana] Villa de que o pensamento 

crítico, particularmente as considerações sobre Sócrates, não se aplica exclusivamente à 

figura arendtiana do espectador” (ASSY, 2015, p. 144). 

Sabemos que o traço característico do pensador grego era, conforme alguns de 

sua audiência, a atividade, em particular a atividade do pensamento. Em todo caso, em 

um contexto de falha na produção de resultados práticos, faz com que o juízo reflexivo 

estético de Kant associe-se ao juízo do espectador, que, igualmente, não produz 

nenhuma consequência prática para a ação. Nesse sentido, o pensamento crítico é, nele 

mesmo, uma atividade solitária.  

É por meio da imaginação que a atividade de pensamento torna presente os 

outros, movendo-se em um espaço público e aberto a todos. A peculiaridade desse tipo 
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de pensamento é o “alargamento do espírito”, isto é, o momento em que o nosso juízo 

está sendo posto em apreciação pelo juízo dos outros. “Pensar com a mentalidade 

alargada, significa treinar nossa imaginação a visitar” (ARENDT, 2012, p. 513). 

Se a atividade plena do pensar exige, antes de tudo, o recurso da memória para 

trazer à tona experiências passadas, no alargamento da mente o movimento de sair em 

visita em direção ao ponto de vista do outro tem sua reivindicação na direção do futuro 

por meio da atividade imaginativa. Assim, a imaginação opera na preparação do objeto 

para o exercício da reflexão. O exercício do alargamento do espírito é dado 

continuamente a partir da percepção do outro, conferindo-lhe, dessa forma, uma espécie 

de alteridade (ASSY, 2015, p. 144). Talvez seja nesse sentido que Arendt admita que o 

princípio do juízo seja orientado pela ideia de humanidade. 

 

É em virtude desta ideia de humanidade, presente em cada 

homem particular, que os homens são humanos, e eles podem se 

dizer civilizados ou humanos porque esta ideia torna-se o 

princípio de suas ações e de seus juízos. (ARENDT, 2012, p. 

380) 

 

Ao abordar a ideia de cultivo da humanidade enquanto um palco de atuações, 

Arendt fundamenta-se na esfera pública como um espaço teatral, onde pessoas 

interconectadas pelo “sensus communis” promovem suas ações. Ora, os homens são 

humanos na medida em que estão conectados uns aos outros da mesma espécie, sob a 

condição de serem indivíduos singulares. É em decorrência desse aspecto unificador e 

civilizador que a ideia de humanidade torna-se o móvel das ações e dos juízos, pois o 

mundo como espaço de seres públicos e sociais assegura a comunicação entre atores e 

espectadores. Dessa forma, as ações e os juízos baseiam-se em princípios humanos. “É 

neste ponto que o ator e o espectador passam a estar unidos; a máxima daquele que age 

e a máxima deste, o ‘padrão’, segundo o qual o espectador julga o espetáculo do mundo, 

tornam-se um só” (IBIDEM, p. 380).18 

                                                        
18Ver também ASSY, Ética, responsabilidade e juízo em Hannah Arendt, p. 183, nota 130. 
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De acordo com Assy (2015, p. 183), “o cultivo de sentimentos públicos não 

conduz ao distanciamento neutro,... de fato dizem respeito à relevância ética e política 

de nossas escolhas”. Esse sentimento público, que pode ser cultivado, indica o desapego 

privativo das inclinações estritamente individuais, isto é, um aperfeiçoamento do éthos 

da civilidade na medida em que se liberta dos interesses privados. Desse modo, embora 

a capacidade de julgar exija de nós um direcionamento aos outros, isso não significa que 

nossos próprios juízos perderão a relevância e se adaptarão por completo ao juízo do 

outro (ARENDT, 2004, p. 207), pois 

 

O homem é pertencimento, vive com os outros, mas é também 

ser singular, com capacidade e autonomia para se 

descondicionar, pelo menos em pensamento. Para isso não 

precisa se ligar a um absoluto, mas apenas acionar o diálogo 

silencioso de si consigo mesmo. (AGUIAR, 2002, p. 88) 

 

O julgar não consiste estritamente em domínio subjetivo, mas também em 

conclusões que atingem a consideração do outro que convive comigo no mundo. Em 

todo caso, ainda que a convivência condicione o indivíduo a outros, o que estará sempre 

em jogo é a própria opinião do indivíduo. Assim sendo, a faculdade do juízo propicia a 

cada homem deliberar para o bem ou para o mal, haja vista que a escolha consiste em 

um elemento caracterizador da liberdade dos seres racionais. 

Diante dessa dualidade, Kant apresenta a tese do mal radical e a consequência 

das escolhas e suas implicações contrárias: a boa ação, que sempre é praticada com base 

no imperativo categórico19 e que transcende as particularidades do egoísmo individual, 

não visando ao proveito próprio; e a má ação, que, em termos kantianos, tem a 

pretensão de satisfazer os desejos particulares. Com base nessa teoria kantiana, as más 

ações estariam enraizadas em nossa natureza adâmica, que nos empurra para as más 

inclinações, impelindo-nos a desejar e a realizar ações em proveito próprio. Esse mal 
                                                        
19  O imperativo categórico é o princípio fundamental da moral kantiana, e sua reivindicação consiste 
sempre em exigir que “devo proceder sempre de maneira que eu possa querer também que a minha 
máxima se torne uma lei universal” isto é, ao obedecer a minha própria razão estou estabelecendo uma lei 
para todos os outros seres racionais. IMMANUEL KANT, Fundamentação da metafísica dos costumes 
col. Textos filosóficos, edições 70, p. 33. 
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enraizado na natureza humana inverte a realização do dever kantiano – a lei moral – e as 

máximas morais asseguradas pelo imperativo categórico. 

Evoquemos, dessa forma, Adolf Eichmann, com o objetivo de estabelecermos 

uma diferença entre a banalidade do mal arendtiana e o mal radical kantiano. O mal 

atribuído à liberdade humana favorece a teoria do mal enraizado na natureza humana 

em virtude da própria condição humana. A posição kantiana promove tensão, pois a 

liberdade não parecia ser uma condição de Eichmann. A sua banalidade não tinha 

amparo na liberdade derivada do pensamento; ao contrário, o oficial alemão amparava-

se em sua incapacidade de pensar. Ele revela um mal decorrente de ações que 

prescindem da faculdade que habilita os homens para o julgamento. Sendo assim, a 

banalidade do mal nada tem a ver com esse selo, que, em termos kantianos, denota a 

predisposição na natureza humana. Por sua vez, o mal analisado por Arendt não tem 

relação com os aspectos de ordem demoníaca ou metafísica, mas com a mera ausência 

da faculdade de juízo, que antecede as ações. Logo, quando Arendt utiliza a expressão 

mal radical, ela o faz para mencionar os campos de extermínio, uma alusão a um tipo de 

mal extremo20ou absoluto. 

O juízo, do ponto de vista arendtiano, carece do pensamento, pois a atividade 

analítica do pensar auxilia na capacitação do indivíduo para julgar. Por esse ângulo, a 

análise, que precede as opiniões e as ações, traz em si uma liberdade de escolha, na 

medida em que o julgamento demanda possibilidades distintas. Isso talvez seja um 

indicativo robusto de que a faculdade do juízo tem implicações na formação da pessoa, 

haja vista que a personalidade adquirida traz consigo elementos da vontade e do juízo, 

que se manifestam na esfera pública. 

Sobre o juízo na esfera pública, Maurice D’Èntreves, na pretensão de reconstruir 

a teoria do julgamento, aproxima-o da teoria da ação de Arendt (D’ÈNTREVES, 1994, 

p. 101). A aproximação entre juízo e teoria da ação compreende a habilidade 

especificamente política da capacidade de julgar, o que permite aos indivíduos 

orientarem suas ações na esfera pública. Destarte, a faculdade do juízo constitui a mais 

crucial das atividades mentais. 

                                                        
20 A noção de mal extremo aparecerá mais clara ao leitor, quando forem apresentados os campos de 
concentração, com o propósito de realçar as experiências no desmantelamento da espontaneidade. A 
condição dos prisioneiros não era mais a de homens, e sim a de simples feixes com funções orgânicas, 
desposados de sua própria condição humana. 
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Podemos dizer, assim, que o juízo abrange duas dimensões distintas, a saber: a 

ótica do ator e o ponto de vista do espectador. Com relação ao ator, o julgamento atinge 

especificamente o âmbito da política, por meio das ações na esfera pública, cuja 

dimensão é restringida ao espaço de atuação. Em contrapartida, o julgamento do ponto 

de vista do espectador ocorre no campo da observação. A despeito dessa passividade, o 

espectador não tem retirada a sua condição de pertencente à esfera pública, pois é um 

coparticipe da ação do outro, na medida em que percebe e julga as ações. Ora, a 

compulsória circunstância de pertencimento ao mundo faz com que o indivíduo tenha 

predisposição ao juízo. 

A noção de juízo orientada pela vita contemplativa caracteriza-se pelo 

alheamento da participação nas ações efetivas. A noção desse juízo é própria de poetas, 

historiadores e pensadores, que buscam compreender as experiências, com a finalidade 

de reconciliá-las. É o tipo de juízo que tem sempre as vistas orientadas ao passado. Para 

Arendt, a noção de juízo que antecede as ações faz uma reapropriação seletiva de 

experiências do passado, que podem servir para esclarecer e orientar as ações no 

presente. Tendo como base essa ideia, podemos inferir que as ações de Eichmann são 

resultados da falta de reapropriação do passado por meio da atividade do pensamento e 

da ausência de julgamento anterior às suas ações. Em vista disso, quando o julgamento 

não era mais exigido, quando todas as fichas estavam sobre a mesa, a irreflexão e a 

inabilidade em julgar, constatadas no assassino de gabinete, demonstraram o quanto foi 

determinante para Eichmann permanecer na condição cega de funcionário obediente. 

D’éntreves, em sua tentativa de relatar a conexão entre a atividade do 

pensamento e a capacidade de juízo, afirma que a ligação entre as faculdades se dá mais 

visivelmente em situações de emergências, naqueles momentos excepcionais em que os 

indivíduos estão diante do colapso dos padrões tradicionais. Contudo, essas situações 

não impedem que o juízo particular esteja em consonância com os valores autônomos 

(D’ÈNTREVES, 1994, p. 111) 

Nesse sentido, julgar por si próprio não consiste em uma restrição específica do 

domínio subjetivo, mas em conclusões que atingem o quadro de perspectivas do outro. 

Dentro dessa trama, ressalta em seu texto Verdade e Política, presente na obra Entre o 

passado e o futuro, que, 
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Quanto mais posições de pessoas eu tiver presente em minha 

mente em 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. 

(ARENDT, 2000, p. 299) 

 

Ressaltamos que a advertência a respeito da faculdade de juízo não deve 

circunscrever-se apenas aos momentos de crise. Ademais, a operação de juízo 

demonstra a capacidade para pensar analogamente, conforme Kant ensinou em sua 

terceira crítica: “mentalidade alargada”.  

O juízo, em sua capacidade de lidar com eventos particulares, é realçado por 

Arendt como uma atividade especificamente política, orientadora das ações e opiniões 

na esfera pública. A especificidade política concedida à atividade do Gosto dá azo à 

problemática discussão da apropriação do juízo estético kantiano acerca das obras de 

arte, adequado por Arendt ao juízo do espectador na esfera política.  

Apesar de a circunstância do espectador denotar uma condição subjetiva de 

contemplação, a sua mera presença no mundo lhe garante, invariavelmente, a 

participação no senso de comunidade, uma vez que a percepção do espectador assegura 

um contato com o outro. Logo, a interação entre pessoas, nas condições de atores e 

espectadores, tem sua validade consumada no sensus communis, dada a importância da 

convivência humana correlacionada com o pensamento alargado, que é necessário à 

atividade do juízo. Nesse sentido, a interação no espaço entre, concernente à pluralidade 

do espaço comunitário e à capacidade do indivíduo de se retirar para o senso comum, na 

qualidade de cidadão, permite que o egoísmo privado seja suplantado no cenário 

subjetivo por meio da “saída em visita” ao ponto de vista do outro, agregando 

perspectivas para o juízo, tornando, assim, o indivíduo um cidadão do mundo. 

(WAGNER, 2007, p. 255) 

A relevância do juízo reflexivo ocorre exclusivamente no âmbito da sociedade, 

não restando outra possibilidade que não seja o de viver em companhia com outros. A 

relação intersubjetiva entre atores e espectadores promove o compartilhamento de um 
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mesmo sentimento, o de humanidade. O elo entre as personalidades do ator e do 

espectador pode ser determinado ora pela manifestação das ações, ora das opiniões. A 

personalidade do agente recorre ao juízo a fim de se orientar para a tomada de decisões, 

pois, enquanto atual, a personalidade do ator não julga com a intenção de 

compreensibilidade, mas tão somente com o interesse específico do procedimento. Por 

outro lado, a personalidade do espectador volta-se para a compreensão das experiências 

e das ações dos atores, sob a orientação de um juízo opinativo, o que é análogo ao juízo 

estético kantiano; porém, modificado sob as perspectivas dirigidas para o contexto das 

ações e assimilações morais. 

Essas descrições aproximam-se da revelação do quem arendtiano na esfera 

pública, atendendo aspectos particulares, que não estão desconectados do espaço 

público. Assim, o ator e o espectador, embora em posições contrárias, acionam o juízo 

por orientações diferentes, mas ambos conectam-se na revelação do quem, ora pela 

ação, ora pela opinião. 

Observamos, portanto, que o juízo, no sensus communis, tem relação com a ideia 

kantiana de comunicabilidade, baseada na manifestação autêntica da humanidade do 

homem: a comunicação. O viés comunicativo incide na direção escolhida por Arendt, 

visto que, para ela, a convivência humana é a “própria essência dos homens na medida 

em que pertence ao mundo” (ARENDT, 1994, p. 95). 

Nesse sentido, o senso comum é tomado como um sexto sentido que acomoda os 

outros sentidos no mundo comum, bem como os muitos que não se dedicam ao 

pensamento profissional, isto é, os muitos na concepção socrática. Dessa forma, a 

acepção que nos interessa é a da condição concreta de comunicabilidade e 

compartilhamento do mundo comum entre os humanos. A ideia de sensus communis é 

fundamental para o desenvolvimento da teoria política de Arendt, a julgar por sua 

afirmação de que, “em política, distintamente da moral, tudo depende da conduta 

pública” (ARENDT, 1994, p. 22). 

Na opinião de Arendt, “a conduta moral parece depender primeiramente do 

relacionamento do homem consigo mesmo” (ARENDT, 2004, p. 131). Portanto, há 

equivalência na associação dos termos “pessoa” e “moral”. A justificativa para isso 

reside na aceitação da ideia que envolve a concepção de sensus communis: pensar por si 

mesmo e colocar-se no lugar dos outros em pensamento. 
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Nesse sentido, a máxima associada à “pessoa” é a do esclarecimento, consignada 

ao processo de pensamento por si mesmo, que, por sua vez, é aplicado ao processo do 

dois-em-um, que possibilita a comunhão entre os parceiros do diálogo e o solapamento 

dos preconceitos, por meio da ventania do pensamento. A outra máxima vinculada à 

concepção de sensus communis associa-se à “moral”; consiste na mentalidade alargada 

operada no exercício da imaginação de “sair em visita”, com a intenção de vislumbrar 

outros pensamentos. Em outros termos, enquanto a máxima do esclarecimento refere-se 

à condição introspectiva da pessoa, a máxima da mentalidade alargada aponta para a 

moral. Uma remete à escolha de companhia no espaço privado, e a outra, à escolha de 

companhia no espaço público. Ambas resultam em consistência, ou seja, no resultado 

final que será revelado no mundo da aparição. 

Essas máximas ratificam os elementos que levaram Arendt a escolher Sócrates 

como exemplo de cidadão-pensador. É notória a presença de ambas como fator de 

composição da persona. Por outro lado, não constatamos a presença de nenhuma das 

máximas em Eichmann, restando nele um tipo de indivíduo completamente abstraído de 

qualquer espécie de princípios ou daqueles elementos máximos que regem as decisões. 

Arendt atribui a Cícero, em De oratore, o significado de sensus communis como 

cultivo de uma sensibilidade pública, recolhida, por ela, como um sentimento que 

proporciona satisfação, comumente acessível aos indivíduos na qualidade de um senso 

extra, apto a promover sentimentos comuns. Desse modo, o sentido privado atinente a 

cada indivíduo é agregado aos demais na esfera pública, fruto de um sentimento 

reflexivo. 

Na concepção de Assy, sensus communis “é um exercício de julgamento 

reflexivo que nos capacita a sentimentos comuns” (ASSY, 2015 p. 166). Desse modo, 

ao considerarmos que a unificação do diálogo do dois-em-um na pluralidade da vida 

ativa resulta do juízo reflexivo, podemos cogitar o juízo como sendo produto da 

unificação da personalidade do indivíduo no mundo da aparência, haja vista que, por 

meio do diálogo comigo mesmo, a unificação das vozes desse diálogo emergirá na 

esfera da aparição sob a forma de opinião ou ação (ASSY, 2015, p. 187). Nesse sentido, 

a personalidade ou o tornar-se pessoa é o resultado final do processo mental do 

indivíduo, tornando-se visíveis a outras personalidades enquanto ações de conduta 



48 
 

moral ou opiniões. A pessoa do sujeito ou o quem individual é sempre manifestado pelo 

reconhecimento dos outros que compartilham o mesmo mundo.  

George Kateb diz que a dignidade humana, no contexto arendtiano, repousa na 

ideia de singularidade humana. Em seu registro, Kateb refere-se aos valores existenciais 

presentes nos escritos de Arendt como fundamentos da dignidade humana. Ele salienta 

que esse status humano (o da dignidade) é o que nos diferencia do resto da natureza, isto 

é, o humano marcado não como um ser no sentido de animal, e a estatura humana 

marcada por sua criatividade e audácia de liberdade de pensamento e ação21 (KATEB, 

2010, p. 342). 

Enfim, a diferença entre os indivíduos no espaço público é o que concede 

dignidade à pessoa humana, isto é, a idiossincrática diferença entre os indivíduos é o 

que torna esses dignos de se constituírem enquanto pessoas. Assim, dignidade 

específica do indivíduo tem a ver com seu caráter específico, que o distingue entre os 

demais dentro de uma mesma espécie. 

                                                        
21Cf. GEORGE KATEB. Existencial values in Arendt’s Treatment of evil and morality. In Politics in 
dark times: encounters with Hannah Arendt. p. 342s. 
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2. A faculdade do pensamento: implicações na persona 

 

Acerca do pensar, Arendt esboça um caminho contrário ao do pensamento 

como processo contemplativo. Para ela, esse processo se dá sob uma condição 

meramente passiva. O pensamento é, no sujeito, um contínuo e dinâmico movimento; 

em suas próprias palavras, “uma atividade em que aquele que pensa se constitui em 

alguém, em uma pessoa ou uma personalidade” 22 (ARENDT, 2004, p. 171). 

Destarte, o pensamento retirado da compreensão meramente passiva ganha 

contornos para a formação daquilo que nos distingue uns dos outros, “a diferença 

especificamente humana” da personalidade, na qual a nossa singularidade é circunscrita. 

A formação da personalidade no indivíduo é, segundo Arendt, constituída mediante o 

processo de pensamento instalado nele próprio, e designa, humanamente, seu elemento 

singular. Nesse sentido, a pessoa consiste no elemento resultante da forçosa experiência 

em se dispor ao exame de si mesmo, imprimindo-lhe um caráter pessoal. 

Para Arendt, a atividade de pensar aproxima-se, em certa medida, do modo 

como Sócrates se posicionava diante de seus interlocutores na pólis. A atividade 

intersubjetiva, advinda do pensamento, baseia-se no efeito da interação que o eu 

estabelece consigo mesmo, mediante o exercício do pensamento em sua própria 

companhia, cuja afirmação decorre da condição da parceria entre os dois “eus”. Por 

conseguinte, essa atividade promove, no pensante, a diferença específica que cada 

indivíduo traz em si.  

As reflexões arendtianas em torno da atividade do pensamento revelam um 

nexo entre pensamento e moralidade. O elo entre as noções de pessoa e moral revela 

concepções que não se cedem a nenhuma elaboração normativa ou principialista. Sob 

essa perspectiva, a interação privada entre as faculdades do espírito goza da condição 

orientadora das ações práticas. O consigo mesmo, por meio do diálogo, e seu retorno ao 

espaço público designam uma aproximação entre a moral e a pessoa do indivíduo. 

Desse modo, o reconhecimento da atividade do pensamento repousa como um elemento 

                                                        
22 Arendt atribui ao termo personalidade (pessoa) o sentido de uma constituição idiossincrática que cinge 
e imprime a diferenciação implicada no sujeito. Posteriormente, em A condição Humana, Arendt emprega 
esse mesmo sentido ao utilizar o pronome Quem, para referir-se ao sujeito como ator político. Cf. 
Bethania Assy, p. 106.  
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vivificador no sujeito: “o pensamento acompanha a vida e é ele o pensamento a 

quintessência desmaterializada do estar vivo” (ARENDT, 2012, p. 214).  

No conjunto de conferências intitulado Algumas questões de filosofia moral, 

um desdobramento da obra Eichmann em Jerusalém, Arendt, na tentativa de explicar a 

incapacidade de pensar do burocrata alemão, apresenta uma fenomenologia do 

pensamento que tem como base as experiências retidas na memória; na qualidade de se 

deter sobre algo que outrora fora vivenciado. A memória forjada pela lembrança auxilia 

na configuração da identidade pessoal, visto que a memória é matéria-prima para o 

pensamento. De outro modo, na medida em que há a recusa de lembrar, uma distração 

em relação à experiência é imediatamente esquecida, sem a consciência 23de que é 

necessário o autoconfronto novamente, o sujeito restituirá a condição de automatismo 

em suas atividades e decisões. 

A conexão entre “memória” e “pessoa” está vinculada à capacidade de nós, 

seres humanos, produzirmos discurso, cuja “linguagem é inteiramente metafórica”, o 

que, por essa razão, ajusta-se como uma “ponte entre o mundo das aparências e o ego 

pensante” ou entre o mundo visível e o mundo invisível. 

A lembrança, tão necessária ao pensamento, decorre do processo que presume 

uma atividade de repensar. Esse processo foi designado por Arendt de deitar raízes, em 

referência à imagem de níveis mais profundos, e enraizar-se, referindo-se a algo 

profundamente fincado. De acordo com a autora: 

 

Pensar e lembrar, dissemos, é o modo humano de deitar raízes, 

de cada um tomar seu lugar no mundo a que todos chegamos 

como estranhos. O que em geral chamamos de uma pessoa ou 

personalidade, distinta de um mero ser humano ou de um 

ninguém, nasce realmente desse processo do pensamento que 

deita raízes. (ARENDT, 2004, p. 166) 

                                                        
23Arendt, no conjunto de conferências intitulado Algumas questões de filosofia moral, alude à consciência 
um suposto “modo de sentir além da razão e dos argumentos, e de conhecer pelo sentimento o que é certo 
e errado” In: Responsabilidade e Julgamento, p. 172ss. Ver também A vida do espírito, p. 92ss. 
Consciência como é literalmente chamada “Conhecer comigo mesmo”, ou seja, a consciência como uma 
testemunha. 
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Nietzsche, em seu texto Segunda Consideração Intempestiva, que consta na obra 

Da utilidade e do inconveniente da História para a vida, afirma que “quanto mais a 

natureza interior de um homem possuir fortes raízes, tanto mais vai se apropriar de 

parcelas do passado” (NIETZSCHE, 2008, p. 22). Entendemos que essa passagem tem 

similaridade com a perspectiva arendtiana de anamnese em nossa humanização, na 

medida em que o caráter humanizador do sujeito atrela-se ao apoderamento das 

experiências para a construção da personalidade, pois, sem memória, não haveria 

pessoa.24 

O pensamento empregado pelo sujeito atende às experiências vividas, que 

necessitam de um distanciamento para produzir sentido. Isso significa que, por um dado 

momento, as ações suspensas no decorrer do pensamento retiram-se para o modo de 

existência solitária, em busca da compreensão do que não está mais na presença. Isso 

ocorre devido à capacidade do pensamento de restabelecer o que foi retido pela 

memória, que é trazido pelo espírito na forma de representações. Assim, o processo de 

pensamento, nos termos de um repensar, traz de volta situações antes ausentes – dom 

supremo do espírito –, ao mesmo tempo que nos permite afastarmo-nos provisoriamente 

do mundo quando somos lançados em uma relação conosco mesmo.  

Talvez seja ao processo de repensar que nós devemos nos entregar, a fim de 

compararmos elementos (fato e consequência). Aqui, retomamos o exemplo de 

Eichmann. Arendt o descreve em sua incapacidade de pensar, quando o processo de 

pensamento reivindica uma maior aplicação sobre algo, isto é, quando exige acionar a 

memória para trazer de volta as lembranças das experiências e, a partir disso, proceder-

se ao julgamento. Contudo, ele se recusa a produzir memoração, o que resultou em sua 

cega obediência. Certamente, esse declínio do pensamento o levou a agir no 

automatismo. 

                                                        
24 Ver NIETZSCHE: Segunda consideração intempestiva: Editora Scala, p. 19. Nietzsche descreve a 
imagem de um homem que contempla um rebanho que passa diante de si. Absorvido pelo momento, 
entrega-se ao prazer e ao desprazer. Ausente de memória, os animais não sofrem aborrecimento e 
melancolia, pois estão presos ao piquete do momento. E o homem, ao invés de louvar sua humanidade, 
sente inveja da felicidade do animal. Ora, essa marcante diferença entre o homem e o animal, conforme a 
metáfora de Nietzsche, tem como elemento divisor a memória, pois o “homem só se torna homem quando 
chega pensando, repensando, comparando, separando e reunindo esses elementos não-históricos”, p. 24. 
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Nesse sentido, inferimos que o tornar-se pessoa é uma possibilidade de evitar a 

prática de um tipo de mal ilimitado ou agudamente banal. A condição de pessoa, 

embora não exima completamente o sujeito de cometer algum mal, tendo em vista o 

aspecto negativo da faculdade do pensamento em não produzir resultados, talvez impeça 

que o mal seja praticado por banalidade. 

Com base nessas considerações, entendemos que as faculdades do espírito 

operam conectadas às ações na realização do pensamento. Nesse sentido, o jogo de 

perguntas e respostas é, quase sempre, o responsável pela demarcação da singularidade 

específica no indivíduo, firmando-se como a mais alta manifestação da sensação do 

estar vivo, pois “sem o sopro de vida, o corpo humano é um cadáver; sem pensamento, 

o espírito humano está morto” (ARENDT, 2012, p. 144). 

Cabe pontuarmos que a invisibilidade do processo de pensamento pode ser 

descrita por meio daquilo que Platão denominou de diálogo sem som. Embora limitado 

ao âmbito invisível do espírito, o pensamento caracteriza-se como um discurso que 

aspira ou não à comunicação. Assy sustenta que nesse processo metafórico silencioso, o 

uso da imaginação e a representação estabelece um elo entre o mundo visível e as 

perspectivas e eventos do mundo que aparecem na forma de uma linguagem ordinária 

(ASSY, 2015, p. 58). 

Em suma, isso ocorre devido á dessensorialização das experiências no espírito, 

anulando as distâncias temporais e espaciais ao longo do processo de pensamento. Essas 

experiências serão trazidas em nossa presença pela lembrança ou imaginação. Assim, a 

interrupção do espaço e tempo é fundamental para entendermos a seguinte afirmação de 

Arendt: “a principal característica do pensar é que ele interrompe todo o fazer” 

(ARENDT, 2004, p. 232). Além disso, o processo de dessensorialização é 

reiteradamente exigido sempre que ocorrem novas experiências, pois está 

continuamente vinculado ao mundo das aparências e transita constantemente no 

domínio da invisibilidade do espírito. Nesse sentido, Arendt observa que “o pensamento 

é como a teia de Penélope, desfaz-se toda manhã o que se terminou de fazer na noite 

anterior” (ARENDT, 2004, p. 234). 

Por mais que o pensamento volte à tona, não é possível permanecer a maior 

parte do tempo em seu domínio, pois esse empenho, segundo Arendt, nos causaria 

fadiga. Dessa forma, a atividade de pensar seria como se um deus nos concedesse duas 
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condições: a de permanecermos no mundo e/ou afastarmos dele quando desejássemos, 

sob a condição de que não seria possível ficarmos definitivamente em nenhum dos 

mundos. 

Ao manifestar legítima preocupação com a experiência do pensar, como 

afastamento do mundo das aparências, Arendt parece aceitar “dois mundos”, não em 

termos platônicos, mas como visível e invisível, ou seja, a vita activa e vida do espírito, 

Arendt parece anunciar que há, na faculdade de pensamento, uma caracterização do Ser, 

pois a vida ativa e a vida do espírito interpenetram-se. Ademais, completam-se em apelo 

à constituição da pessoa. Isso nos leva a crer na forte presença dessas faculdades como 

elementos fundamentais na construção do ser humano. 

Para Parmênides, “ser e pensar são a mesma coisa”25 (apud ARENDT, 2012, p. 

156). Como o pensamento possui a casta nobre do Ser, a categoria que impele o pensar 

remete à constituição do próprio sujeito. Nesse sentido, Arendt adverte que o 

pensamento implica inconsciência do corpo, sendo unicamente uma atividade que não 

precisa de nada além de si mesmo para estar na pura experiência da atividade 

(ARENDT, 2012, p. 184ss).  

A especificidade que diferencia cada indivíduo resulta da atividade de pensar, 

que ocupa uma posição específica no mundo. Portanto, a singularidade reside no fato de 

que, quando estou ativo no processo de pensamento, o próprio eu está comigo mesmo. 

Em outros termos, no processo de pensamento estou apenas com o meu próprio eu ou, 

quando estou a agir na companhia de outros, não estou mais comigo mesmo, mas na 

companhia de eus diferentes de mim mesmo. 

Assim, a atividade de pensar, na concepção arendtiana não consiste em 

prerrogativa intelectualista, nem em atividade restrita a categorias especiais de 

indivíduos ou pensadores profissionais. Consiste em um processo de experiência 

comum em nossa vida cotidiana, em toda e qualquer pessoa normalmente sã, como 

pontua Arendt: 

 

O pensamento como uma atividade pode surgir a partir de 

qualquer ocorrência; está presente quando eu, depois de 
                                                        
25Parmênides, Frag. 3. 
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observar um incidente na rua ou me ver implicada em alguma 

ocorrência, começo então a considerar o que aconteceu, 

contando o fato a mim mesma como uma espécie de história, 

preparando-a, dessa maneira, para sua subsequente comunicação 

aos outros, e assim por diante. (ARENDT, 2004, p. 158) 

 

O enredo do indivíduo que pensa nada tem a ver com sofisticadas digressões 

abstratas ou coisas do gênero, mas tão somente com o imaginar e o especular a partir do 

evento acontecido, para daí presumir uma narrativa que possa transmiti-la a outros no 

espaço público. No quadro comum, em que todo sujeito traz em si a rotina do 

pensamento, “(...) pensar significa que temos de tomar novas decisões cada vez que 

somos confrontados com alguma dificuldade” (ARENDT, 2012, p. 199). 

Catão, na obra De república26, de Cícero, traduz para nós o dinâmico processo 

do pensamento: “Nunca um homem está mais ativo quando nada faz, nunca está menos 

só do que quando a sós consigo mesmo”. Afinal, o processo de pensamento abrigado na 

vida do espírito é captado por meio de um jogo imagético de perguntas e respostas. 

Mesmo de uma perspectiva externa da aparência, a laboração permanece oculta no nada 

fazendo. Decorre daí, o seguinte questionamento de Arendt: “Onde estamos e o que 

fazemos, quando não estamos com ninguém e nada fazendo?”. 

 

2.1. O dois-em-um e o parceiro no diálogo 

 

No decorrer do processo de pensamento, instala-se, no indivíduo, uma 

diferença que foi designada por Platão de dois-em-um, análoga à ideia de parceiro no 

diálogo. Ao pensar – quando estou a conversar comigo mesmo, acompanhado pelo 

próprio eu –, estou na companhia de outro eu que sou eu mesmo. A noção, muitas vezes 

ambígua, de que parece haver harmonia nas experiências, consiste, repetidas vezes, no: 

ora somos um, ora somos dois-em-um. A diferença instalada no Eu constitui a 

pluralidade, que se manifesta sob a forma de um diálogo interno consigo mesmo. A 

                                                        
26 Cícero, De república I, 17. APUD Arendt. 
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pluralidade interna é possivelmente verificada na experiência do pensamento, quando 

notada a presença de um interlocutor ou na companhia de um amigo que participa do 

diálogo. 

A unificação do dois-em-um ocorre apenas a partir do momento em que o 

processo de pensamento é interrompido. Por meio da volta ao mundo das aparências, 

quando o pensamento é cessado, o sujeito se expressará pela ação ou fala, o que 

estampará a unificação da sua pessoa. 

A dialegesthai, o modo de diálogo iniciado por Sócrates, consiste em se dispor 

ao processo de perguntas e respostas, ainda que o debate interno não resulte em certezas 

e crenças. Esse processo de pensamento, ao mesmo tempo crítico e dialético, é, de 

acordo com Arendt, tão rápido, que torna difícil percebê-lo como um legein, discurso 

sem som. No entanto, a dialegesthai socrática traz a fala – expressão do pensamento –, 

em condição semelhante à atividade de pensar, produzida por um discurso sem som, 

pois, como ratificado por Arendt, “os pensamentos não podem ocorrer sem ser falados – 

silenciosamente ou sonoramente, em um diálogo” (ARENDT, 2012, p. 119). 

Observamos que a noção de diálogo interior aproxima a fala e o pensamento. 

Como afirma Arendt, “os seres pensantes têm o ímpeto de falar” e os “seres falantes têm 

o ímpeto de pensar”27. Essa interconexão entre linguagem e pensamento aponta para a 

possibilidade da não existência de pensamento sem discurso, salvo, é claro, nas 

civilizações onde, no lugar de palavras, a linguagem é concebida por signo escrito, pelo 

fato de o manejo mental ocorrer por imagens. Como exemplo, Arendt cita o caso da 

China. 

A dualidade que se assenta no processo dialético a partir da consciência de si é 

o mote para que Arendt conclua que os homens existem essencialmente no plural. A 

consciência produzida pelo diálogo interno exibe a necessidade de comunicação, devido 

ao resultado da linguagem. Kant afirma que a “razão não é talhada para isolar-se, mas 

para comunicar-se” (KANT apud ARENDT, 2012, p. 119) 

Essa afirmação de Kant é dirigida ao raciocínio silencioso do autolegislador do 

dever moral; porém, podemos transportar o seu significado para a necessidade do 

rompimento do isolamento por meio da comunicação na esfera pública, dado que a 

                                                        
27ARENDT, 2012, p. 118. Grifo da autora. 
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dessensorialização temporária em direção ao ego pensante exige uma nova 

sensorialização para o retorno ao mundo das aparências. 

Quanto ao significado do dois-em-um, é inevitável a presença do diálogo 

quando estamos exercendo a capacidade do pensar: “mesmo que eu seja um só, não sou 

simplesmente um só, tenho um eu e estou relacionado com esse eu como o meu próprio 

eu” (ARENDT, 2004, p. 154). Esse comentário de Arendt chama a atenção para o fato 

de não ser possível o afastamento do próprio eu quando há discordância no diálogo. 

Para efeito de ilustração, Arendt cita a passagem em que Sócrates se refere à Hípias 

sobre o suposto parceiro que o esperava em casa – como um sujeito muito irritante, que 

vive a interrogá-lo: “Ele é meu parente próximo e vive na mesma casa” (SÓCRATES 

apud ARENDT, 2012, p. 210). O amigo do qual Sócrates não podia se afastar, exceto 

quando cessava seu processo de pensamento, era ele mesmo, ou o daímon, o qual 

sempre o acompanhou. Por outro lado, Hípias, ao voltar para casa, sempre permanecia 

como um, pois, embora vivesse sozinho, não buscava fazer companhia a si mesmo. Por 

isso que Sócrates afirmou não cometer um crime sob o risco de passar todo o resto da 

vida na companhia de um criminoso. O outro eu de Sócrates não poderia discordar dele 

mesmo. Nesse sentido, o daímon socrático é estabelecido por meio do ego pensante 

estampado na condição de amigos. 

A respeito do acordo entre amigos, que deve ocorrer no processo do pensar, e a 

influência que esse amigo interno tem sobre a ação do sujeito, Taminiaux tece o 

seguinte comentário: 

 

Pensar significa agir de tal modo que os interlocutores do dois-

em-um cheguem a um acordo e sejam amigos. Pois quem seria 

amigo de um assassino? O imperativo categórico de Kant 

reivindica nada mais que a obtenção do acordo com nós 

mesmos. Tal acordo, segundo Arendt, pressuporia a atividade de 

pensar. A banalidade do mal está ligada ao fato de que aqueles 

que se permitem levar por ele não se importam em entrar em 

acordo e desacordo consigo mesmos, isto porque são incapazes 



57 
 

de fazer companhia a si próprio28. (TAMINIAUX apud ASSY, 

2015, p. 83) 

 

Essa passagem de Taminiaux, em deferência ao posicionamento de Arendt, 

aponta para a influência do pensamento na produção de uma personalidade. Ao tornar-

se um, aquele que pensa é devolvido ao mundo das aparências como pessoa. Assim, 

podemos, a nossa maneira, argumentar a partir do dois-em-um, na configuração do “ser 

em si e para si ao mesmo tempo”, que a produção da personalidade se assenta na 

companhia de si mesmo, na medida em que “o parceiro é a própria pessoa” (ARENDT, 

2012, p. 208)  

Ainda sobre a personalidade e o parceiro no diálogo, Arendt em uma 

conferência em 1965, teria mencionado que esse parceiro silencioso que se carrega em 

si, sempre disponível mais do que qualquer outra companhia, é quem estabelece os 

contornos da personalidade (ARENDT, 2004, p. 160). Ressaltamos que a concepção 

arendtiana de personalidade nada tem a ver com habilidade, talento ou inteligência 

enquanto características específicas do sujeito. Essa concepção “é o resultado, quase 

automático, do pleno exercício da capacidade de pensar”. Isso significa que a 

conformidade entre os parceiros do diálogo interno, quando revelada no mundo público, 

imprime, no sujeito, os contornos que caracterizam sua pessoa (IBIDEM). 

Diferentemente, a disponibilidade para o pensamento não tipifica o sujeito acometido 

pela solidão. Todavia, à medida que não estamos mais sozinhos, mas na companhia de 

outro eu, a escolha em fazer companhia a si mesmo adquire contornos morais, e não nos 

permitimos tudo. 

Por outro lado, em nossa impessoalidade, estaremos dispostos a nos 

aventurarmos em comportamentos banais, guiados pelo irrefletido impulso reativo, 

desprovidos e afastados da capacidade de produzir juízo. Nesse sentido, a banalidade 

das ações denota indivíduos tipicamente despersonalizados. 

O critério do diálogo interno não contempla a verdade como fundamento, mas a 

consistência do ponto de vista, isto é, há uma conformidade estabelecida no diálogo 

interior, homologein auto heauto, aos moldes do pensamento socrático. Essa 

                                                        
28TAMINIAUX. The Thracian maid and  Professional thinker, p. 138 apud  ASSY. 
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conformidade entre os parceiros do diálogo levou Sócrates – e Arendt também – a crer 

que a atividade do pensamento pode, de alguma maneira, melhorar a cidade ou evitar, 

ao menos, o tipo de mal banal. Em sentido oposto, a contradição entre os parceiros do 

diálogo levaria o sujeito a uma condição fragmentada. Desse modo, ele estaria 

eliminado da condição de produzir uma personalidade, o quem que o singulariza. 

Arendt cita uma passagem do Górgias para corroborar as assertivas ora 

apresentadas: 

 

Seria melhor para mim que a minha lira ou um coro que eu 

dirigisse fossem desafinados ou estridentes, com dissonâncias, e 

que multidões de homens discordassem de mim, do que eu, 

sendo um só, estivesse em desarmonia comigo mesmo e me 

contradissesse. (482b-c) (PLATÃO apud ARENDT, 1965, p. 

154) 

 

A afirmação socrática tem repercussão na testemunha que nos acompanha, nos 

envolve, conosco caminha e da qual nunca nos afastaremos. Logo, se escolhermos 

permanecer em conformidade com esse parceiro do diálogo interior em detrimento dos 

demais parceiros – a despeito dos desacordos com ele –, e, em alguma medida, se 

pudermos nos livrar dele quando desejarmos, é possível, mesmo que em pequenas 

porções, exercermos controle sobre os impulsos, pelo fato de termos alinhado ação e 

consciência.  

Nesse ponto, a ideia de consistência suscita uma questão central em Arendt a 

respeito da moralidade: “O pensamento pode evitar o mal?” Aqui, importa 

considerarmos, sobretudo, a presença desse amigo, o qual devemos evitar contradizê-lo, 

pois está à espera para ser revelado quando chamado pelo pensamento e nunca nos 

deixa a sós. 

Ainda a respeito da conformidade, Arendt lança mão do princípio da não-

contradição de Aristóteles para fazer objeção às contradições dos discursos internos. 

Tendo em vista que, nesse caso, o parceiro é a própria pessoa, está descartada a 
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possibilidade do desejo se tornar o próprio adversário (ARENDT, 2012, p. 208) 

(ARISTÓTELES, 76b, pp. 22-25) 

No entanto, a diferença dada na consciência – metaforicamente como um 

parceiro – é uma especificidade humana, uma necessidade naturalmente na vida dos 

homens. Consoante a isso, Arendt admite existir em todo indivíduo a voz do certo e do 

errado, como uma voz de Deus, um daímon socrático ou lumem naturale (ARENDT, 

2012, p. 213). Essas parecem ser as vozes que surgem por meio do amigo do diálogo –

posteriormente, denominado de consciência moral –, que é sempre marcada pela 

posição da presença antecipada de uma testemunha.  

Arendt, em um texto que constitui a última parte de uma conferência proferida 

por ela em 1954, sob o título The problem of action and thought after the French 

revolution, denominado posteriormente de Filosofia e Política, ao abordar o “diálogo 

entre amigos”, deixa entrever que “sair em visita” em direção ao ponto de vista do outro 

requer da amizade um aspecto político.  

 

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*, será sempre desigual ou diferente. 

(ARENDT, 1993, p. 99) *grifo nosso 

 

A perspectiva política da amizade surge do desdobramento do amigo interno, 

harmonizado individualmente como uma “pessoa”, a partir dos contornos que cada 

indivíduo revela. Os contornos que constituem a personalidade tornam possíveis o “sair 

em visita” e o reconhecer os aspectos pessoais de outros amigos revelados no espaço 

público. A diferença inerente a cada indivíduo, na condição plural do diálogo interno do 

eu, transpõe-se, logo em seguida, por meio do diálogo entre “pessoas”, para a 

pluralidade do espaço público. Assim, para Arendt, sair em direção ao outro, para a 
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compreensão de outras opiniões, é uma condição “política por excelência” (ARENDT, 

1993, p. 99). 

Dessa forma, a noção de amizade entre pessoas no espaço público fora 

transportada para a noção da constituição da personalidade por meio do pensamento, 

considerando que a atividade de pensar no contexto do dois-em-um consiste em eleger 

companhias. Mediante essa interpretação, Arendt parece admitir uma relação de via 

dupla no tocante às escolhas da vida do espírito e à conformidade das ações no mundo. 

Pelo fato de o pensamento ser um modus vivendi do estar só, há um 

afastamento do mundo durante o processo de pensar. A condição do modus não 

caracteriza a solidão, esse estado de desamparo por si mesmo em meio à multidão, 

incapaz de se tornar temporariamente um dois-em-um, mudo e estar sem a companhia 

do próprio eu (ARENDT, 2004, p. 161). 

Destarte, estar sozinho em pensamento tem sentido apenas do ponto de vista 

das aparências, pois, no decorrer da atividade do pensar, a presença do outro eu tem um 

aspecto de companhia. Diferentemente do contexto da solidão, que, por mais que se 

tenham outros indivíduos, não há nenhuma espécie de convívio consigo mesmo, tendo 

em vista o abandono do amigo do diálogo interno. Sobre essa questão, Arendt, ao 

mencionar Karl Jaspers, mostra a consequência da inimizade separatória dos eus: “Eu 

falto a mim mesmo”, sendo um e sem companhia (JASPERS apud ARENDT, 2012, p. 

207). 

Enfim, o exercício da pluralidade interna é uma antecipação da nossa 

individualidade no espaço da pluralidade pública, isto é, a testemunha privada no 

diálogo interno (consciência moral) é a antecipação de um modo de convivência com 

outras testemunhas no espaço entre. 

 

 

2.2. Aparência e personalidade: a constituição da pessoa no mundo visível 

 

Na obra A vida do espírito, no capítulo intitulado Aparência, Arendt afirma que 

o modo como todos nós chegamos e aparecemos no mundo, “vindo de nenhum lugar e 
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no qual desapareceremos em lugar nenhum”, reforça a ideia de que “ser e aparecer 

coincidem”. Arendt apela ao sentido geral para designar a natureza fenomênica do 

mundo. Em síntese: 

 

Os homens nasceram em um mundo que contém muitas coisas, 

naturais e artificiais, vivas e mortas, transitórias e sempiternas. É o 

que há em comum entre elas e que aparecem e, portanto, são próprias 

para ser vistas, ouvidas, tocadas, provadas e cheiradas, para ser 

percebidas por criaturas sensíveis, dotadas de órgãos sensoriais 

apropriados. (ARENDT, 2012, p. 35) 

 

A afirmação de Arendt aponta para uma demarcação temporária captada como 

um período que nos envolve entre o nascimento e a morte; um intervalo onde todos nós 

somos dotados da capacidade de perceber e sermos percebidos. Sendo assim, ao 

nascermos somos constituídos da qualidade de aparecer, na posição de objeto, cuja 

propriedade é percebida por outros animais sensíveis, capazes de captar nossa aparição, 

ao mesmo tempo em que compartilhamos essa mesma condição de sujeitos receptores. 

A questão da mundanidade em Arendt parece alcançar este compartilhamento 

comum a toda as criaturas: de perceberem e serem percebidas. Com isso, a autora indica 

que não apenas os homens, mas também outras criaturas vivas chegam a esse mundo 

equipadas para se adequarem à existência. Acerca das criaturas humanas, podemos 

verificar a adaptabilidade do ser humano na medida em que esse determina a forma 

como quer aparecer. 

Embora seja aventada a hipótese da centralidade humana, a aparição não 

depende apenas do homem, mas de todas as criaturas vivas, receptoras de aparências. 

Nada aparece para a própria singularidade. Toda categoria de aparição pressupõe um 

espectador, pois a “pluralidade é a lei da terra”, ou seja, tudo o que existe é próprio para 

ser percebido por alguém, dado que, “não o homem, mas os homens é que habitam a 

terra” (ARENDT, 2012, p. 35). 
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A respeito da concepção da aparência como existência, Arendt traz como 

epígrafe para o capítulo intitulado Aparência, os versos do poeta W.H. Auden, em que 

esse proclama sua suspeita de que “Deus deveria nos julgar pela aparência”. A epígrafe 

de Auden revela grande parte da intenção de Arendt na aparência, diferentemente da 

tradição do pensamento metafísico, concebido na hierarquia da invisibilidade como uma 

posição mais elevada. 

Em sua obra Ética, responsabilidade e juízo em Hannah Arendt, Assy sustenta 

que a última “obra de Arendt destina-se às atividades mentais assentadas na noção de 

visibilidade” (ASSY, 2015, p. 25), cujo objetivo é valorizar o mundo das aparências, 

subvertendo a tradição filosófica metafísica, que insistira unicamente na primazia do 

mundo invisível em detrimento do mundo aparente. Nesse sentido, Arendt formula sua 

ética baseada na visibilidade, realocando as faculdades do espírito por meio de uma 

fenomenologia da ação, de maneira que o indivíduo, ao começar a existir como ser, é 

iniciado no fenômeno da aparência. 

A aparência, conforme tratada por Arendt, fundamenta a questão central deste 

estudo, na medida em que é determinante para a compreensão da noção de 

personalidade. Tendo em vista que essa noção está unicamente vinculada ao mundo 

fenomênico da aparição, é por meio dela que se concebe a persona, a parte que adquire 

a qualidade de aparecer. Essa qualidade cumpre, ao mesmo tempo, a função de disfarce, 

ocultando outras características que não aparecem, tal qual a máscara do teatro romano. 

(ARENDT, 2012, p. 38). 

Inicialmente, apresenta-se para nós uma tensão entre ser e aparecer, o que 

remonta à dicotomia clássica entre essência e aparência, na qual a posição essencialista 

adotada para o Ser consagra hierarquicamente uma posição mais relevante de existência 

do que a posição que é atribuída à aparência, quase sempre encarada como categoria 

superficial e inverossímil. 

Diante das considerações tradicionais, a controvérsia provocada por Arendt 

consiste em levantar a possibilidade de que a relevância e o significativo do Ser estejam 

precisamente situados na superfície. Essa ideia repousa na condição de que ninguém 

escapa da primazia da aparência, pois essa condição, que está situada na superfície, é o 

estribo da vida cotidiana de todas as criaturas vivas (ARENDT, 2012, p. 41). 
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O valor atribuído por Arendt à superfície tem apoio no exemplo explicativo do 

zoólogo e biólogo suíço Adolf Portmann, que compara os órgãos internos do corpo. Seu 

objetivo é ressaltar a pluralidade presente na superfície. Caso esses órgãos viessem à luz 

no mundo das aparências, não haveria modos de distinções entre os sujeitos, o que 

ameaçaria toda a pluralidade, pois todos nós seríamos iguais e não identificáveis. As 

características internas são basicamente idênticas em todo sujeito. Isso elimina o 

elemento singular e pessoal de cada indivíduo. Esse exemplo de Portmann também 

expressa a tensão existente entre o interno e o externo: o jogo permanente dos mundos 

que podem ser vistos e omitidos na dupla função da qualidade de aparecer.  

O exemplo apresentado nos auxilia na compreensão da dependência instalada 

entre a interioridade oculta e a aparência revelada. A dicotomia funcional da 

exterioridade está no exercício da função de camuflar o espaço interno, ao mesmo 

tempo que a condição interna, ora omitida, opera na sustentação da aparência, que se 

revela externamente. 

A possibilidade da dupla função de revelação e ocultação nos conduz, segundo 

Arendt, à ideia de que nossos padrões de juízos, enraizados firmemente em pressupostos 

e preconceitos metafísicos, impregnaram, em nossa atual convicção, que o que está 

dentro de nós – a vida interior – é mais significativo para designar o que somos do que a 

vida revelada, habitualmente considerada uma mera aparência ilusória. 

Ao tomar como exemplo a fisiologia humana, Arendt reafirma o Ser e o 

aparecer e a junção de ambos. Isso nos auxilia na compreensão do processo de 

interioridade do eu e a sua correspondência com a personalidade, que é externalizada no 

mundo da aparência, de modo que cada sujeito seja personalizado, diferente um do 

outro e resguardado pela pluralidade do mundo. 

Em um contexto de dependência na relação dos mundos, Nietzsche, em um de 

seus últimos escritos, História de um erro, em O crepúsculo dos ídolos, aponta para o 

erro de envolvimento abordado pela história da metafísica, originalmente apresentada 

por Platão em sua teoria dos dois mundos. Ele nos adverte para a consequência da 

abolição do mundo verdadeiro, que, na visão dele, parecia servir de sustentação para o 

mundo da aparência. O mundo que aparece também seria abolido com a destruição do 

mundo interior. Com a palavra, o filósofo: “Ao abolimos o mundo verdadeiro; que 

mundo restou? Acaso o aparente? (...), mas não! Com o mundo verdadeiro, também 
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abolimos o mundo aparente”29. Esse trecho ilustra a relação de interdependência entre 

os mundos visível e invisível, sem nenhuma relação de supremacia entre as esferas, ao 

mesmo tempo que descreve o apreço da tradição do pensamento metafísico pelo mundo 

invisível. A crítica nietzschiana declara não ser aceitável a eliminação do mundo 

inteligível, sem que com ele também seja eliminado o mundo sensível, no qual podemos 

ver e podemos ser vistos. 

Arendt sustenta que o discurso falacioso da metafísica fomentou compreensões 

enganosas acerca dos tópicos da filosofia e sedimentou, ao longo de toda a tradição do 

pensamento, a dicotomia Ser e aparecer, concedendo àquele um status privilegiado em 

detrimento deste. Desse modo, o privilégio concedido ao suprassensível é uma das mais 

antigas falácias, criando um hiato na filosofia entre o pensamento e a ação, a verdade e a 

opinião. 

 

 

2.2.1. Autoexposição e autoapresentação: modos de aparição 

 

A qualidade de aparecer, segundo Arendt, é convencionada por dois modos de 

externalização: a autoexposição, inerente a todos no mundo da aparência, e a 

autoapresentação, que depende das escolhas do agente. 

A autoexposição é a manifestação característica de exposição e não sofre 

nenhuma influência da escolha, sendo ela exibida somente pelas características que um 

ser vivo traz consigo, pois tudo o que existe possui uma constituição que lhe é inerente 

para que possa aparecer, ou seja, são aparições que não dependem de nenhuma decisão 

ativa do próprio Eu. Sua aparição traduz-se tão somente pela exposição física, que 

aparece por si mesma e que nos ombreiam a outras criaturas vivas. À aparência, em suas 

características naturais, não é necessária nenhuma prerrogativa, senão a de estar no 

mundo. 

                                                        
29  FRIEDRICH NIETZSCHE, O crepúsculo dos deuses, p. 39 
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A autoapresentação é a condição como a aparência é dada, devido à escolha 

consciente da imagem a ser exibida. É deliberadamente eleita pelo indivíduo ou 

amparada por um mínimo de consciência no modo como pretende aparecer. Sua 

principal característica é a preferência a que se destina, isto é, o uso da faculdade da 

vontade conectada à faculdade do julgamento, responsável pela decisão das questões 

oriundas do elemento especificamente humano. Esse elemento específico tem a ver com 

a consciência do indivíduo e com a consistência e a durabilidade da imagem com a qual 

foi apresentada ao mundo (ARENDT, 2012, p. 52) 

A obra A vida do espírito tem um apelo exclusivo ao ponto de vista do mundo 

das aparências, cuja principal característica é o fenômeno das atividades espirituais, que 

se dão na invisibilidade (ARENDT, 2012, p. 90). A questão da aparência serviu de base 

para Arendt atestar que as atividades do espírito somente seriam percebidas por meio 

dos órgãos sensoriais receptivos, e que esses não poderiam constatar a sua existência se 

não houvesse uma escapada deliberada do mundo das aparências. 

A advertência de Arendt para a falácia metafísica da teoria dos dois mundos é 

que essa teoria considera a divisão dos mundos, dada, perceptivamente, na experiência 

do pensamento. Além disso, a autora chama a atenção para os momentos em que 

Sócrates estava em pleno exercício do pensamento, quando estabelecia o diálogo 

consigo mesmo. Embora sem som, durante esse processo ocorria a retirada do mundo 

das aparências. 

A presença de criaturas vivas como condição necessária para que o fenômeno da 

aparência possa se efetivar pressupõe a existência de um espectador. Situamo-nos no 

mundo da aparência, sempre no binômio sujeito e objeto: sujeito, quando receptor do 

que aparece; e objeto na maneira de ser e quando percebido sensivelmente por outras 

criaturas vivas. Nesse sentido, a autoapresentação no mundo é análoga ao ator que se 

apresenta no teatro. O palco do mundo possibilita a autoapresentação com a máscara 

(persona), por meio da qual deliberamos o nosso modo de ser e aparecer. É nesse 

sentido que se caracteriza uma personalidade adequada a contracenar com outras 

criaturas no palco público da aparência. Portanto, no mundo, estamos a mostrar nossa 

persona para a plateia de espectadores e, ao mesmo tempo, somos espectadores que 

assistem à pluralidade humana de outros atores que nos unificam pela mundanidade.  
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 A permanente troca de posições entre espectadores e atores no mundo, onde “ser 

e aparecer coincidem”, implica movimento de vai e vem; ora vê, ora é visto; ora ouve; 

ora é ouvido, em meio à pluralidade dos pontos de vistas. Assim, consistimos em uma 

aparência que nos individualiza (PASSOS, 2017, p. 40). 
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3. O sentido da política: ação e discurso no espaço da aparência 

 

As experiências dos governos totalitários, que resultaram na politização da vida 

dos homens mediante os expedientes de domínio – conforme destacamos na seção sobre 

os campos de concentração –, cessaram a liberdade humana, fato que foi determinante 

para a indagação de Arendt: “Ainda há algum sentido na política?” O sentido da 

política, na Era Clássica, como espaço de liberdade, foi abolido nos cenários da 

modernidade. Os exemplos mais nítidos dessa abolição foram regimes cuja prática 

objetivou manipular integralmente corpos humanos. Para Arendt, a compreensão dessa 

noção política clássica possibilitaria o reatamento do indivíduo com o espaço público da 

ação e do discurso. 

 

3.1. A liberdade: o significado da política 

 

O campo em que a liberdade sempre foi 
conhecida, não como um problema, é claro, mas 
como um fato da vida cotidiana, é o âmbito da 
política (ARENDT, 2000, p. 191). 

 

Em seu texto, O que é a liberdade?30, em Entre o passado e o futuro, Arendt 

formula sua noção de liberdade a partir do seio do espaço político, em meio às 

experiências humanas das ações. Segundo a autora, essa ideia de liberdade foi distorcida 

pela tradição do pensamento, que a levou para a esfera do conhecimento, sendo 

absorvida como questão filosófica e metafísica. Para tanto, Arendt cita a pólis grega 

para defender a concepção de liberdade como entendida pelos gregos, uma vez que 

nesse espaço público a liberdade foi concebida em sentido político pela primeira vez. 

Espaço esse não como lugar físico, mas como arranjo para o propósito de liberdade, 

para que os homens livres pudessem aparecer com as ações e os discursos. 

Para Arendt, a liberdade é o sentido da política, sendo que, sem a noção de 

liberdade, a política é desprovida de sentido. Assim sendo, a política pode ser 

                                                        
30ARENDT, Entre o passado e o futuro p. 188. 
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compreendida como um ambiente e uma atividade cotidiana da ação e do discurso. 

Dessa forma, o agir politicamente é posto como a forma mais elevada de experimentar a 

liberdade. Pelo fato de possuirmos o dom da ação, sobretudo, a ação política, devemos, 

segundo Arendt, aceitar a política como fator preponderante, como via de acesso à 

liberdade. 

 

E mesmo hoje em dia, quer o saibamos ou não, devemos ter 

sempre em mente, ao falarmos do problema da liberdade, o 

problema da política e o fato de o homem ser dotado com o dom 

da ação; pois ação e política, entre todas as capacidades e 

potencialidades da vida humana, são as únicas coisas que não 

poderíamos sequer conceber sem ao menos admitir a existência 

da liberdade e é difícil tocar em um problema político particular 

sem, implícita ou explicitamente, tocar em um problema de 

liberdade humana. (ARENDT, 2000, p. 191) 

 

O retorno à concepção política, à maneira Clássica, evidencia a feição da 

liberdade, que é específica à atividade política, recurso esse fundamental da pólis 

isonômica, não sendo uma característica natural do homem. A liberdade, portanto, 

gozava de sentido somente no espaço onde a ação e o discurso pudessem estar 

assegurados. O espaço de convívio da pólis distinguia-se de todas as outras formas de 

convivência entre os povos gregos. A isonomia implicava “mesmo direito à atividade 

política”, condição que colocava os homens livres em posição de igualdade, haja vista 

que “a liberdade só é possível entre iguais” e sua manifestação plena se alimenta da 

pluralidade humana disposta na condição de igualdade. Isso significa que, no espaço de 

organização política da pólis, liberdade e igualdade coincidem-se. 

Arendt conclui que é “enganoso” abordar a política e sua natureza sem recorrer 

às experiências da cidade-estado grega. Julgava a autora que, na pólis, foi onde se 

obteve o mais alto patamar de dignidade no âmbito político. A propósito, esses espaços 

eram configurados para servir apenas aos homens livres, àqueles que eram destituídos 
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de coação e da vida escrava. Os homens livres atuavam publicamente, a partir de um 

estado alheio ao interesse em dominar ou ser dominado.  

No espaço da pólis, as ações entre os homens eram igualadas, isto é, estavam sob 

as mesmas condições. Homens diferentes coexistiam sob condições iguais. Na Grécia 

Clássica, a praça, denominada Ágora, era o espaço de atividade política. Fora concebida 

como um espaço de liberdade. Acerca da liberdade, Arendt declara: 

 

(...) a liberdade, antes de poder se tornar um signo de honra 

outorgado a um homem ou a um tipo de homens – os gregos, 

por exemplo, por oposição aos bárbaros -, é um atributo do 

modo como os seres humanos se organizam e nada mais. Seu 

lugar de origem não é o interior do homem, o que quer que seja 

esse interior, tampouco a sua vontade, o seu pensamento ou os 

seus sentimentos, mas o espaço entre os seres humanos, que só 

pode surgir quando diferentes indivíduos se juntam e só pode 

continuar existindo enquanto eles permanecerem juntos. A 

liberdade tem um espaço, e quem nele for admitido é livre; 

quem dele for excluído não é livre. O direito de admissão, 

consequentemente a própria liberdade, era uma possessão que 

determinava a vida do homem não menos do que a riqueza e a 

saúde. (ARENDT, 2008, p. 231) 

 

Esse trecho evidencia a atividade política como um “segundo tipo de vida” para 

os gregos. A noção de vida para os antigos gregos era concebida por meio de termos 

distintos, a saber: bios e zoé31.  

 A interpretação de Arendt parece se aproximar do aspecto denominado por 

Aristóteles de zoon politikon. O filósofo estagirista designou uma forma de vida não 
                                                        
31 Seguindo a observação de Giorgio Agamben, os gregos serviam-se dos termos bios e zoé para 
designarem de modo distinto o que nós consideramos com a palavra vida. Segundo Agamben, o termo 
zoé exprimia o simples fato do viver comum a todos os seres vivos, seria a vida na condição da 
animalidade. E bios indicava o modo próprio de viver de um indivíduo ou de um grupo. (ver. Agamben p. 
09 introd.), Homo sacer: o poder soberano e a vida nua I, trad. Henrique Burigo. Belo Horizonte: Ed 
UFMG, 2002. 
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comum a todos os homens, mas apenas para os que participavam da organização da 

pólis. Na visão aristotélica, nem todo homem exerce o bios politikon, pois o fato de 

viverem em comunidade não garantia a atividade política. Para o espírito grego da 

época, essa atividade coincidia com a liberdade, ao mesmo tempo em que se distinguia 

de outras formas de organização. Com isso, nem todos os homens eram animais 

políticos e onde havia homens, não havia política, pois os bárbaros, os escravos e aos 

que dependiam das necessidades básicas para a sobrevivência eram excluídos da 

condição do zoon politikon. 

O olhar de Arendt para a Grécia Antiga visa recuperar a ideia de liberdade como 

condição do exercício e da participação nos discursos políticos, o que difere da mera 

condição de liberação dos indivíduos da opressão. Nesse sentido, Arendt sugere que 

“diferentemente de possuírem um dom da liberdade os homens são livres enquanto 

agem, nem antes, nem depois; pois ser livre e agir são uma mesma coisa”. Essa 

compreensão suscita a ação em sua capacidade de influenciar e persuadir, cujo poder 

reina entre iguais (ARENDT, 2000, p. 199). 

 

3.2. Política e liberdade: uma cesura 

 

A reflexão de Arendt acerca da política como sinônimo de liberdade é oriunda 

da pólis grega. Desse modo, a liberdade passa a ser entendida como um elemento 

exclusivamente político. Contudo, a desvinculação entre política e liberdade, tratada por 

alguns filósofos antigos como oposição às questões da cidade, deslocou a liberdade de 

seu estado originário para o interior da natureza humana, o que desmantelou o modo 

como os gregos compreendiam-na: como lugar comum no mundo; passando, então, a 

ser compreendida como um aspecto da interioridade da consciência do indivíduo. Sobre 

isso, Arendt entende que, “quando um povo perde a sua liberdade política, perde a sua 

realidade política, ainda que consiga sobreviver fisicamente” (ARENDT, 2008, p. 221). 

Ainda conforme a autora, a cesura acerca da relação entre política e liberdade foi 

fortalecida pelo cristianismo, principalmente; em grande medida, pelo aspecto da 
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faculdade da vontade, desconhecida para os gregos 32 . A faculdade da vontade é, 

essencialmente, uma ação antipolítica, visto que a liberdade política não consiste na 

vontade interior, mas na participação política entre iguais. 

A oposição entre a filosofia e política mencionada por Arendt ocorre a partir das 

discrepâncias entre o modo de vida contemplativa e o modo de vida ativa. Assim, essa 

diferença resulta em uma tensão no modo de vida do filósofo, cuja ocupação restringe-

se ao âmbito do pensamento e à maneira como o homem político está voltada para a 

atividade da ação. Sobre esse cenário de tensão, Arendt acusa Platão de adotar um 

posicionamento anti-socrático, quando ele estabelece uma contraposição entre opinião e 

verdade. Assim, a tensão instalada entre o dokei moi socrático e a verdade platônica é 

sugerida como ingrediente rompedor da relação entre o espaço público da ação e a 

verdade, essencialmente restrita à vida contemplativa.  

 

 

3.3. A política em tempos sombrios: ainda há algum sentido? 

 

As guerras e as revoluções no século XX foram decisivas para as transformações 

na experiência política daquele século. A política ganhou novas concepções e 

perspectivas, que trouxeram às nações uma atmosfera de ameaça, que ficou mais 

perceptível com o surgimento de eventos totalitários e com a bomba de Hiroshima. 

Esses eventos ameaçadores fizeram com que Arendt levantasse questões acerca do 

sentido da política e “ignorá-las equivale a não viver no mundo no qual vivemos de 

fato”. 

Ambas as formas de terror supracitadas são exercidas essencialmente pela força. 

Nesse sentido, Arendt enfatiza que nossas experiências atuais são movidas sob 

                                                        
32No segundo volume de A vida do Espírito, dedicado a vontade, Arendt, na introdução, diz que uma das 
razões das dificuldades a respeito do tema deve-se, em grande parte, à faculdade da vontade ter sido 
“ignorada na Antiguidade grega, e sua descoberta resultou de experiências sobre as quais quase não 
ouvimos falar antes do primeiro século da Era Cristã” (A Vida do Espírito, p. 263). 
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perspectivas violentas33; por isso, a ação política é erroneamente compreendida como 

um meio para a violência, o que a torna sem sentido.  

 

A maior parte da nossa experiência com a política foi obtida no 

campo de batalha da força bruta, é absolutamente natural que 

entendamos a ação política segundo categorias como coagir e 

ser coagidos, dominar e ser dominados, uma vez que é nelas que 

o verdadeiro significado de toda a violência se revela. 

(ARENDT, 2008, p. 264) 

 

O desdobramento dessas experiências violentas resultou numa “calamidade”, 

que foi notada nos mecanismos políticos atuais, cujas diretrizes passaram a se orientar 

pela mera manutenção da vida. 

Desse modo, Arendt nos aconselha sobre os preconceitos que brotam de nosso 

próprio pensamento contra a política. Preconceitos relativos a corrupção, mentira, 

falsidade, entre outros, têm sido percebidos com desconfiança desde os tempos antigos 

e são concebidos corriqueiramente nos dias atuais. Contudo, esses preconceitos, ensina 

Arendt, não são juízos definitivos, o que os tornam positivos, embora o prejulgamento 

sempre possa trazer consigo o desejo do fim da política.34 

Após o advento dos regimes totalitários e da bomba de Hiroshima, a atividade 

política reduziu-se à mera preocupação com a conservação da vida. A falta de interesse 

pelas ações públicas pode ser notada mais acentuadamente nos tempos atuais. De resto, 

no contexto das possibilidades das ações políticas, as atividades do cidadão reduzem-se 

compulsoriamente ao trabalho e à produção dos bens de consumo, conduta típica do 

animal laborans. O modo como apolítica é tratada rebaixa a pluralidade humana ao 
                                                        
33Ver também ARENDT, Promessa da política, 2008, p. 256. 
34 Sobre os preconceitos seria como “joga [r] o bebê fora junto com a água do banho”. Arendt considera a 
confusão dos expedientes brutos, esvaziados de sentido político, com a própria política. Para ela, os 
preconceitos se ancoram no passado, estando à margem das experiências pessoais. Se examinarmos com 
atenção “percebemos que um preconceito genuíno sempre esconde algum juízo anteriormente formado 
que, em sua origem, teve uma base apropriada e legítima na experiência e evoluiu como preconceito por 
ter sido arrastado ao longo do tempo sem ter sido reexaminado ou revisto” (ver. ARENDT, 2008, p. 153). 
Diferentemente dos preconceitos, os juízos, na concepção arendtiana, consistem em “uma avaliação 
ordenada com a aplicação de parâmetros pelos quais se identifica o concreto e de acordo com os quais se 
tomam decisões” (ARENDT, 2008, p. 154). 
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“sustentáculo da vida”, à mera animalidade, destituída da liberdade de existência 

política.  

Assim, Arendt assevera que a atrofia do interesse do mundo moderno pela esfera 

política indica que essa pode ser banida pela humanidade, ao considerarmos o aparato 

de força e a disposição violenta dos Estados. Diante disso, o medo da destruição pela 

instrumentalização da política e pela disposição da força revela a preocupação dos 

indivíduos apenas com o manter-se vivo. A inaceitabilidade da atividade política tem 

interesses puramente privados, com vistas exclusivas para a preservação e a manutenção 

das necessidades vitais. O interesse em satisfazer as necessidades da vida afasta o 

indivíduo da concepção original da atividade política, pois “onde há preocupação com a 

vida, não há política, mas uma pré-política”, observa Arendt.  

Desse modo, ao observar a perda dos espaços genuinamente políticos, Arendt 

tenta recuperar a ideia de política em seu sentido originário, bem como os elementos 

harmonizadores da relação entre a vida privada e a vida pública, isto é, entre 

necessidade e liberdade. 

Portanto, a política consiste, para Arendt, em um modo de vida que possibilita 

ao indivíduo “a perseguir seus próprios fins”. É absolutamente “necessária à vida 

humana”, como atividade que permite o desenvolvimento das potencialidades no 

indivíduo, haja vista que o homem não é autossuficiente, mas dependente de outros para 

sua livre existência e para a produção necessária de seu consumo. Nesse sentido, “a 

tarefa, a finalidade última da política é salvaguardar a vida em seu sentido mais amplo” 

(ARENDT, 2008, p. 169). 

 

3.4. A política e a liberdade como espaço e condição para tornar-se pessoa 

 

Embora o núcleo do pensamento arendtiano pareça residir na relação entre 

política e liberdade, no interior dessa relação cada sujeito, enquanto homem, carrega 

consigo capacidades individuais. As preocupações de Arendt versam sobre as 

circunstâncias em que a condição humana está envolvida, seja na singularidade do 

sujeito consigo mesmo, seja o sujeito inserido no espaço público, em meio a outros. 
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Para Arendt, o homem “(...) só existe – ou só se realiza na política, na forma de 

direitos iguais que os absolutamente diferentes garantem uns aos outros” (ARENDT, 

2008, p. 146). Essa assertiva revela, no pensamento arendtiano, a política como espaço 

de coexistência e de potencialidade, em que o indivíduo pode elevar-se a partir dele. 

Essa ideia de realização do homem por meio da atividade política nos traz a seguinte 

problemática: a implicação política na designação da pessoa. Essa implicação não se 

deve ao fato de o homem ser um animal político, mas ao fato de que a política é um 

espaço concebido para a realização formadora da qualidade específica de cada 

indivíduo, o que ele livremente pretende ser.  

Arendt entende que o homem não possui nenhuma substância política. A seu 

ver, a atitude política surge absolutamente fora do homem, e essa condição apolítica 

aponta para a coexistência da política no espaço entre (ARENDT, 2008, p. 146). O 

mundo do espaço entre fundamenta-se na pluralidade humana, na coexistência de 

indivíduos diferentes. Nesse sentido, a liberdade “só existe no singular espaço 

intermediário da política” (ARENDT, 2008, p. 146), não sendo possível o homem ser 

livre na condição de isolamento. Nos campos de concentração, por exemplo, os homens 

foram isolados não apenas da esfera pública, mas também da própria esfera de si 

mesmos. 

Assim, é na pluralidade humana que é assegurada a liberdade do sujeito em 

tornar-se pessoa, e essa noção assenta-se especificamente na diferença entre os homens. 

A respeito da pluralidade humana, Arendt afirma que “a criação divina da pluralidade 

dos homens se materializa na diferença absoluta de todos os homens entre si” 

(ARENDT, 2008, p. 147). A absoluta diferença entre os homens não tem a ver com os 

atributos ou papéis que cada um desempenha no espaço entre, mas na singularidade 

com que cada indivíduo pode espontaneamente se manifestar, seja por meio do discurso 

ou da ação. 

Nesse sentido, Arendt sustenta que a espontaneidade, como capacidade de início, 

é, segundo sua natureza, um milagre35, visto que “o milagre da liberdade é inerente a 

                                                        
35 Cf. Dicionário de Filosofia de Nicola Abbagnano. O milagre é considerado como um fato inexplicável 
ou excepcional desde a Antiguidade e que predominou na Idade Média, considerado sempre como um 
sinal ou manifestação divina (ABBAGNANO, p. 670). No entanto, na abordagem de Hannah Arendt, 
toda a nossa perspectiva de existência se apoia em certo tipo de milagre em todo evento que irrompe nas 
relações organicamente humanas, pois o ‘próprio homem é de um modo extremamente milagroso e 
misterioso, manifestadamente dotado para fazer milagres’ Cf. A dignidade da política, p. 121. 
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essa capacidade de começar, ela própria inerente ao fato de que todo ser humano, 

simplesmente por nascer em um mundo que já existia antes dele e seguirá existindo 

depois, é ele próprio um novo começo” (ARENDT, 2008, p. 167). Assim, a capacidade 

de início conecta-se à construção da personalidade no indivíduo, devido à 

espontaneidade e à pluralidade das personas que se renovam no mundo.  

Em vista disso, as noções de liberdade e política têm uma conexão com a pessoa 

do indivíduo, na medida em que a capacidade especificamente humana associa-se à 

ação e ao discurso que todo sujeito está apto a realizar, e que, segundo Arendt, realiza 

constantemente o improvável e o imprevisível (ARENDT, 2008, p. 168). 

A garantia de todos os indivíduos do direito à atividade política é designada pela 

isonomia em exercer ações e promover discursos. Para Arendt, o termo isonomia está 

associado à igualdade e à liberdade, e não ao sentido de justiça. Desse modo, não há 

aproximação entre personalidade e virtude justa, pois é tão somente por meio da 

liberdade que é possível chegar ao mundo da pluralidade. 

A isonomia política apela à ideia de liberdade política como um “construto 

espacial” (ARENDT, 2008, p. 173). Portanto, o locus da expressão política tem 

permanentemente a necessidade de ser preservado, para que o falar e o agir sejam 

garantidos para a realização do status humanos, e para que o indivíduo não permaneça 

reduzido aos processos de obedecer e laborar, inapto à livre expressão (aneulogon), e 

não se encontre em situação semelhante a dos escravos e bárbaros da Antiguidade. 

Daí a importância da construção do espaço de liberdade política. Esse espaço 

possibilita a interação por meio de discursos e ações e assegura uma condição de 

comunicação entre os “quens”. Destarte, o espaço da política é a única localidade que 

estabelece a plena condição entre pessoas que agem e falam. Portanto, o abandono do 

espaço público consiste em o cidadão ser banido, devolvido para o âmbito privado, 

retirado do espaço de interação entre iguais (ARENDT, 2008, p. 174).  

Esse olhar voltado para a Grécia Clássica permite a nós estabelecermos a 

comparação entre a perda do espaço público e a perda da própria liberdade de fazer 

valer a espontaneidade. Isso tem a ver com os tipos de indivíduos que, na Grécia, não 

estavam aptos a frequentar o espaço público. Por esse motivo, foram submetidos ao 

âmbito coercitivo da vida doméstica e à sustentação de suas necessidades. Essa coerção 
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da vida privada mantinha o indivíduo continuamente submisso às ordens, para que sua 

vida fosse assegurada. Contrariamente, entendemos que “a política começa onde 

termina a esfera das necessidades materiais e da força física” (ARENDT, 2008, 174). 

Com base nessa afirmação, podemos dizer que poucos foram os momentos e os lugares 

em que a política foi tomada como elemento de liberdade.  

Nesse sentido, podemos afirmar que a personalidade é, em certa medida, a 

substância do significado da política. Eis, então, o triângulo de significação mundana: a 

aspiração da liberdade por meio do espaço da política é verdadeiramente a aspiração 

pela própria personalidade, isto é, tornar-se quem se quer ser. 

O modo de ação do indivíduo está ligado a phronésis36, noção especificamente 

política de percepção do homem devotado a agir. Essa ideia não se relaciona com a 

sabedoria, e sim com a ação do politikos. A phronésis, que guia as ações dos homens 

livres, aproxima-se da definição kantiana de “mentalidade alargada”, como a capacidade 

de pensar do ponto de vista do outro (KANT, Crítica do juízo § 40). Assim, a esfera de 

ação da política abarca o maior número de posições para a formação das opiniões e para 

as escolhas das ações. E ainda, “essa percepção política não significa outra coisa senão a 

visão mais ampla possível de todas as posições e pontos de vistas possíveis desde os 

quais uma questão pode ser vista e julgada” (ARENDT, 2008, p. 229). 

A liberdade de visão de outras posições somente é possível na presença de 

outros indivíduos em iguais condições de liberdade. Da mesma forma, no caso da pólis 

grega, o homem politikos era, por excelência, considerado o homem mais livre; sua 

capacidade de considerar todos os pontos de vista dava-lhe maior liberdade de 

movimento (ARENDT, 2008, p. 230). 

A mobilidade do homem politikos circunscrevia-se ao espaço da aparência em 

que ele estava inserido. Além disso, “a liberdade do homem político estava atrelada a 

sua forma mais elevada equivalente ao discernimento e tem pouco ou nada a ver com a 

nossa liberdade de vontade, a libertas romana ou o liberum arbitrium cristão” 

(ARENDT, 2008, p. 231). Aqui, o discernimento é alçado à forma mais elevada por ser 

                                                        
36De diversos sentidos, a palavra phrónesis indica inteligência, sabedoria, prudência. No entanto, Arendt 
parece aproximá-la ao sentido de Sabedoria prática, associada ao discernimento moral que o homem de 
condição pública necessita para fazer valer a liberdade humana.  
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o substrato das decisões políticas no campo da ação, e essa, por sua vez, a mais elevada 

forma de vida humana em comum (IBIDEM, p. 250). 

Essa forma de vida comum tem uma particularidade no modo como se 

organizam o espaço entre os seres humanos, pois “em isolamento, indivíduo algum 

jamais é livre; ele só pode se tornar livre quando adentra a polis e lá entra em ação” 

(IBIDIEM, p. 231). 

Observamos que, em Arendt, o tema política apresenta-se com um tom de 

reconciliação do homem com a sua mais elevada forma de viver. Nesse sentido, a 

personalidade parece expressar o resultado da reconciliação entre pensamento e ação, 

visto que o argumento a favor da ideia da recuperação da dignidade da política é o 

mesmo utilizado para a recuperação da dignidade da pessoa humana.  

Desse modo, a dignidade do indivíduo perpassa a condição de tornar-se o quem 

se deseja em meio a outras personalidades com igual interesse. Assim sendo, a 

pluralidade do espaço livre da política consiste no ambiente satisfatório para a elevação 

da dignidade humana de mero indivíduo à pessoa. E é nesse aspecto que a 

instrumentalização do exercício humano da política parece possuir um teor de 

reconciliação da dignidade da pessoa humana.  

 

3.5. Ação e discurso: elementos para a visibilidade da persona 

 

É somente através do discurso e da ação que os 
seres humanos se manifestam uns aos outros, 
não como meros objetos físicos, mas enquanto 
homens. H. Arendt em A condição humana. 

 

Com o objetivo de evidenciar sua concepção acerca da ação, Arendt, em A 

Condição Humana, faz referência a Dante Alighieri: “Em toda ação a intenção principal 

do agente, quer ele aja por necessidade natural ou vontade própria, é revelar sua própria 

imagem”37. Essa afirmação de Dante enfatiza a distinção da ação entre as noções de 

                                                        
37 Trecho extraído de uma epígrafe na obra de Arendt. Segue a epígrafe na íntegra: “Pois em toda ação o 
que é visado primeiramente pelo agente, quer ele aja por necessidade natural ou por livre arbítrio, é 
revelar sua própria imagem. Daí resulta que todo agente, na medida em que age, sente prazer em agir; 
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trabalho e obra. Nem o trabalho (labor), nem a obra (work) habilitam o indivíduo a 

revelar sua identidade. A magnitude das ações no agente provoca efeito dinamizador ao 

revelar o sujeito que atua. De fato, a ação e o discurso revelados pelo agente significam 

bem mais que sinais e sons para efeito de comunicação; significam a condição atuante 

na “revelação da distinção única” (ARENDT, 2016, p. 218). Para d’Entrèves (1994, p. 

72), “em termos de distinção, na ação e discurso, o agente se conserva e revelam 

individualmente eles mesmos como indivíduos únicos que eles são a revelar ao mundo 

suas personalidades distintivas”38. 

A diferença marcante entre a ação e as atividades do trabalho e da obra reside no 

fato que, no trabalho, a individualidade de cada pessoa é submetida ao limite das 

necessidades naturais, pois a sobrevivência biológica impõe restrições, isto é, restringe-

se em um tipo de visibilidade por sua mesmice repetitiva. Nessa esfera vital, agimos 

somente quando executamos papéis ou cumprimos funções, obedecendo repetitivamente 

aos mesmos imperativos. Um pouco menos, a atividade produtora da obra resvala na 

individualidade do sujeito por meio da produção de um mundo artificial (téchne ou 

póiesis).  

A ação, no entanto, é a atividade central, enquanto distinção do “quem”, que 

cada indivíduo aspira revelar, o que levou Arendt a formular o seguinte questionamento: 

“Quem és?”. A resposta a esse questionamento é exigida pela ação e pelo discurso 

mediante um movimento especificamente humano. Essa pergunta está implícita em todo 

recém-chegado (D’ENTREVES, 1994, p. 72). 

De acordo com Arendt, “a vida, em seu sentido não biológico, o lapso de tempo 

concedido a cada homem entre o nascimento e a morte, se manifesta na ação e na fala” 
39. Assim, a vida individual estende-se no tempo e no espaço, e o agir e o falar esgotam-

se no momento em que se realizam, não restando nada além da memória. De acordo 

com Arendt (2016, p. 2018), “a ação e o discurso são os modos pelos quais os seres 

humanos aparecem uns para os outros”. 

                                                                                                                                                                   
como tudo o que é, deseja sua própria existência, e como na ação a existência do agente é de certo modo 
intensificada, resulta necessariamente o prazer (...). Assim, nada age, a menos que [ao agir] torne patente 
seu si mesmo latente” (DANTE apud ARENDT, 2016, p. 217). As considerações de Dante expressam a 
concepção arendtiana sobre a ação.  
38Tradução nossa. 
39 ARENDT, HANNAH. Trabalho, obra, ação. Cadernos de Ética e filosofia política 7, 2/2005, p. 190. 
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Em A vida do espírito, Arendt apresentou a expressão impulso de 

autoapresentação para designar nossa condição de aparência. O agir e o falar não 

necessitam de mediações entre os homens, pois se tratam “(...) de uma iniciativa da qual 

nenhum ser humano pode abster-se sem deixar de ser humano” (ARENDT, 2016, p. 

201). Continua Arendt: “uma vida sem discurso e ação é uma vida de sincera renúncia 

de toda aparência” (ARENDT, 2016, p. 201).  

Pois bem, a noção de visibilidade cultivada na esfera pública não consiste em 

mera aparência, mas no modo como o aparecer entra em sintonia com o eu que cada 

indivíduo conduz em si mesmo. Aqui, é possível retomarmos a tipologia de Eichmann, 

que, de algum modo, parecia expressar uma renúncia em aparecer efetivamente como 

uma pessoa. Ele optou por uma aparência alheia às próprias deliberações, sem que 

pudesse estabelecer algum contorno próprio ou ponderar como pessoa. 

Conforme Arendt (2016, p. 221), “essa revelação de quem alguém (...)” está 

“(...) implícita tanto em suas palavras quanto em seus feitos”. Portanto, há uma 

afinidade mais estreita entre o discurso e a revelação do que propriamente entre a 

revelação e os atos, pois muitos atos realizam-se na forma de discursos, que são, por sua 

vez, os meios pelos quais as ações se revelam. 

A relação entre ação e discurso reforça, segundo Arendt, a ideia de que, 

desacompanhada do discurso, a ação perderia não só o seu caráter revelador, mas 

também o seu sujeito; em lugar de homem que age, haveria execuções robotizadas 

humanamente incompreensíveis (ARENDT, 2016, p. 221) A robotização das ações 

humanas não se concentra em poucos indivíduos ou nos raros momentos de nossa vida, 

haja vista que o aspecto robotizado das mentes pode ser observado diariamente e com 

frequência. Basta olharmos ao nosso redor que veremos um exército de sujeitos 

submetido às ações mecânicas, a vagarem pelas ruas, carentes de juízo e sem interesses 

pelas capacidades formadoras da persona.  

O homem que vive sob a condição “automática” para a ação e para o discurso 

não tem apelo à própria voz. Quando a ação é muda, não pode haver uma revelação do 

ator, posto que a encenação no palco do mundo e a realização dos feitos seriam somente 

possíveis se fossem acompanhadas por um discurso pronunciado pelo agente (ator), 

conferindo-lhe visibilidade (ARENDT, 2016, p. 221). Ademais, nenhuma outra 
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realização humana – revelação do quem – necessita tanto do discurso quanto da ação. O 

acompanhamento verbal anuncia o que o ator faz, fez e pretende fazer. 

Ainda sobre a ideia de ação, Arendt diz que a efetivação da condição humana da 

natalidade, por meio da ação e do discurso, também efetiva a pluralidade, uma vez que 

há uma correspondência com a condição humana de viver como um ser distinto e único 

entre iguais (ARENDT, 2016, p. 221). 

A realização de ações improváveis associadas à natalidade têm implicações na 

capacidade e na liberdade, pois o nascimento de cada homem é, em potencial, o início 

de ações no mundo. O início, que acontece com a criação do homem, é apenas outra 

maneira de dizer que o princípio da liberdade surgiu com o aparecimento do homem. 

Em A condição humana, Arendt ratifica essa ideia ao citar Santo Agostinho: “Para que 

houvesse um início, o homem foi criado, sem que antes dele ninguém o fosse” 

(AGOSTINHO apud ARENDT, 2016, p. 220) 

O homem, ao desencadear novos inícios, ampara-se na premissa de que os atos e 

as palavras revelam algo especificamente humano, a sua personalidade. Assim sendo, a 

pluralidade, como condição humana, expõe intermináveis possibilidades de 

desvelamento do quem no espaço da aparência. Em meio a isso, a aparição no mundo, 

sob a forma de uma personalidade, imprime no indivíduo aquilo que é mais elevado em 

sua condição. Nesse sentido, a inserção no mundo com atos e palavras caracteriza-se 

como um segundo nascimento.  

Com base no exposto, a concepção do início do homem difere substancialmente 

da concepção do início do mundo, posto que o início do homem não significa o início 

de algo, mas de alguém que é. Desse modo, a ideia de Arendt sobre a natalidade 

relaciona-se, em seus escritos tardios, com a ideia de quem ou personalidade. Contudo, 

isso não quer dizer que o mero nascimento conceda ao sujeito uma personalidade. A 

condição de chegar ao mundo traz em si a possibilidade da autoapresentação mediante 

atos e palavras. 

Arendt esclarece que essa capacidade de início do homem tem origem no termo 

grego archein, que significa “começar, conduzir ou governar”, bem como na expressão 

latina agere, que designa o emprego de movimento a alguma coisa. Além disso, o 

restabelecimento da noção antiga de ação, como realização da liberdade em cada 
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nascimento, tem uma correspondência com a ideia de milagre, que recria 

permanentemente o espaço de aparência, na medida em que cada início é uma 

introdução da novidade ao mundo. Ademais, os recém-chegados ao mundo, portadores 

das ações improváveis, estão naturalmente na condição de introduzirem, no mundo, o 

inesperado. 

Ao corroborar as ideias apresentadas por Arendt, d’Entrèves (1994, p. 66) 

ressalta que a ação como início também consiste na atualização da liberdade, pois ela 

(ação) cuida da capacidade de fazer “milagres performáticos”, isto é, da introdução de 

algo que é totalmente inesperado. As concepções de início e ação demonstram 

permanentemente a possibilidade de milagre, por meio da imprevisibilidade e da 

irreversibilidade, que, com efeito, promovem a intervenção na realidade do mundo. E 

isso se dá somente com liberdade. 

À medida que a ação apresenta um caráter de revelação no agente, ela dota de 

sentido a própria existência. Assim, a ação surge como um modelo de atividade humana 

na qual os indivíduos estão habilitados a revelar sua identidade40, pois “apenas na ação e 

discurso, na interação com outros através de palavras e atos e iniciando projetos 

comuns, que os indivíduos revelam o ‘quem’ são pessoalmente e podem afirmar sua 

identidade única” (D’ENTREVES, 1994, p. 73). 

Para Wolfgang Heuer, a identidade pessoal do sujeito, traduzida pela capacidade 

do agir e julgar da personalidade, tem responsabilidade com a humanização da 

sociedade pública41. A ação e o julgar como modelos de humanização atualizam-se no 

espaço entre. Nesse sentido, Arendt enfatiza a dimensão comunicativa como tipo de 

ação que permite aos indivíduos estabelecerem relações de reciprocidade e 

solidariedade, bem como a unificação das identidades. 

                                                        
40O fato de nossa pesquisa pretender ocupar com a questão da persona e, para tanto, restringir-se ao 
tratamento de temas circunvizinhos, obriga-nos a não dedicar àquilo que Arendt cuida com mais zelo em 
sua teoria da ação. Ainda assim, sua teoria comporta certa fragilidade quanto ao resultado da ação, o que 
julgamos não interferir nesta pesquisa. Em A fragilidade dos negócios humanos, Arendt afirma que a 
ilimitabilidade (boundlessness) das ações demonstra, ao mesmo tempo, vigor e fragilidade, pois as ações 
estão envolvidas em intermináveis reações. Segundo a autora, “o menor dos atos, nas circunstâncias mais 
limitadas, traz em si a semente da mesma ilimitabilidade, pois basta um ato e, às vezes, uma palavra para 
mudar todo um conjunto”. (A condição humana, p. 236) 
41Cf. HEUER, Wolfgang. Who is capable of performance action? Some thought son the importance of 
personality. 2015. In. Belgrade Journal for media and communications. p. 52. 
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Sobre as ações expressivas e comunicativas, d’Entrèves sugere que há uma 

tensão entre ambas. O referido autor afirma que a teoria da ação de Arendt repousa na 

combinação de ambos os modelos. 

 

Quando a ênfase recai sobre o modelo da ação expressiva, a 

política é vista como uma performance de ações nobres por 

indivíduos excepcionais; ao contrário, quando seu esforço é 

sobre o modelo de ação comunicativa, a política é vista como o 

processo de deliberação e decisões feitas que repousa na 

igualdade e solidariedade (D’ENTRÈVES, p. 55) 

 

A dimensão comunicativa do discurso é uma modalidade de ação que permite a 

autoatualização e a autorrealização da pessoa no aspecto de autenticação da “unicidade” 

(uniqueness) do eu e em suas interações com outros, como bem observa d’Entrèves 

(1994, p. 85). Portanto, na ação sem discurso, o ator permanece escondido, uma vez que 

a encenação no palco do mundo só é possível quando a ação vem acompanhada de 

expressão verbal. 

Com relação às expressões como identidades pessoais, Arendt declara: 

 

Ao agir e ao falar, os homens mostram quem são, revelam 

ativamente suas identidades pessoais únicas, e assim fazem seu 

aparecimento no mundo humano, enquanto suas identidades 

físicas aparecem, sem qualquer atividade própria, na 

conformação singular do corpo e no som singular da voz. 

(ARENDT, 2016, p. 222) 

 

Ademais, o desvelamento da identidade pessoal do sujeito é, de algum modo, um 

aspecto importante dentro da concepção arendtiana de política, pois 
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O erro básico de todo materialismo em política é ignorar a 

inevitabilidade com que os homens se desvelam como sujeitos, 

com pessoas distintas e singulares, mesmo quando inteiramente 

concentrados na obtenção de um objeto completamente material 

e mundano. (ARENDT, 2016, p. 227) 

 

Nesse trecho, Arendt faz referência à realidade objetiva do mundo, que, em sua 

maior parte, é constituída de ação e discurso no espaço entre [in between], além de 

evidenciar a importância do desvelamento do agente; porquanto, “prescindir desse 

desvelamento – se isso de fato fosse possível – significaria transformar os homens em 

algo que eles não são; por outro lado, negar que ele é real e tem consequências próprias 

seria simplesmente irrealista” (ARENDT, 2016, p. 227). E ainda, a não possibilidade de 

 

(...) solidificar em palavras, por assim dizer, a essência viva da 

pessoa, tal como ela se apresenta no fluxo da ação e do discurso, 

tem profundas consequências para todo o domínio dos assuntos 

humanos, no qual existimos basicamente como seres que agem e 

falam. (ARENDT, 2016, p. 225)  

 

Diante das considerações apresentadas, percebemos que a ação não tem nenhum 

sentido quando desprovida de um “quem” a ela associada. Desse modo, em toda ação é 

necessário que se encontre um “quem” desvelado nela; caso contrário, nada mostrando 

no ato realizado, a não ser o próprio ato, a ação perde a qualidade de transcender a mera 

atividade produtiva. Se na ação não houver nada que revele algo do sujeito, ela não 

passará de um movimento produzido pelo agente. Portanto, a ação e o discurso devem 

revelar algo do caráter do agente, pois “o que está em jogo é o caráter de revelação, sem 

o qual a ação e o discurso perderiam toda relevância humana” (ARENDT, 2016, p. 

226). 
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4. A questão da personalidade e as suas implicações na esfera pública. 

 

4.1. Espontaneidade e personalidade e os campos de concentração. 

 

O objetivo desta seção consiste em estabelecer uma aproximação entre 

personalidade e a noção de espontaneidade, a qual foi referida por Arendt no contexto 

dos campos de concentração. Em Origens do totalitarismo, ao empregar o termo 

espontaneidade, Arendt estabelece uma correspondência entre esse termo e o elemento 

fundamental do sujeito em iniciar novos começos. 

A espontaneidade mencionada por Arendt consiste no elemento imprevisível da 

liberdade do homem em sua condição política no espaço público, na qual a 

potencialidade humana atinge seu grau mais civilizado. A capacidade que cada 

indivíduo traz em si de iniciar novas ações tem eco na novidade instaurada na formação 

dos contornos da personalidade. 

No contexto das análises dos campos de concentração, Arendt visa demonstrar 

um local cuja especificidade não tinha outro propósito senão o de aniquilar os traços 

mais específicos do homem. O sujeito lançado nesse ambiente experimentava a nulidade 

de suas características humanas.  

Diante desse quadro, intentamos lançar luz sobre os campos de concentração, 

tomados por Arendt como instituição totalitária. Os campos de extermínio nazistas são a 

síntese de todo o esquema de dominação aspirado pelo processo totalitário: o domínio 

total sobre a vida do sujeito. Esse domínio integral, conforme Arendt, ocorria por meio 

da diluição da pluralidade e da identidade dos indivíduos. Assim, o sistema totalitário 

visava reduzir o sujeito a uma identidade de reações (ARENDT, 2007, p. 488).  

O contínuo processo utilizado para a dissolução dos contornos humanos não 

seria possível em outro ambiente senão no espaço concentracionário. Os campos de 

concentração consistiram em espaços onde experimentos projetados pelo regime nazista 

teriam sido realizados. Conforme Arendt (2007, p. 488), “os campos de concentração e 
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de extermínio dos regimes totalitários servem como laboratórios onde se demonstra a 

crença fundamental do totalitarismo de que tudo é possível”. 

Ratificamos: o que ocorreu “entre cercas” demonstrou o objetivo final do 

regime: a desfiguração dos contornos da identidade do indivíduo. O espaço 

concentracionário consistiu, para Arendt, no lócus central para a compreensão do 

totalitarismo. Para a autora, os campos consistiam na “(...) verdadeira instituição central 

do poder organizacional totalitário” (ARENDT, 2007, p. 489). Os horrores observados 

nesses ambientes não estavam expressos apenas no montante de cadáveres, visto que o 

regime lançou mão de outros empreendimentos a fim de desmantelar as pessoas: 

trabalhos forçados até a exaustão, experiências médicas, exterminação dos deficientes e, 

provavelmente, outros testes ignorados.  

Embora tenha admitido a dimensão catastrófica dos fatos, Arendt não escondeu 

sua perplexidade diante da ideia que tudo é possível, inclusive o objetivo de transformar 

a “natureza humana”42 (ARENDT, 2007, p. 488).  

 

Os campos destinam-se não apenas a exterminar pessoas e 

degradar seres humanos, mas também servem de chocante 

experiência da eliminação, em condições cientificamente 

controladas, da própria espontaneidade como expressão da 

conduta humana, e da transformação da personalidade humana 

numa simples coisa, em algo que mesmo os animais são; pois o 

cão de Pavlov que, como sabemos, era treinado para comer 

                                                        
42 Na obra Origens do totalitarismo, Arendt aborda o tema natureza humana no contexto dos campos de 
extermínio, onde verificou ser possível a liquidação da quase totalidade da psique humana, mesmo sem a 
destruição física do homem. “A redução do homem a um feixe de reações separa-o tão radicalmente de 
tudo o que há nele de personalidade e caráter quanto uma doença mental” (ARENDT, 2007, p. 492). A 
controvérsia gerada em torno da natureza humana por Arendt ganha ênfase em seu ensaio Uma réplica a 
Eric Voegelin publicado em COMPREENDER, Formação, exílio e totalitarismo. Ed. Companhia das 
Letras/Ufmg. Nesse ensaio Arendt procura explicar mais detalhadamente o método que ela fez uso para 
tentar lidar com as questões do totalitarismo. No entanto, foi em A condição humana que Arendt 
reposicionou-se afim de “evitar erros de interpretação” acerca do conceito de condição humana, que é 
basicamente a soma total das atividades e capacidades humanas, não sendo o mesmo que a natureza 
humana. A questão da definição do que seria a natureza humana tinha tornado, para a própria Arendt, 
uma questão insolúvel: “É altamente improvável que nós, que podemos conhecer, determinar e definir as 
essências naturais de todas as coisas que nos rodeiam e que não somos, sejamos capazes de fazer o 
mesmo a nosso próprio respeito: seria como pular sobre nossas próprias sombras. Além disso, nada nos 
autoriza a presumir que o homem tenha uma natureza ou essência no mesmo sentido em que as outras 
coisas têm” (ARENDT, 2016, p. 13) 
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quando tocava um sino, mesmo que não tivesse fome, era um 

animal degenerado. (ARENDT, 2007, p. 488) 

 

O controle científico tinha por objetivo submeter os prisioneiros ao controle das 

expressões. Para tanto, o domínio sistemático sobre a conduta do indivíduo dependeu, 

primeiramente, do isolamento dos prisioneiros. A despeito da quantidade de corpos 

alocados em um mesmo lugar, eles estavam privados de qualquer contato com o mundo 

externo. Em condições normais, as potencialidades inerentes ao sujeito talvez não 

permitissem que o seu comportamento não entrasse em dissonância. 

A atmosfera irreal no interior dos campos foi descrita por testemunhas. Arendt 

fez uso da alegoria “imagem do inferno” para retratar os relatos. Par ela, “quanto mais 

autênticos – os relatos – menos procuram transmitir coisas que escapam à compreensão 

humana e a experiência humana (...)” (ARENDT, 2007, p. 489). 

Bruno Bettelheim resumiu a sensação de irrealidade que o espaço 

concentracionário estampava, coincidindo com outros relatos de sobreviventes dos 

campos43. Com a mesma consternação, Primo Levi, em estado de assombro, desabafou: 

“Hoje – neste hoje verdadeiro, enquanto estou sentado frente à mesa, escrevendo – hoje 

eu mesmo não estou certo de que esses fatos tenham realmente acontecido” (LEVI, 

1988, p. 105).  

Relatos como o de Levi quase sempre colocavam sob suspeitas as próprias 

vítimas quanto à veracidade dos acontecimentos dentro dos campos. Por terem sidos 

submetidos a um terror, os prisioneiros estavam confusos quanto àquilo que era 

realidade e àquilo que era ficção. Por conseguinte, isso criava, na própria vítima, a 

dúvida se determinados acontecimentos nos campos eram reais ou ficção. Assim, a 

incredulidade dos horrores aliada à inutilidade dos campos contribui para a construção 

de uma aparência de louca irrealidade (ARENDT, 2007, p. 495). Visto de fora, 

pondera Arendt, não há nada que possa ser comparado ao modus vivendi dos campos. 

Ao voltarem para o mundo dos vivos, os sobreviventes quase sempre apresentam a 

percepção embaraçada. 

                                                        
43 Cf. nota 128 p. 489 – Origens do Totalitarismo. 
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Nos campos de concentração, o extermínio dos prisioneiros apagava-os da 

própria existência. Arendt compara o espaço concentracionário a uma bomba de 

hidrogênio. Caso essas fábricas de extermínio triunfassem, o tamanho do alastramento 

de destruição e do seu vasto poderio de aniquilamento da vida humana seriam 

incalculáveis (ARENDT, 2007, p. 494). 

Também chamados de “poços de esquecimentos”, os campos não se limitavam 

à destruição dos prisioneiros que lá estavam. Retiravam dos internos todo e qualquer 

elemento espontâneo, mesmo aqueles mais naturais, para que, esquecidos na 

uniformidade dos gestos, restasse-lhes apenas um amontoado de cadáveres vivos sem 

face, como se nunca tivessem existido.  

Arendt não observou nenhuma outra forma de crueldade como a dos campos de 

concentração. Nem mesmo os trabalhos forçados, que levaram muitos indivíduos à 

morte por fadiga ou inanição, nem os banimentos e nem a escravidão tiraram dos 

homens os seus próprios corpos e as suas ações espontâneas. Mesmo submetido à 

condição de escravidão, não era tirado do sujeito os seus valores ou a sua categoria de 

propriedade. Diferentemente, os detentos dos campos não possuíam proprietários que 

lhes pudessem atribuir valores ou algo que estabelecesse algum tipo de pertencimento 

para eles, o que é ratificado por Arendt (2007, p. 495): “O interno do campo de 

concentração não tem preço algum, porque sempre pode ser substituído, ninguém sabe a 

quem ele pertence, porque nunca é visto. Do ponto de vista da sociedade normal ele [o 

interno] 44  é absolutamente supérfluo (...)”. Assim, a atmosfera de irrealidade dos 

campos provocava, nos internos, um tipo de crueldade que culminava em uma forma de 

aceitação dos assassinatos, de modo que esses acontecimentos transcorriam como se 

fossem normais.  

De acordo com Arendt, a administração dessas instituições estava voltada para o 

autofinanciamento, totalmente alheia a qualquer tipo de produtividade econômica. A 

inutilidade, inclusive econômica, é um dos fatores intensificadores da irrealidade nos 

campos, conforme destaca Arendt (2007, p. 495): “A incredibilidade dos horrores é 

intimamente ligada à inutilidade econômica”. Ainda sobre a irrealidade desses espaços, 

a autora nos adverte sobre uma possível compreensão enganosa das imagens que essas 

instituições expressavam em seus estágios finais, tendo em vista que, nessa altura, os 

                                                        
44Grifo meu. 
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campos já se encontravam em condição degenerada, devido aos resultados negativo do 

exército alemão no front. Desse modo, “a visão dos esqueletos humanos” talvez não 

refletisse verdadeiramente os campos, dado que o expediente de extermínio consistia em 

levar os internos às câmaras de gás, e não ao extermínio pela fome45 (ARENDT, 2007, 

p. 496,nota 138). Além disso, o modelo administrativo adotado pelo regime nazista no 

interior do campo apresentou características permanentes, com uma logística 

burocrática, que dava sustentação ao sistema de controle de taxa de homicídios. 

Para Arendt, os campos46 não tinham como objetivo punir ou condenar, pois não 

apresentavam aspectos de um sistema penal positivo. As leis de proteção, bem como as 

punições, foram absolutamente excluídas, e a inclusão de criminosos servia para a 

legitimação propagandística do sistema totalitário. A existência desses espaços era 

justificada com o argumento de que serviam de abrigos aos elementos indesejáveis. 

Contudo, os internos eram majoritariamente indivíduos que não haviam cometido 

crimes. 

Os campos, embora definidos como espaço de extermínio, adquiriu um aspecto 

de linha de desmontagem das vítimas, em um processo de aniquilamento humano 

cientificamente controlado. O fato foi repetidamente testemunhado pelos “estados 

agonizantes” que os internos encontravam-se permanentemente. Além disso, a massa de 

sujeitos cadavéricos servia de base para que os campos não sofressem o risco de 

escassez de vítimas, sob a ameaça de afetar a produtividade e o funcionamento dessa 

instituição.  

Como pontuado anteriormente, os campos nazistas caracterizaram-se pelo total 

isolamento dos internos. Segundo Arendt (2007, p. 493), nesses espaços 

concentracionários os internos “estão mais isolados do mundo dos vivos do que se 

tivessem morrido”. Nenhuma outra instituição ou forma de confinamento foram 

análogas aos campos de extermínio nazistas, devido à sua capacidade de suspensão e 

isolamento. 

                                                        
45 Esse registro de Arendt não aponta para a inexistência de tal modalidade de crime, mas tão somente 
parece figurar como uma etapa na qual os internos eram tornados supérfluos. 
46 Conforme relatado em Origens do totalitarismo, os campos teriam surgidos, originariamente, durante a 
Guerra dos Bôeres, no início do século XX, com o objetivo de agregar apenas elementos que ofereciam 
algum tipo de resistência ao sistema,. Ver. ARENDT, 2007, p. 490. 
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Sobre a eficácia desse processo de segregação nos campos, Arendt esclarece 

que: 

 

Para compreender o significado do terror totalitário, temos de 

observar dois fatos surpreendentes que parecem não guardar 

relação entre si. O primeiro é o extremo cuidado com que 

nazistas e bolcheviques isolam os campos de concentração do 

mundo exterior e tratam os desaparecidos nesses campos como 

se já estivessem mortos. (ARENDT, 2008, p. 326) 

 

O sujeito, em estado de isolamento absoluto, permanece na condição impotente 

de atuar com vistas a interesses comuns, prevalecendo, dessa forma, a solidão, aquela 

sensação de abandono relacionada com a vida humana. Dessa forma, o indivíduo não 

realiza a atividade interna, a do diálogo consigo mesmo. 

A atomização dos indivíduos confinados no campo é mais elevada do que a de 

indivíduos em meio à massa. Nesta, mesmo atomizado, ele não é arrancado da condição 

– ainda que não tão visível – de espontaneidade; naquela, há supressão de sua condição 

de espontaneidade, degenerando-se em feixes de reações; quiçá, em animal humano. 

 

4.2. Os laboratórios de degeneração do homem 

 

O homem, quando afastado da participação compartilhada com outros, tem a sua 

condição mais elevada eliminada, mediante um processo desumanizador do ponto de 

vista de sua aparição. Ao tecermos essa consideração, não pretendemos travar uma 

inútil luta com galhos, pois as concepções de humano e não humano esbarram-se em 

questões essencialistas e, por vezes, metafísicas, o que acarretaria afastamento de nossa 

ideia original, que é a de tentar conceber uma análise da personalidade, por meio das 

atividades empreendidas pela vita activa e a vida do espírito e da relação entre essas 

atividades. 
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Arendt apresenta como objetivo dos campos de concentração transformar a 

natureza humana, conceito reconsiderado posteriormente pela autora. Contudo, no 

contexto do campo, acreditamos que o conceito mencionado aproxima-se da ideia de 

personalidade humana, dado que a espontaneidade dos indivíduos era liquidada nesse 

ambiente, ao ponto de não haver nenhuma identidade que lhes pudesse ser atribuída. 

A desintegração do homem ocorre quando ele se afasta de suas potencialidades 

mais elevadas. No campo, o processo de desumanização produziu a ruptura entre o 

homem e suas condições. Essa ruptura foi fomentada pari passu pela destituição da 

identidade por meio da destruição das personalidades jurídica, moral e política, que 

personificam o sujeito. 

Nesse sentido, acreditamos que a ideia de personalidades gradualmente 

desinstaladas no interior dos campos está, de alguma maneira, relacionada com as 

conferências de Arendt, em especial, Algumas questões de filosofia moral, de 1965. 

Aventamos essa crença pelo fato de constatarmos nessas conferências a presença do 

elemento de identidade no indivíduo. Embora intuitivamente, constatamos também essa 

presença nos primeiros trabalhos de Arendt.  

Ao longo de sua obra, Arendt demonstra preocupação com a reserva 

idiossincrática do sujeito, permanentemente em risco e que insiste em se perder, 

dissolvida por necessidades mais urgentes e prazerosas nos tempos normais. O 

crescente processo de perda da personalidade na era moderna, com o homem de massa e 

o apoderamento do animal laborans, até a desmontagem violenta da personalidade nos 

campos, a história mostra que a persona estampa um imorredouro conflito entre 

permanência e perda da personalidade, bem como o apequenamento do homem, 

reduzido ao seu ciclo biológico, posto na condição de um mero sujeito 

despersonalizado. 

A supressão da pessoa no interior do campo tem o propósito de matar, em um 

primeiro momento, a pessoa jurídica47, mediante a extinção das proteções legais. O 

indivíduo sem direitos e deveres desintegra-se de sua pessoa jurídica na medida em que 

são abolidos os padrões que orientam os limites do comportamento. Isso não significa 

                                                        
47O sentido de pessoa jurídica está ligado ao conceito da máscara romana, cuja acepção era os papéis 
sociais, na representação dos atributos e dons, mostrando o “que é”, mas destituído de personalidade, 
sem revelar o “quem é”.  
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que o indivíduo juridicamente morto esteja apto a comportamentos livres, e sim que foi 

reduzido à vida nua, degenerado por estímulos comportamentais, no movediço vácuo 

jurídico, onde estaria igualmente abolida a pessoa a ser punida. 

Assim, arremessado para fora da lei, a outra etapa da aniquilação das 

especificidades humanas visava a destruição da pessoa moral. Arendt esclarece que o 

desmantelamento da moral impossibilita que o indivíduo seja um mártir, no sentido de 

testemunhar recordações. 48 Ao considerarmos a semântica, é importante lembrarmos 

que, nas conferências de 1965, Arendt foi enfática quanto ao uso da expressão pessoa 

moral como uma mera redundância: o fato de ser pessoa é o mesmo que se referir à 

moral. Nesse sentido, o deitar raízes é aniquilado, uma vez que essa atividade apoia-se 

na rememoração das experiências passadas. A liquidação moral do indivíduo demonstra 

a intenção máxima de transformá-los em seres degenerados, sem o elemento da 

espontaneidade. 

Desabitados da espontaneidade, não restavam mais nada às vítimas dos “poços 

de esquecimentos”, nem as fisionomias; os corpos perambulavam por automatismo. 

Assim, o terror totalitário obteve êxito a partir do instante em que a pessoa moral no 

indivíduo esteve impedida de consultar a sua própria consciência ou, no mínimo, 

refugiar-se no individualismo. As ações decisórias foram inibidas pelas ações 

automáticas. 

Com os direitos jurídicos e as noções morais eliminadas restava o último e 

decisivo passo para a destruição completa da espontaneidade do indivíduo: a 

desconfiguração da identidade. Conforme Arendt, a identidade individual de cada ser 

humano está conectada à diferença inerente a cada indivíduo, garantida pela pluralidade 

da condição humana. Além disso, a autora assevera que a destruição da individualidade 

é quase sempre possível por meio da desmontagem da personalidade moral e da 

personalidade jurídica. E ainda, quando o indivíduo tem sua individualidade destruída, a 

sua espontaneidade, consequentemente, estará aniquilada, isto é, estará destruída “a 

capacidade do homem de iniciar algo novo (...)” (ARENDT, 2007, p. 506). Logo, 

“morta a individualidade, nada resta senão horríveis marionetes com rostos de homem, 

                                                        
48A palavra grega para testemunha é martys, “termo no qual deriva de um verbo que significa ‘recordar’”. 
Cf. AGAMBEN, O que resta de Auschwitz, p. 35-36. 
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todas com o mesmo comportamento do cão de Pavlov49, todos reagindo com perfeita 

previsibilidade mesmo quando marcham para a morte” (ARENDT, 2007, p. 506). 

A legião de cadáveres vivos que se deixou levar sem o mínimo traço de 

indignação e resistência às câmaras de gás foi a demonstração mais clara de que a 

desmontagem da personalidade no indivíduo havia alcançado estágio avançado. O 

interno estava submetido tão somente ao instinto e aos impulsos, vencido pelo 

condicionamento do ciclo vital originário. Desse modo, o sujeito guiado por reflexos 

somente reforçou a vitória do terror totalitário sobre a individualidade do homem. 

David Rousset diz que a destruição das vítimas, mesmo antes delas subirem no 

patíbulo, consistiu no triunfo da SS50 (ARENDT, 2007, p. 506). Nesse sentido, ao 

empregar a expressão “cadáveres vivos”, Arendt simplifica a condição dos internos no 

interior do campo. Mesmo estando prestes a serem liquidados fisicamente, eles já se 

encontravam dominados integralmente, separados da própria individualidade, estando 

nula e liquidada a condição de iniciar algo imprevisível. 

Ressaltamos que não é possível demonstrar uma dissolução total das 

potencialidades inerentes aos homens. E sobre isso, Arendt tinha conhecimento. Assim 

sendo, nos resta a aceitação daquilo constatado no interior dos campos: a transformação 

bem sucedida dos internos submetidos ao espaço concentracionário, pois esses estavam 

despidos de todas as visíveis potencialidades que os classificam como pessoas distintas 

de outros animais. Foi nesse espaço de absoluta concentração e isolamento que a 

imprevisibilidade, característica da espontaneidade e considerada por Arendt como “o 

maior dos obstáculos para o domínio total do homem,”, petrificou-se e dissolveu as 

qualidades humanas (ARENDT, 2007, p. 506). 

Em um mundo de reflexos condicionados, “embora nunca com pleno sucesso” 
51 , os homens tornam-se supérfluos, são conduzidos como fantoches. Isso consistia 

talvez em um dos aspectos mais intrigantes do regime nazista, pois revela que os 

expedientes dos campos estavam para além dos homicídios. 

                                                        
49 PAVLOV, Ivan Petrovich. Coleção Os pensadores, Trad. Rachel Moreno, Rio de Janeiro: Abril 
Cultural, 1974.p. 222.  
50 Tropa de choque nazista, conhecida pela sigla SS (Schutzstaffel), que em alemão significa “esquadrilha 
de proteção”. Foi um grupo fundado em 1925, com o objetivo de proteger Adolf  Hitler e os dirigentes do 
partido nazista. Os membros da SS eram constituídos pelos chamados “homens de elite”, indivíduos que 
se enquadravam nos padrões de “pureza” racial defendidos pela ideologia.  
51 Arendt, 2007, p. 508 
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A experiência dos campos de concentração demonstra realmente 

que os seres humanos podem transformar-se em espécime 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, 

2007, p. 506) 

 

A transformação dos seres humanos em espécime do animal humano, aludida 

nessa passagem, consiste no rebaixamento do indivíduo, na sua transformação em um 

ser degenerado, despersonalizado, desprovido das potencialidades artificiais que, ao 

longo da existência, são construídas. O espécime do animal humano consiste em estar 

aquém de sua própria condição humana, extinto do que há de melhor em si, sem um 

traço individual que lhe assegure a identidade em um mundo que se estabelece 

predominantemente por meio da pluralidade dos homens. Esse elemento não-natural, 

comum ao homem, consiste no traço idiossincrático construído artificialmente para a 

configuração da identidade no indivíduo, isto é, “o tornar-se um homem pessoal”. 

Ademais, a noção de pessoalidade também tem características de artificialidade 

humana, pois tornar-se pessoa é, também, algo não-natural. 

Ao abordar essas questões, Arendt evoca a natureza humana. Com isso, ela 

pretende mostrar a dissolução dos elementos constituintes dos sujeitos, especialmente os 

elementos concebidos artificialmente pelas faculdades humanas. Dessa maneira, as 

construções individuais permitem que, em todo o tempo, a revogabilidade dos contornos 

seja sempre possível, viabilizada a partir de novos começos. Daí, talvez, a substituição 

do termo natureza por condição, pois o primeiro apresenta aspecto essencialista, em 

termos ontológicos, compreensivelmente fixado no indivíduo, enquanto o segundo 

remete a um modo mais generalizado de atividades pertinentes aos homens, o que, por 

sua vez, demanda certa imposição ativa para imprimir no indivíduo algum traço 

distintivo.  

O ser pessoa, conforme Arendt menciona em seus escritos tardios, apresenta 

características vinculadas à revelação do quem, o qual se revela idiossincraticamente ao 
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mundo público. No contexto dos campos, o quem não era alvo de preocupação da 

autora, haja vista a radicalidade com que a administração totalitária extirpava não 

apenas o quem, mas também o que, e todo o resíduo humano que pudesse emergir no 

mundo da aparência. 

Com efeito, ainda que Arendt trate da possível supressão da espontaneidade no 

indivíduo, ela afirma que a capacidade espontânea – parte artificialmente construída nos 

homens –, é, em contrapartida, a fração que apresenta maior dificuldade em ser 

destruída e a mais fácil de ser restaurada, isto é, os contornos particulares suprimidos no 

ambiente do campo podem voltar facilmente à “velha rotina”.  

Por mais que o aniquilamento gradual da pessoa seja possível, a destruição 

nunca será completa, pois, na pluralidade humana, existe uma variedade de recursos. 

Mesmo no homem reduzido a feixes de reações, acometido pela degeneração, há a 

disposição para o desenvolvimento das potencialidades, o que o eleva à condição de 

homem, sobretudo daquela potência que transcende o meramente humano e reivindica a 

construção do discurso e da ação e que se revela na condição de tornar-se pessoa. 

 

4.3. O animal laborans: a vitória do indivíduo despersonalizado 

 

A interpretação do espaço público em Arendt aponta para um fenômeno 

crescente, que se seguiu com o advento da Revolução Industrial e com a automação dos 

meios de produção: o deslocamento dos interesses privados e das necessidades da vida 

biológica em detrimento dos interesses dos negócios humanos no espaço público. 

O fenômeno do interesse privado, que recai sobre a modernidade política, remete 

ao termo marxiano animal laborans, que se refere a um tipo de mentalidade na qual o 

homem habita permanentemente, estando ele voltado para a vida do trabalho e a do 

consumo. Com relação à vida do trabalho, essa se volta necessariamente para a 

manutenção das necessidades vitais, incorporada ao processo biológico, que visa sempre 

suprir a si mesmo.  
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A expressão animal laborans é utilizada pela primeira vez por Arendt no texto 

Ideologia e terror, incorporado, em 1958, à segunda edição do livro Origens do 

totalitarismo, mesmo ano de publicação de outro livro da autora, A condição humana. 

Isso evidencia que a preocupação de Arendt naquele momento não residia 

exclusivamente no fenômeno moderno da política, mas, sobretudo, no tipo de vida na 

qual o indivíduo, em nome de estabilidade e bem-estar pessoal, secciona-se, em um 

modus vivendi, buscando uma aparente felicidade.  

Ao abordar o modus do animal laborans, Arendt estabelece uma relação entre 

metabolismo e trabalho, pois se trata de um processo que exige uma freqüência de 

atividade para a sua automanutenção. Assim, a configuração do homem à atividade do 

trabalho tem relação com o esforço que ele emprega para suprir as necessidades de seu 

ciclo vital, o que concorre com o seu próprio metabolismo, que se empenha para manter 

seu organismo vivo. Segundo Duarte (2000, p. 95), em nenhum momento de sua obra 

Arendt reduz o homem ao plano da animalidade, apesar de o homem ser, 

necessariamente, um tipo de animal laborans. Ao contrário, ela procura evidenciar as 

atividades humanas, mostrar que o homem possui capacidades que o elevam. 

O objetivo de Arendt em compreender as características da política moderna 

parte da concepção de trabalho elaborada na Antiguidade, cuja ideia estava associada à 

escravidão, isto é, o sujeito afastado da possibilidade de se tornar livre e participar nos 

domínios da praça pública.  

No contexto da modernidade, a perda da individualidade é notada a partir do 

momento em que vida laborativa do homem o afasta do interesse dos negócios 

humanos. Os produtos do trabalho destinam-se quase sempre ao consumo imediato, 

nada de durável resta para o uso. Podemos observar isso no processo vital da espécie 

humana, que busca basicamente a satisfação das necessidades para o corpo se manter 

vivo. A manutenção e a produção da própria espécie são dadas pela repetição 

metabólica das necessidades puramente corporais, e esse ciclo provoca efeitos 

desumanizadores no ser humano, uma vez que a intermitência laboral o mantém 

ocupado. 

Podemos afirmar que, na modernidade, mesmo diante de um considerável alívio 

do esforço físico para os trabalhadores, devido ao desenvolvimento da automação, não 
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houve ainda a possibilidade de produzir meios que eliminem a repetição que condiciona 

o trabalhador a buscar pela satisfação das necessidades do ciclo vital.  

Ao voltarmos aos campos de concentração, importa mencionarmos que esses 

ambientes tornaram o desamparo do homem uma “experiência diária de massas cada 

vez maiores” (ARENDT, 2004, p. 530). Outrora utilizada nos campos, o 

desarraigamento e a superfluidade foi o resultado de expedientes que submeteram o 

indivíduo à “(...) experiência de não pertencer ao mundo, que é uma das mais radicais e 

desesperadas experiências que o homem pode ter” (ARENDT, 2004, p. 527). Essa 

experiência foi transmitida ao mundo moderno, mediante o ambiente massificador que 

atomiza o homem. Assim nos diz Adriano Correia: 

O preço do desarraigamento, residual ou deliberadamente 

fabricado, não é apenas potencialmente a superfluidade, mas a 

efetiva perda da experiência ou da realidade do mundo, sempre 

devedora da interação com os nossos pares para a dissolução das 

nossas idiossincrasias; por seu turno, essa alienação do mundo é 

paga com o preço da própria identidade. (CORREIA, 2014, p. 

78) 

 

Os campos de concentração foram decisivos para a compreensão da 

desmontagem da pessoa, pois neles o desarraigamento dos internos e a superfluidade 

injetada na existência atingiram o mais alto nível de sofisticação. O meramente 

permanecer vivo talvez tenha sido a mais radical demonstração da condição de 

desamparo a que os internos estavam submetidos. Muitos, como se fossem mortos 

vivos, eram guiados por reações, estando à margem de sua pessoa moral e jurídica, 

alheios à espontaneidade; enfim, meramente reduzidos à condição biológica, não 

estando presente neles o elemento de identidade, essencial àquele que porta uma pessoa. 

Por conseguinte, parece que, em certa medida, essa desmontagem encontrou eco 

na sociedade pós-campo, como resquícios da produção do espécime do animal humano. 

Resquícios esses que saltaram os muros do espaço concentracionário, fazendo-se 

presentes na atualidade. Os seus efeitos são: alheamento do mundo, apatia, 

enfraquecimento moral e despersonalização da singularidade do homem.  
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Ora, o legado do campo, outrora violento, é sentido na atividade do trabalho; 

claro, com um grau bem menor de violência. O homem, na condição de animal 

laborans, devota sua vida ao trabalho e ao consumo – condicionado ao processo vital 

biológico e abandonado no âmbito metabólico. É impedido das atividades que o eleva à 

condição especificamente humana de estabelecer sua identidade. Vislumbramos, dessa 

forma, um ponto de contato entre o animal laborans e os internos dos campos: em 

ambas as condições, o indivíduo é destituído de suas atividades mais elevadas.  

Ao se submeter ao trabalho, o homem consegue ter consciência sobre si mesmo, 

nem se responsabilizar sobre os próprios atos; consegue apenas se comprometer com a 

laboriosa atividade de consumo e a manutenção de seu bem-estar. Isso não é o mesmo 

que dizer que todo aquele que está submetido ao trabalho não tenha predisposição a 

constituir-se personalidade ou pessoa. Não se trata aqui da sobreposição de uma 

atividade, mas, tão somente, uma tentativa de nos aproximarmos da mentalidade 

vitoriosa, atrelada ao trabalho repetitivo – do qual não prescindimos. Contudo, há uma 

mentalidade que, mesmo fragmentada, ainda reverbera; quiçá, oculta em tempos 

tranquilos, mas que está sempre a se revelar quando os tempos sombrios revoam. Esse 

tipo de mentalidade, mesmo suplantada pelas necessidades do mundo moderno, resiste 

às privações do processo biológico e permanece à espreita, aguardando um possível 

encontro do indivíduo consigo mesmo. 

O animal laborans empenha-se para satisfazer os desejos e as necessidades; em 

contrapartida, isso o afasta das potencialidades de se constituir pessoa humana. O 

trabalhador ocupa o mundo sob a perspectiva de produtos de trabalhos, pouco duráveis 

(menos mundanos), visando ao funcionamento do processo vital. Dessa forma, a 

condição perecível da produção do trabalho demanda uma repetitiva dedicação, penosa 

e compulsória, para o suprimento biológico. 

Ao considerarmos o distanciamento entre o labor e a ação, verificamos que o 

processo laboral torna mais remota a possibilidade de desenvolvimento das 

potencialidades humanas; consequentemente, gera o afastamento da pluralidade, que é 

condição básica para a vida política. Recordemo-nos que o espaço de pluralidade é 

garantido na condição de ação e discurso, isto é, na possibilidade de aparição no espaço 

público, como uma pessoa ou personalidade, diferentemente da atividade do animal 
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laborans, cuja condição de estar preso ao trabalho lhe impede de produzir ações e 

discursos. 

Ressaltamos que os indivíduos, no interior das massas, são dissolvidos em uma 

uniformidade que os impedem de aparecer. Entretanto, eles não estão apartados da 

pluralidade, que estabelece as diferenças. No interior das massas, estarão sempre 

propensos à perda da personalidade moral; claro, em uma proporção bem menos 

violenta que a dos internos no interior dos campos. 

A identidade dos que compartilham a sociedade de massas é diluída pela 

uniformidade, compactada em uma massa disforme, constituída majoritariamente por 

indivíduos alienados em relação ao espaço público. Assim, à medida que o impulso para 

a ação diminui, resta ao homem moderno a companhia do animal laborans. Nesse modo 

de vida, não parece existir relação entre a emancipação dos trabalhadores e as 

implicações na liberdade, pois, como afirma Arendt, “o tempo excedente do animal 

laborans jamais é empregado em algo que não seja o consumo, e quanto maior é o 

tempo que ele dispõe, mais ávidos e ardentes são os seus apetites” (ARENDT, 2010, p. 

165). 

É importante frisarmos que a vitória do animal laborans – a questão central da 

era moderna, diz Arendt – deve-se à dinâmica condicionante da necessidade do 

permanecer vivo, que enfraqueceu a ação como atividade pública. E isso fez com que as 

esferas privada do lar e a esfera pública da política tornassem-se estreitas, de tal modo 

que a elevação do trabalho como atividade central da sociedade humana e o 

alargamento da sociedade de trabalhadores ocorreram graças ao surgimento da esfera 

social52, por meio da possibilidade de exibição das atividades privadas em público e 

alocadas nas sociedades de massa. Os negócios públicos se dissolveram nas massas das 

esferas sociais, de modo que, “nessa esfera social, os interesses privados adquirem 

relevância pública, ou mais propriamente, o privado e o público dissolvem-se no 

coletivo” (CORREIA, 2014, p. 88) 

                                                        
52  Com o advento social, o trabalho é promovido à atividade central da sociedade humana. 
Resumidamente, a esfera social é o estreitamento do âmbito privado do lar e o âmbito público da política, 
que foi progressivamente preenchido por “dispositivos organizacionais – do sombrio interior do lar para a 
luz da esfera pública” (Arendt, 2016a, p. 46) 
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O princípio de utilidade do homo faber, regido pelas ideias de permanência e 

estabilidade, foi suplantado pela convicção do trabalho, resultante da aquisição e da 

superabundância dos produtos de consumo, desencadeando o desejo e a busca pela 

felicidade. O homem moderno equaciona dor e prazer associando-os ao trabalho, ao 

consumo de produtos e ao acúmulo de bens, o que lhe garante a vida e o bem-estar. Ao 

observar esse cenário, Correia faz uma relação entre a mentalidade do animal laborans 

e o último homem, em Zaratustra (Nietzsche, 1972, p. 17), que “inventou a felicidade e 

anda na terra aos pulinhos, a tudo apequenando”53. Essa caricatura do homem moderno 

empreendida por Nietzsche, em Zaratustra, é entendida como contraposição ao super-

homem (Übermensch)54. 

O super-homem nietzschiano representa a superação do homem conectado aos 

valores afirmativos criados por ele próprio, destinado a trilhar o caminho que leva à 

superação de si mesmo; transcende e expande o espaço da liberdade, as suas vontades e 

os elementos que não os condiciona a hábitos e valores sociais de uma época, tornando 

se, assim, animal político ou legislador de si mesmo. 

Em nossos dias, as sociedades de empregados revelam o animal laborans na 

medida em que a vida individual do trabalhador permanece distante dos interesses 

públicos. Isso demonstra que os negócios humanos foram trocados pelas necessidades 

individuais, tanto na vida nua quanto na busca por uma vida guiada pelo ideal de 

felicidade. Nesse propósito de vida, cuja meta é o bem estar e o conforto, o homem 

moderno encontra-se em condição solitária, indiferente ao convívio com outros, 

subsistindo aos padrões referenciais do prazer, da dor e da vida nua. Esse homem, 

devotado ao labor, incapaz de autossuperar-se é semelhante àquele homem que 

Nietzsche considerou representante do mundo decadente, que teria a vida prolongada e, 

por ser a maioria, seria “inextirpável como o pulgão” (NIETZSCHE, 1972, p. 17). 

As críticas até então apresentadas são dirigidas ao homem moderno, em seu 

particular modo de vida, cuja mentalidade baseia-se na busca por compensações à vida. 

Assim, a vitória do animal laborans significa o rebaixamento do homem à animalidade, 

isto é, a prevalência da parte animal do homem, cujo comportamento está adequado à 

                                                        
53 Cf. CORREIA, 2014, p. 98 
54 Conforme Giacoia, o super-homem “só pode ser corretamente apreendido em antagonismo com a 
figura do último homem, pois ele constitui um contra ideal da tendência ao nivelamento e a 
uniformização que, para Nietzsche, caracteriza a moderna sociedade de massa” (GIACOIA, 2000, p. 57). 
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sua limitação física e ao meio ambiente onde vive. Ao dizermos rebaixamento do 

homem, não estamos afirmando que o homem transformou-se em um animal. O que 

queremos dizer é que as potencialidades disponíveis a ele estão em risco, desarraigadas 

a contrapelo por comportamentos associados à manutenção do processo corporal.  

Em Arendt, o animal laborans afasta-se de suas potencialidades mais elevadas à 

medida que se distancia do âmbito público, da comunicabilidade, ficando, assim, 

desprovido da condição humana fundamental, que potencializa a capacidade de 

individuação. O homem enfraquecido das atividades que o constitui havia sido 

mencionado em Origens do totalitarismo, quando Arendt descreve a psicologia do 

homem de massa no contexto do colapso das sociedades de classes e do surgimento das 

massas, que serviram de apoio para os regimes totalitários a posteriori. O fenômeno das 

massas ocorrido na Europa, resultante da escassez de postos de trabalho, e o simultâneo 

crescimento populacional, desenvolveram condições que contribuíram com o desprezo 

pela vida humana (ARENDT, 2007, p. 365). 

Os indivíduos que constituem as sociedades de massa destacam-se por exibirem 

o sentimento de superfluidade, decorrente da apatia e da hostilidade pela vida pública. 

Seus desejos estão voltados para a competitividade da sociedade de consumo. Segundo 

Arendt, as massas são “constituídas por indivíduos neutros e indiferentes à política” 55, 

demasiadamente apáticos ao interesse comum e que se associam a indivíduos 

desintegrados da organização pública. Ainda de acordo com Arendt, foi no ventre dos 

regimes democráticos que se desenvolveu o indivíduo politicamente neutro e indiferente 

aos interesses comum.  

É importante destacarmos que os indivíduos que integram a massa 

desorganizada, quando rompem a apatia do isolamento, são perigosamente 

transportados para a oportuna marcha em direção às convicções vulgarmente 

compartilhadas em comum por todas as classes sociais. O homem de massa, em sua 

inaptidão para o juízo, maniatado ao egocentrismo dos interesses pessoais, aliena-se do 

mundo público, isola-se das relações parentais. 

O processo vital, associado à necessidade de recuperação e preservação, 

desaparece no decurso do próprio processo biológico, não restando ao indivíduo nada 

                                                        
55 ARENDT, 2007, p. 361 
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que o identifique ou lhe revele quem ele é. Assim, com as conexões pessoais impedidas, 

resta um tipo de homem que, diante da própria vida, reserva-se ao isolamento, como os 

mortos vivos dos campos de concentração, como mero feixe de reações, podendo ser 

comparado a um animal degenerado, com a vida reduzida ao status biológico. 

 

 

4.4. A personalidade em questão: o tornar-se pessoa 

Tudo alcança a perfeição, e tornar-se uma pessoa 
de verdade constitui a maior perfeição de todas* 
Baltasar Gracián 

 

A questão central de nossa pesquisa foi levantada com base nas conferências 

proferidas por Arendt em 1965. Segundo a autora, “(...) aquele que pensa se constitui 

em alguém, em uma pessoa ou uma personalidade” (ARENDT, 2004, p. 171). 

Acreditamos que ao lidar com os conceitos, Arendt, foi além das definições. Ela 

buscou expressar experiências entre pessoas. Assim, nos resta compreender o que 

Arendt entendia por personalidade: a significação do tornar-se pessoa. 

Embora a metodologia nos oriente abordar os conceitos no início de um estudo, 

principiamos pelas tipologias e as faculdades que envolvem o conceito de 

personalidade, para depois percorrermos os elementos entrelaçados nesse conceito. 

Nosso esforço consiste na ampliação do que Arendt considerou ser personalidade. 

Ressaltamos, porém, que o tema persona não foi tratado pela autora demoradamente e 

se encontra fragmentado em seus escritos, conferências, anotações de diários e 

manuscritos filosóficos. É importante pontuarmos também que os aspectos da vida e as 

condições vivenciadas e experimentadas por Arendt constituíram a base de sua análise 

acerca do tema. Suas ações e seus discursos no âmbito público soam-nos como 

contornos de sua identidade e definidores de sua própria pessoa. 

Em abril de 1975, Arendt, durante o recebimento do prêmio Sonning, concedido 

pelo governo da Dinamarca em reconhecimento a sua contribuição à civilização 

europeia, baseou seu discurso de agradecimento na ideia de personalidade. Na ocasião, 

a pensadora salientou que aquela cerimônia, como evento público, destinara a 
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reconhecer publicamente alguém que é retirado do âmbito privado e transformado em 

figura pública. Em linhas gerais, Arendt define a personalidade como o elemento 

singular do indivíduo revelado ao mundo dos espectadores, isto é, a característica que 

marca a identidade do indivíduo. Essa característica não se relaciona com as 

características físicas herdadas geneticamente. Personalidade, portanto, é um fenômeno 

da aparência: a identidade do sujeito manifestada por meio de um modo de aparição. 

Em um texto publicado como prólogo da obra Responsabilidade e Julgamento – 

baseado no discurso proferido por Arendt durante o evento na Dinamarca –, a pensadora 

tece a seguinte consideração: 

 

A máscara romana corresponde com grande precisão ao nosso 

modo de aparecer em sociedade, onde somos cidadãos, isto é, 

onde não estamos igualados pelo espaço público estabelecido e 

reservado para o discurso e atos políticos, mas em que somos 

aceitos como indivíduos por nossos próprios méritos, e, no 

entanto, de modo algum como seres humanos enquanto tais. 

(ARENDT, 2004, p. 75). 

 

Arendt recorre à metáfora da máscara romana, com base nas propriedades e nos 

predicados que o mundo público utiliza para nos atribuir e nomear. Ela chama a atenção 

para o fato dela mesma ser reconhecida não por quem ela realmente seria, mas pela 

máscara com a qual ela se apresentava ao mundo público – são os espectadores do 

mundo público que percebem o agente e concede atribuições. Na sequência, Arendt 

trata da incompreensibilidade que temos em julgar a nós mesmos e os outros, pois 

“ninguém aparece para si mesmo como aparece para os outros” (ARENDT, 2004, p. 

69). 

A máscara romana retrata os papéis e as profissões estampados no sujeito no 

modo “o que” – médico, soldado, advogado e assim por diante – e encontra na 

aparência o reforço do elemento revelador dos atributos particulares, reconhecidos na 

apresentação de cada agente no palco do mundo. Assim, a personalidade, no 

pensamento arendtiano, assume a representação real da vida.  
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Observamos que Arendt dedica-se ao tema a partir de metáforas oriundas do 

teatro. Ela toma como base o termo latino persona, o mais significativo para ilustrar o 

modo como o indivíduo se relaciona com o mundo. Persona, em seu sentido original, 

designa a máscara que os atores antigos usavam numa peça de teatro. Essa máscara 

tinha como função cobrir a face do ator.56 A comparação que a pensadora faz entre vida 

real e teatro é importante para a compreensão da personalidade. 

Grande parte da máscara destina-se à revelação do que, daquilo que o sujeito 

desempenha no mundo público, tornando-o oculto ao elemento revelador do seu quem, 

que designa sua identidade entre os demais. No tocante à identidade, Arendt diz que a 

abertura na máscara, na região da boca, por onde soava a voz “individual” e “sem 

disfarce” do ator, significava “persona”, termo derivado do latim per-sonare, “soar 

através”, que deu origem à palavra pessoa. 

No contexto romano, a persona servia para designar alguém com direitos e 

deveres e que pudesse participar da proteção das normas jurídicas e dos direitos 

políticos. Ademais, tinha sentido diverso de homo, que denotava um mero membro da 

espécie humana. 

Para Arendt, o termo persona está genuinamente relacionado com o aparecer em 

público, considerando a pluralidade de papéis e profissões que exercemos. Ademais, 

essa ideia de persona nada tem a ver com algum tipo de traço fixo na alma humana; 

pelo contrário, ela apresenta características que são verdadeiramente “permutáveis”, 

podendo ser trocadas e substituídas, como os papéis e as máscaras, semelhante ao ator 

no teatro. 

                                                        
56As tradições gregas utilizavam as máscaras em seus rituais de cerimônias sagradas, de danças e funerais 
e nas peças teatrais. No entanto, é este último tipo de máscara que corresponde a um personagem 
(prosopon), que deriva nosso termo pessoa. São máscaras “estereotipas que sublinham os traços 
característicos de um personagem”. O ator que se cobre com uma máscara identifica-se, na aparência, 
com o personagem representado. Assim, a máscara é tida como um símbolo de identificação. (Cf. 
Dicionário de símbolos, CHEVALIER & GHEERBRANT, p. 598). O termo pessoa, do infinitivo 
personare, significa “soar através de algo” – de um orifício ou concavidade – “fazer ressoar a voz”, como 
fazia ressoar o ator através da máscara. O ator “mascarado” é, assim, alguém “personado”, personatus. 
(Cf. Dicionário de filosofia, JOSE FERRATER MORA, Tomo III (K-P), p. 2262.). Os trabalhos mais 
explícitos sobre a ideia de pessoa parecem ser a partir do pensamento cristão, aperfeiçoado por Agostinho 
para referir-se à Trindade (as “três pessoas”) e ao ser humano, tendo em vista que há debates se os gregos 
tiveram ou não a ideia de personalidade humana. No entanto, escolhemos não integrar em nossa pesquisa 
a história do tema, sob o risco de escapadela. Intentamos basicamente compreender a ideia de 
personalidade na obra de Arendt, uma vez que a autora não deu ênfase a essa questão. 
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Portanto, somos como os atores: aceitamos papéis e máscaras que os 

espectadores nos atribuem, ora trocando-as, ora não. Sendo assim, as atribuições que 

nos são concedidas nunca permanecerão definitivas. Contudo, não permitirão “nos 

reconhecer como isto e aquilo, isto é, como algo que fundamentalmente não somos” 

(ARENDT, 2004, p. 76). 

A liberdade na troca de máscaras e papéis ampara-se na livre escolha das ações a 

serem encenadas no palco público do mundo. Em função disso, Arendt associa a 

máscara romana ao modo como somos aceitos no espaço público. No palco público das 

aparências, somos reconhecidos pela ação ou pelo discurso, assegurados pela 

autoapresentação, que está aliada às designações atribuídas a nós. Contudo, essa 

autoapresentação não revela o quem somos de fato. 

Para além das máscaras que o mundo nos atribui, há algo inteiramente 

idiossincrático e indefinível: mesmo quando o indivíduo mudar os papéis, ele será 

inteiramente reconhecido pelo quem ele é. Destarte, será por intermédio dos papéis que 

o “soar através” se revelará como “alguma outra coisa que se manifesta algo 

inteiramente idiossincrático e indefinível” 57, mas que é inequivocamente identificável. 

Ora, pois, mesmo nas trocas dos papéis a sua pessoa será reconhecida. 

Logo, a dupla função da máscara torna-se explícita: serve para substituir a face 

da personagem do ator e permanece na idiossincrasia da voz do agente que se faz ouvir 

sem disfarce. A voz do ator, isto é, o discurso do agente, é revelado pelo orifício 

denominado persona, que traz à luz quem somos. Do ponto de vista de Arendt, o 

discurso e a ação revelam o quem do agente (ARENDT, 2004, p. 75). 

Decorre da linguagem teatral uma passagem na terminologia jurídica. Essa 

passagem designa, metaforicamente, o termo persona àqueles indivíduos que possuem 

uma personalidade jurídica. Por sua vez, o indivíduo, em sua condição privada, é 

designado pela expressão homo, que se refere aos indivíduos destituídos de pessoa 

jurídica, arremessados para fora do espaço público, removidos das garantias das leis e 

devolvidos ao privatismo da vida biológica. Portanto, a personalidade jurídica abarca 

em si as funções públicas, fundadas a partir de ordenamentos públicos, sociais e 

jurídicos, ou seja, “era como se a lei lhe tivesse atribuído o papel que deveria 

                                                        
57Cf. Responsabilidade e julgamento, p. 75. 
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desempenhar no palco público” (ARENDT, 2016a, p. 148) ou que aparecesse “com a 

condição de que a voz se fizesse ouvir” (ARENDT, 2016, p. 148). 

Em sua Laudatio a Karl Jaspers, discurso pronunciado por ocasião da entrega 

do Prêmio da Paz da Classe Livreira alemã, Arendt disse que “é precisamente a pessoa 

humana em toda a sua subjetividade que precisa aparecer em público para atingir uma 

realidade plena” (ARENDT, 2018, p. 81). A afirmação de que a subjetividade deve 

aparecer para se configurar em realidade plena, não significa que o elemento pessoal – 

personalidade, pessoa ou quem – seja algo eminentemente subjetivo. A tradição 

moderna trata com frequência a obra objetiva do sujeito separada da pessoa, como algo 

factual e impessoal, sendo que seu valor se dá apenas no espaço público, relegando os 

assuntos privados que constituem a vida e a pessoa a um subjetivismo sentimental. Essa 

postura é abandonada por Arendt. Desse modo, ela retoma a tensão entre o público e o 

privado, uma vez que “a personalidade é tudo menos um assunto privado” (ARENDT, 

2018, p. 81). 

A tensão entre a subjetividade da vida privada e a objetividade da aparição 

pública é um problema latente em Arendt. Contudo, devemos considerar suas aparições 

em público, em cerimônias de entrega de prêmios em reconhecimento de uma 

determinada produção; e mais ainda, devemos considerar seus discursos, em que ela 

insiste em abordar o tema personalidade. Arendt parece indicar que a personalidade é a 

parte da “subjetividade” que pode ser apreendida objetivamente por espectadores no 

espaço público. Pelo fato de o sujeito não ter nenhum tipo de controle sobre o elemento 

pessoal que o caracteriza, a personalidade não pode ser considerada um mero elemento 

da subjetividade. 

No âmbito das questões jurídicas, por exemplo, nunca será o eu que se 

posicionará diante dos juízes no tribunal, nem os atributos, os papéis ou profissões 

exercidos pelo indivíduo, mas a parte idiossincrática, soada através da máscara, isto é, a 

pessoa.  Nesse contexto, Eichmann foi tornado pessoa pelo tribunal, atribuindo-o 

responsabilidade pessoal pela obediência e apoio ao regime. 

Com base nessas reflexões, Arendt supõe que “sem sua persona, [o homem] 

seria um indivíduo sem deveres e direitos, talvez fosse um homem natural” (ARENDT, 

2016a, p. 149). Nesse sentido, a ideia de homem natural evidencia o tipo de indivíduo 

destituído de responsabilidade pessoal e moral.  
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Na acepção arendtiana, o eu permanece oculto para o mundo da aparência, pois 

o que sempre vai à frente do eu é a pessoa. Nesses termos, a percepção da pessoa é 

manifestada por intermédio das ações e dos discursos, resultantes da atividade do 

pensamento, na “consciência de si”. Para Arendt, “o que comumente chamamos de 

personalidade, o que não tem nada ver com o talento ou inteligência, ela é o simples 

resultado, quase automático do pleno exercício da capacidade de pensar” (ARENDT, 

2004, p. 160). 

Assim sendo, a noção de personalidade apresenta, antes de tudo, componentes 

deliberativos. É a partir daí que ela será autoapresentada – “soar através”, 

“concordância” consigo mesmo –ao mundo das aparências. Pois bem, a discordância de 

si mesmo significa tornar seu parceiro no diálogo interior seu inimigo. “O Eu é uma 

espécie de amigo”58, afirmou Sócrates, e assim deve permanecer para que a atividade de 

pensar seja possível. 

A concordância com o parceiro no diálogo nos é apresentada no Górgias, 

quando Sócrates afirma não cometer um crime por não suportar viver o resto da vida na 

companhia de um criminoso. Era como se o outro eu de Sócrates, na condição de 

criminoso, fosse inconsistente com ele mesmo. Diante disso, o diálogo interior não 

poderia prosseguir, pois a amizade interna dos dois no processo de pensamento seria 

impedida e, por conseguinte, instalar-se-ia para sempre um conflito entre a consciência 

de si e a convivência com o criminoso no diálogo interno. 

Por outro lado, a recusa da amizade consigo mesmo e a renúncia ao processo da 

atividade de pensar revelam no agente uma desarmonia com o eu interior; 

consequentemente, a recusa de constituir uma personalidade. A recusa em tornar-se 

pessoa é similar ao não considerar as contradições, pois aquele que não importa com a 

contradição com o parceiro interno não terá problemas em se contradizer na companhia 

de outros; do mesmo modo, não terá problemas em cometer crimes, prestar contas do 

que diz ou faz ou do que deixar de dizer ou fazer.  

Em um contexto afirmativo, Arendt traz para análise alguns malfeitores da 

literatura, sobretudo Ricardo III, de Shakespeare. Para ela, esse malfeitor parece 

apresentar, minimamente, uma pitada de remorso do crime cometido, o que é expresso 

em seu diálogo interior, no qual é percebida uma escapada da consciência de si mesmo 
                                                        
58ARENDT, 2012, p. 211. 
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como um criminoso: ao ter lembrado a própria ação cometida, Ricardo III inicia o 

processo rememorativo no sentido de ter consciência do feito, estabelecendo, por algum 

momento, o vínculo entre pensamento e ação, embora, logo em seguida, escolha 

justificá-lo.59 

O parceiro no diálogo de Ricardo III é um assassino. Como conviver com um 

homicida? Que tipo de diálogo se tem com um assassino? A interpretação para essa 

passagem encontra luz na afirmação de Sócrates de que é “melhor sofrer o mal do que 

fazê-lo”, pois ser amigo de um sofredor é menos contraditório do que ser amigo de um 

assassino. 

Concluímos, dessa passagem, que o desacordo consigo mesmo possibilita ao 

indivíduo ser tomado por esquecimentos, eximindo-o de remorsos, visto que as culpas 

pelas próprias ações e opiniões nunca serão reivindicadas. Arendt diz que o caráter de 

inconsistência presente nos indivíduos revela os tipos de “pessoas más”, uma vez que o 

esquecimento as afasta da consciência. Assim, inferimos que, na tipologia das pessoas 

más, a facilidade com que a banalidade do mal é exposta pode ser reconhecida mediante 

os traços individuais de ausência de uma personalidade moral. 

No post scriptum do capítulo O pensar, em A vida do espírito, Arendt sugere 

que a faculdade da vontade60 está associada à personalidade, na medida em que entrevê 

que essa faculdade “em certo sentido cria a pessoa que pode ser reprovada ou elogiada, 

ou, de qualquer modo, que pode ser responsabilizada não somente por suas ações, mas 

por todo o seu ‘Ser’, o seu caráter” (ARENDT, 2012, p. 237-238). 

                                                        
59 Hannah Arendt cita Ricardo III, de Shakespeare, para enfatizar o diálogo interior que se pode ter 
quando não está em harmonia, mas em conflito consigo mesmo. “De que estou com medo? De mim 
mesmo? Não há mais ninguém aqui:/Ricardo ama Ricardo: isto é, eu sou eu. / Há um assassino aqui? 
Não. Sim, eu:/ então fujamos! Como? / Mas não, ai de mim! Eu deveria me odiar/ Pelos atos execráveis 
cometidos por mim? / sou um canalha. Não, minto; eu não sou. / Idiota, falas bem de ti mesmo: idiota, 
não te adules. Consciência é apenas uma palavra que os covardes usam, / Inventada antes de mais nada 
para infundir temor nos fortes” (A Vida do Espírito, p. 212). 
60 Sobre a faculdade da vontade, Arendt propõe analisá-la em termos de sua história. É uma faculdade que 
tem implicações na pessoa à medida que “a volição é a capacidade interna pela qual os homens decidem 
sempre ‘quem’ eles vão ser, sob que forma deseja se mostrar no mundo das aparências” (A vida do 
Espírito, p. 237). A vontade como órgão espiritual da espontaneidade é parte inseparável da condição 
humana, a qual dota o homem de querer ou não querer. É por meio desse órgão que a individualidade se 
manifesta. Agostinho de Hipona diz que “não havia ninguém antes do Homem que pudesse ser chamado 
de pessoa” (AGOSTINHO apud ARENDT, 2012, p. 373). Não obstante, ponderamos em não deter sobre 
as experiências que a tradição do pensamento tivera acerca dessa paradoxal e autocontraditória faculdade 
(pois toda volição produz a sua própria contravolição), sob o risco de afastamento do foco inicial que 
circunda primeiramente na análise da presença do elemento idiossincrático caracterizado pela pessoa.  
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Para Arendt, o ninguém (nobodies) está conectado à indiferença com que os 

indivíduos permanecem teimosamente. Está sempre em contradição consigo mesmo. O 

maior dos males é cometido por esse tipo, pois se recusa a ser pessoa. Sobre a ausência 

da pessoa no indivíduo, Coline Covington (2012, p. 1232) diz que “no caso do 

‘Ninguém’, os elementos diferenciadores do sujeito encontram-se erradicado, isto é, o 

sujeito é reduzido a coisas. O ninguém que segue meramente ordens se retira para a 

insensatez, derivada da inconsciência perversa em cometer o mal.  

Eichmann não tinha consciência devido a sua incapacidade de interagir consigo 

mesmo. A ausência do hábito de pensar levou-o a empreender um tipo de mal que, em 

sua banalidade, parecia apenas uma obediência ao ofício. Dessa forma, o oficial alemão 

expressa a ausência de personalidade “na medida em que o processo de se tornar um 

mero ‘seguidor’ de ordens implica de certa maneira uma gradual renúncia de ser pessoa, 

o que é um tanto pavoroso e mistificador” (COVINGTON, 2012, p. 1217). 

Sobre o sujeito reduzido a coisas, Arendt destaca Eichmann como um ninguém, 

visto que não havia nele nenhuma qualidade moral que pudesse ser julgada, uma 

experiência sobre a qual ele tivesse feito alguma reflexão. A máscara da indolência que 

Eichmann vestia com frequência parece ter-lhe “pegado à cara” como declamou 

Fernando Pessoa em sua Tabacaria61. 

Em sua obra Hannah Arendt: Ética & Política, Eugênia Wagner (2015, p. 191) 

pontua que, “se a falta do hábito para pensar não o impediu de praticar o mal, não foi   

que o levou a praticá-lo”, pois “Eichmann escolheu quem queria ser e assim era a 

personificação de uma vontade voltada a realizar-se como burocrata de alto escalão”.  

As pontuações de Wagner suscitam outro problema: escolher ser uma 

personificação de um burocrata e se recusar a ser pessoa (ter uma personalidade) indica 

contradição. A escolha de Eichmann em seguir ordens não se alinha ao que 

posteriormente Arendt denomina personalidades morais. Assim, abrir mão da própria 

                                                        
61 No poema Tabacaria, Fernando Pessoa escreve: (...) Fiz de mim o que não soube/ E o que podia fazer 
de mim não o fiz/ O dominó que vesti era errado./ Conheceram-se logo por quem não era e não desmenti, 
e perdi-me./ Quando quis tirar a máscara,/ Estava pegada à cara./ Quando a tirei e me vi ao espelho./ Já 
tinha envelhecido./ Estava bêbado, já não sabia vestir o dominó que não tinha tirado./ Deitei fora a 
máscara e dormi no vestiário/ como um cão tolerado pela gerência/ Por ser inofensivo/ E vou escrever 
esta história pra provar que sou sublime./ (FERNANDO PESSOA, O Eu profundo e os outros Eus, p. 
322) 
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motivação e optar em seguir ordens cegamente não significa o mesmo que escolher uma 

personalidade na forma da faculdade da vontade. 

Por mais que a recusa de Eichmann à atividade de pensamento não o tenha 

levado a praticar o mal efetivamente, talvez o tenha afastado de seu parceiro no diálogo, 

indiferente às ações e absolutamente ausente do confronto consigo mesmo. Para Arendt, 

a ausência da atividade de pensamento não determina a retirada do status humano do 

indivíduo, mas impede que não se realize nele o caráter singular da personalidade, uma 

vez que não cultivou raízes a partir do seu próprio eu. Dessa forma, está a marchar no 

âmbito público como sonâmbulo, permanecendo publicamente relacionado a outros, 

que, bons ou maus, são, no mínimo, pessoas. 

Além disso, se Eichmann tivesse agido por ódio, teria ao menos produzido em si 

mesmo o que a maioria de nós poderia reconhecer, pois o ódio indica que há uma 

pessoa que pode odiar. Portanto, a ausência de ódio em Eichmann tornava-o inumano, e 

a indiferença, que era seu traço mais visível, resultou em aniquilação do outro. 

Voltemos à questão da pessoa. Em outra passagem, no Denkatebuch62, Arendt 

registra sua preocupação com o elemento pessoal –– anotada em seu diário filosófico 

em junho de 1950. Ela descreve dois significados para o termo persona, e ambos 

parecem ratificar seu posicionamento. 

A primeira definição faz alusão ao sentido da máscara que o eu mantém a frente 

para identificar o indivíduo, como uma função que o eu elege para a relação com os 

outros homens no espaço das aparições. A máscara, ao mesmo tempo que revela a parte 

que nos identifica e que pode ser reconhecida por outros espectadores, cumpre a função 

específica de ocultar o eu do mundo das aparências.  

O eu não é dado a aparecer. Sua destinação sempre se reserva ao domínio do 

mundo invisível, como suporte do ego pensante, adequado a estabelecer o diálogo 

interno consigo mesmo no processo de constituição da personalidade. Ocorre que, 

quando a diferença se instala no processo dialógico entre os dois eus, a pessoa unifica-

se, emergindo no mundo da visibilidade; suficientemente reconhecível aos outros 

espectadores, cuja identidade pessoal revelará o quem é. 

                                                        
62Cf Arendt, Diário Filosófico, Editora Herder, 2006, p. 8. (Denktagebuch CAD.I, 2) 
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A segunda definição refere-se à função demonstrativa do modo como nascemos, 

descrito fisicamente. Viemos ao mundo sob uma forma corporal e com os dons 

espirituais e atributos que a sociedade nos incute. Essa definição de persona parece se 

aproximar mais do sentido atribuído por Arendt na ocasião do recebimento do prêmio 

Sonning. A atividade de pensamento que lhe foi exigida durante toda a sua vida serviu 

de alguma maneira para a constituição da pessoa que vai à frente do eu individual de 

Arendt. Nesse caso, temos um significado de máscara diferente daquele que conjectura 

não haver uma dependência da faculdade da vontade e que está associado às escolhas 

dos papéis que se representa no palco do mundo. 

Ambas as definições remetem à identidade do sujeito. Arendt também toma a 

persona como ideia do caráter do eu, cuja participação é a de senhor soberano do 

caráter, pois o eu revelar-se-á por meio desse caráter. Já o sentido de pessoa como 

máscara, com a qual a natureza nos dota, esconde mais profundamente o eu individual, 

pois são os dons e os aspectos do corpo e da alma que serão revelados. Assim, frente ao 

eu está a pessoa por meio da qual soa o elemento idiossincrático de cada sujeito. 

Esses significados para máscara apresentam tensões. Embora não resolva a 

problemática, Arendt apresenta a parte da máscara que somente os espectadores 

poderiam perceber, e que permanece privada à própria percepção. A ideia de 

personalidade atribuída à Arendt somente foi percebida devido às reiteradas vezes em 

que ela decidiu colocar-se na companhia do próprio eu, continuamente experimentado 

no processo de pensamento, o que resultou na pessoa reconhecida publicamente pelos 

seus espectadores. 

Temos, nesse caso, o uso de expressões configuradoras da identidade, que se 

apresenta no espaço entre pessoas. Não podemos perder de vista o fato que a 

personalidade é concebida no processo contínuo de submeter-se à reflexão, 

permanentemente sob a presença da própria consciência ou em termos arendtianos “com 

quem desejo ou suportaria viver junto”63. (ARENDT apud ASSY, 2015, p. 145). 

Em um de seus inéditos manuscritos, Proposições morais básicas, Arendt diz: 

 

                                                        
63 Cf. BMP, p. 024619 
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(...) ao pensar, eu realizo a diferença especificamente humana, 

me constituo explicitamente como ser humano e continuarei 

assim na medida em que for capaz de fazê-lo diversas vezes. 

Ou: eu me constituo como alguém (não meramente um membro 

da espécie), uma personalidade (...) (ARENDT, BMP, p. 

024619) 

 

Ao afirmar que a personalidade se constitui por meio do processo ativo da plena 

capacidade do pensar, Arendt refere-se à personalidade como um movimento em 

permanente formação, não acabado, que acompanha o indivíduo por toda a sua vida. E 

essa é uma condição para a construção da pessoa no indivíduo. Em razão disso, o que 

efetiva a diferença entre o homem a outros animais é produção de uma linguagem 

específica, derivada do processo do pensamento e das ações na esfera pública. Assim, a 

personalidade seria um efeito ou produto – ou também um efeito colateral64– resultante 

da interação com o pensamento.  

A personalidade remete à noção de singularidade (uniqueness), pois a sua 

constituição depende da disponibilidade de si mesmo, entregue ao silencioso diálogo, na 

qualidade especificamente humana que está sempre à prova (ARENDT, 2004, p. 157). 

Diante disso, devemos considerar a linguagem, outrora tomada pelos gregos como uma 

qualidade específica, que distinguia o homem dos denominados bárbaros. Na Grécia 

Antiga, a linguagem consistia na atividade responsável pelo pensamento e discurso; o 

pensamento enquanto articulador do discurso (independentemente do som, ocorrendo 

também no silêncio). Arendt recorre à concepção platônica de discurso sem som para 

reafirmar a relação entre discurso e ação, aquilo que torna a pessoa. Nesse sentido, 

Assy (2015, p. 107) assevera que “é por meio da contínua realização da personalidade, o 

exercício contínuo de se auto submeter ao exame, que somos capazes de reafirmar nossa 

doxaí, a formulação discursiva do dokei moi, aquilo que aparece para mim, a minha 

opinião”. 

Arendt, ainda no manuscrito supracitado, ressalta que “a personalidade é o 

resultado automático desse processo; não tem nada a ver com os dons e talentos, ela é o 

                                                        
64 Cf. Assy, p. 106. 
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pleno exercício da capacidade de pensar (Thoughtfulness)” (ARENDT, 2004, p. 160). 

Por conseguinte, à medida que o processo da atividade do pensamento é cessado, há a 

interrupção e a extinção da pessoa no sujeito, especialmente a do caráter que 

desvencilha a responsabilidade das suas escolhas, no modo como se deseja aparecer a 

outros indivíduos. Em função disso, Arendt aproxima a ideia de constituição de alguém 

moralmente conectada às suas responsabilidades do processo eminentemente não-

natural à medida que é continuamente exigida do indivíduo uma atitude ativa em 

permanecer na condição superficial de ser pessoa. A moral, no sentido arendtiano, sob a 

tensão do pensar e do agir, não se constrói na recusa do fazer ou do julgar, mas na 

interação do indivíduo consigo mesmo e conectado aos outros indivíduos do espaço 

público; isto é, uma autoconstituição compartilhada (ASSY, 2015, p. 106). 

Conforme Arendt, é necessário rejeitarmos o conceito de moral segundo a 

tradição filosófica, pois essa tradição tem, insistentemente, considerado a filosofia 

moral com base em aspectos metafísicos e ontológicos. Nesse sentido, a autora reafirma 

o conceito de personalidades morais, pois entende que pessoa e moral são designações 

equivalentes. Com base nessas equivalências, é possível estabelecermos uma correlação 

entre pensamento e moralidade. Dessa forma, a variedade de atributos pela qual somos 

descritos e que acumulamos durante a vida – dons, talentos e habilidades – somente nos 

revelam o que somos, mas “(...) nada revela a respeito de (quem) somos como atores 

políticos do domínio público”65. 

 

(...) a qualidade de ser uma pessoa, distinta de ser meramente 

humano, não está entre as propriedades, dons, talentos ou 

defeitos individuais congênitos e dos quais é possível usar e 

abusar. A qualidade pessoal de um indivíduo é precisamente a 

sua qualidade ‘moral’, se não tomamos a palavra nem no seu 

sentido etimológico nem no seu sentido convencional, mas no 

sentido da filosofia moral. (ARENDT, 2004, p. 143) 

 

                                                        
65ARENDT apud ASSY, 2015, p. 106, nota 160. 
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As qualidades e os talentos individuais não promovem a revelação dos atributos 

éticos que exibem os traços morais e pessoais nos espaços públicos, e sim as opiniões e 

as ações deliberadas, ou seja, as formulações discursivas e as escolhas das ações 

construídas pela capacidade do juízo, determinantes para a revelação do quem, 

marcadamente impresso como identidade manifesta no espaço público. 

Assy diz que “não parece ocasional que ao relacionar a personalidade à 

faculdade de pensar, Arendt empregue a mesma terminologia atribuída ao pronome 

quem utilizado em A condição humana para caracterizar o sujeito como ator político” 

(ASSY, 2015, p. 107). O emprego correlativo desses termos expressa o modo como o 

sujeito é revelado no espaço público, bem como aponta para os aspectos distintivos 

como cada indivíduo deseja aparecer a outros. Os contornos estabelecidos no quem tem 

sua dependência atrelada ao processo empreendido na atividade do pensamento, aliada 

às características físicas, que são mostradas sem nenhuma necessidade de atividade, mas 

que são simultaneamente adequadas ao discurso e à ação. 

A despeito de nossa dificuldade em lançar luzes sobre a questão da 

personalidade, a própria Arendt trata da imprecisão a respeito do tema: 

 

(...) a impossibilidade de solidificar em palavras, por assim 

dizer, a essência viva de pessoa, tal como ela se apresenta no 

fluxo da ação e do discurso, tem profundas consequências para 

todo o domínio dos assuntos humanos, no qual existimos 

basicamente como seres que agem e falam. (ARENDT, 2016, p. 

225). 

 

A incapacidade em definir a pessoa ou o quem evidencia que não podemos 

nomeá-los, mas apenas sinalizá-los como elementos que nos servem para a identificação 

entre sujeitos. Os elementos de identidade do indivíduo são trazidos à tona por meio da 

máscara utilizada no espaço mundano. Aqui podemos fazer referência a Sócrates, que 
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comparava seu daímon aos oráculos, que poderiam ser, de algum modo, sinalizados66 

(ARENDT, 2016, p. 225). 

O espaço mundano da aparência, no mais amplo sentido da palavra, é o espaço 

onde os homens aparecem e existem, diferentemente das outras coisas vivas e 

inanimadas, mostrando-se com a sua mais explícita singularidade. A singularidade é um 

traço que diz respeito apenas aos seres humanos. Cautelosamente, Arendt admite que 

esse espaço de aparecimento explícito nem sempre existe, pois, nesse espaço, os 

homens não conseguem manter-se permanentemente em atividade falante e atuante. 

A conexão do ser com o divino, em referência ao daímon, ilustra o elemento 

espiritual na esfera pública, onde os agentes revelam sua humanitas – elemento 

humanizador –, pois é nesse espaço que se realiza o julgamento particular e é onde serão 

compartilhados como fenômenos mundanos. O daímon, um mediador entre mundos, é 

uma consistente crítica de Arendt à ideia metafísica de dois mundos. Ademais, a autora 

ressalta seu comprometimento com a destranscendentalização dos padrões de ação, 

pensamento e julgamento.  

O agente engajado na ação política, conduzido por um pensamento moral, 

explicita o elemento espiritual no reino público. Nesse espaço, os agentes revelam sua 

humanidade por meio do desempenho que transcende a subjetividade privada. A 

revelação a qual Arendt se refere não tem um sentido ontológico, e sim, 

fenomenologicamente, mundano. Se existe relação estreita entre o pensamento e a 

manifestação na aparência, isso se deve ao fato de que os seres humanos, em seus 

empreendimentos mundanos, estão sempre na companhia do daímon. Sobre isso, Trevor 

Tchir enfatiza que: 

 

O daímon representa o elemento pessoal dos seres humanos que 

é revelado quando o pensador é chamando ao espaço da 

aparência para realizar um pensamento na forma de um 

julgamento, isto é, uma ação ou fala revelada publicamente 

                                                        
66 “O fato é que a manifestação do ‘quem’ ocorre da mesma forma que as manifestações, dos antigos 
oráculos, que segundo Heráclito, ‘não revelam nem escondem com palavras, apenas sinalizam’”, diz 
Arendt. (Heráclito, Frag. B93, Pré-socráticos (Col. Os pensadores, Ed. Victor Civita, 1978. p. 88). 
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como uma singular ‘personalidade válida’. (TCHIR, 2017, p. 

79) 

 

Em A Condição Humana, a alusão à metáfora do daímon à personalidade lança 

uma nova luz sobre o pensamento de Arendt acerca do agente humano envolvido na 

ação política e moral (TCHIR, 2017, p. 65). 

 

O quem, que aparece tão clara e inconfundivelmente para os 

outros, permanece oculto para a pessoa, à semelhança do 

daímon, na religião grega, que acompanha cada homem durante 

toda sua vida, sempre observando por detrás, por cima de seus 

ombros, de sorte que só era visível para aqueles que ele 

encontrava. (ARENDT, 2016, p. 222) 

 

Nesse sentido, a personalidade parece ganhar contornos como aqueles que os 

gregos concebiam como daímon: aquilo que o indivíduo carrega sobre os ombros e 

ninguém vê; como um companheiro sempre a espreita para o diálogo, pois o eu 

arendtiano não possui consideração existencial. Contudo, ele somente pode ser 

considerado a partir do conjunto de manifestações e experiências visto pelos outros. 

Assim, o desvelamento não pode ser alcançado por meio de um propósito 

deliberado, como se a pessoa pudesse dispor desse quem do mesmo modo como se 

dispõe de suas qualidades – de seu que. Somente no completo silêncio e na total 

passividade pode alguém ocultar o quem é. 

Sobre a deliberação do próprio desvelamento, o sujeito, na maioria das vezes, 

não consegue controlar totalmente o que será desvelado aos outros no mundo da 

aparência. Assim como o daímon da Grécia Antiga, o quem arendtiano é revelado 

apenas aos espectadores, e nunca é totalmente controlado. Essa ‘“não-soberania” do ator 

humano é, segundo Trevor Tchir, evocada do divino daímon, como ênfase para elucidar 

a dependência, por parte do ator, dos espectadores. (TCHIR, 2017, p. 71) 
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A incapacidade do agente em decidir como será visto por seus espectadores 

suscita a questão moral do desempenho a ser atingido por cada indivíduo por meio do 

juízo. A consciência de que o espaço público consiste em um espaço performático está 

expressa em Homens em tempos sombrios. Nessa obra, Arendt (2003, p. 68) afirma que 

“qualquer pessoa que tente conscientemente introduzir sua personalidade em sua obra 

está apenas representando (...)”. 

Diante dessas considerações, podemos afirmar que a questão ora apresentada 

não pode ser elucidada por meio de termos distintivos ou definições justificadas. 

Contudo, é notório que a definição de personalidade é comum a todos os seres 

humanos: trabalhadores, acadêmicos, políticos etc. A pessoa ou personalidade de um 

indivíduo é simbolizada por meio dos discursos e das ações, e somente pode ser 

reconhecida pelo mundo “como tal, isto é, como algo que fundamentalmente não 

somos” (ARENDT, 2006b, p. 177). 

 

 

4.5. Personalidades morais: uma relação entre ética e política para tempos 

de crise 

 

This above all: to thine owself be true. 

Isto acima de tudo: ser fiel a ti mesmo. 

No Hamlet, de Shakespeare 

 

 

O desmoronamento moral verificado na Europa, nas décadas de 1930 e 1940, 

causou perturbações conceituais que desmantelaram os padrões éticos e morais. Os 

significados do termo grego ethos e do latino mores, recorrentemente associados a 

hábitos e costumes, revelaram-se, em seus significados originais, voláteis, algo que foi 
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constatado por Arendt, visto que esses termos podiam ser trocados por um novo 

conjunto de costumes. 

Sob a atmosfera sombria do totalitarismo, Arendt constatou a subversão da 

moralidade mais de uma vez. Com a derrocada do regime nazista ocorreu um retorno 

aos costumes do passado. O povo alemão, arraigado à vida religiosa, manifestou uma 

apatia diante da ideologia totalitária com uma silenciosa cumplicidade, como fiéis ao 

governo totalitário. Contudo, ao se deparar com o fim do regime, esse povo não hesitou 

em retornar às crenças religiosas de outrora. 

Acerca dessa questão, Arendt permaneceu atenta ao declínio das crenças morais, 

especificamente as de preceitos religiosos, que não desempenharam papel relevante 

durante o regime. As instituições religiosas não se posicionaram a favor das vítimas. 

Possivelmente, essas seriam as únicas instituições que poderiam se colocar contra o 

regime, contra a manipulação das massas e contra a banalização do mal. 

Arendt estabeleceu a relação entre atividade do pensamento e moral a partir do 

julgamento de Eichmann. Suas observações foram direcionadas àqueles indivíduos cuja 

consciência não funcionava, por assim dizer, automática e que sobre eles a pressão não 

funcionou. Seu interesse concentrou no comportamento das pessoas comuns, que, 

mesmo diante dos momentos de tensão, não aceitaram decisões contrárias as de sua 

própria consciência. Esses tipos que 

 

(...) resistiram podiam ser encontrados em todas as esferas da 

vida, entre os pobres e inteiramente incultos, assim como entre 

os membros da boa e alta sociedade. Falavam muito pouco, e o 

argumento era sempre o mesmo não havia conflito, nem luta, o 

mal não era uma tentação. (“Proposições morais básicas”, p. 

024533) (ARENDT, 2004, p. 354) 

 

Esse tipo de personalidade não permitiu com que a voz da própria consciência 

fosse submetida à asfixia das ordens totalitárias e não aceitaram (co)participar dos 

crimes cometidos pelo nazismo. Essa personalidade não cedeu ao mal devido a algum 
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medo ou crença religiosa, mas porque não suportaria a responsabilidade por aqueles 

atos (ARENDT, 2004, p. 127). 

Para Arendt, esses tipos de pessoas não teriam sofrido nenhum tipo de conflito 

moral ou crise de consciência (ARENDT, 2004, p. 142). Embora não pudessem escapar 

do sentimento de medo, não tiveram dúvidas que os atos do regime eram criminosos, 

mesmo que fossem legalizados pela vontade do Führer. Dessa forma, essas 

personalidades agiram como se dissessem “isso não posso fazer” em vez de “isso não 

devo fazer”. O “não posso” tem, para Arendt, uma representação positiva, pois 

corresponde ao ato do indivíduo que não tem conflito moral consigo mesmo. Assim, o 

“não posso” matar inocentes consistiu em axioma para essas pessoas. Portanto, para 

esse tipo de personalidade as proposições morais são evidentes em si mesmas, e 

qualquer outra escolha contrária – não havendo força para suportá-la – é o mesmo que 

entrar em contradição consigo mesmo. 

Podemos dizer ainda que esse tipo de personalidade elegeu como padrão o eu 

(self), isto é, escolheu como testemunha de seus próprios atos a parceria com a 

consciência e não com o mundo, que lhe oferecia um novo conjunto de valores 

conflitantes. As personalidades que permaneceram em conformidade com o eu e não 

esmoreceram perante o mundo foram decisivas para Arendt. A postura adotada por 

essas pessoas consistiu no elemento fundamental para a seguinte assertiva: as condutas 

morais não estavam associadas à obediência a alguma lei externa; estavam em 

conformidade com elas mesmas. Em termos kantianos, elas não abriram exceção a si 

mesmas em troca de tempos tranquilos. Essas pessoas possuem a chamada consistência 

socrática, o que Arendt denomina de personalidades morais. 

A persona desses indivíduos não os permitiu ser cúmplices na participação das 

regras daquele regime totalitário. Importa ratificarmos que esses indivíduos não 

recorreram ao medo (pós-morte) ou a algum tipo de crença religiosa para justificarem 

essa atitude. Recorreram à consciência, pois essa não suportaria conviver com a 

responsabilidade daqueles atos (ARENDT, 2004 p. 127). 

A análise das personalidades permite-nos aproximá-las das proposições 

socráticas, associando-as à consistência com o parceiro do diálogo. Sócrates, por 

exemplo, “não cometeria um crime sob o risco de passar o resto da vida na companhia 
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de um assassino”, sendo melhor, para ele, “(...) sofrer o mal que praticá-lo”. As 

afirmações de Sócrates foram determinantes para que Arendt sugerisse que a conduta 

moral depende, antes de tudo, do relacionamento do indivíduo consigo mesmo 

(ARENDT, 2004 p. 131). 

O relacionamento interno do indivíduo e a sua condição moral estão ancorados 

na ideia de que a moral e a pessoa sejam equitativamente postas no mesmo plano de 

condição. Quando Arendt afirma “ser quase uma redundância” o emprego dos dois 

termos juntos, ela aponta para o elemento comum da atividade do pensamento, para o 

elo entre personalidade e moralidade, de maneira que a interação do indivíduo com ele 

mesmo o mantém de acordo com a sua consciência; por outro lado, na ausência dessa 

conformidade interna, o sujeito entra em conflito moral, sendo aniquilado naquilo que 

há de melhor em si: o tornar-se pessoa. 

Segundo Arendt, os assassinos nazistas não acreditavam nas justificativas 

ideológicas do regime, e sim na vontade do Führer, visto que as palavras deste tinham 

força positiva de lei. Portanto, os apoiadores do regime cultivavam uma obediência 

cega, concretizadas por meio de ações automáticas. Estavam afastados de qualquer 

tomada de consciência ou atividade do pensamento. 

Contudo, o que fez com que muitos indivíduos não aderissem ao conjunto de 

valores do novo regime? A resposta de Arendt remete àquela qualidade moral que é, 

precisamente, a qualidade pessoal de cada indivíduo, podendo esse escolher ser. No 

texto, Responsabilidade pessoal sob a ditadura, Arendt afirma que a responsabilidade 

pessoal deve ser compreendida em contraste com a responsabilidade política. Para tanto, 

isso não visa superestimar uma das responsabilidades em detrimento de outra, pois, 

embora sejam contrárias, ambas são tarefa de todos (ARENDT, 2004 p. 98). Nesse 

sentido, Arendt alega existir nos homens uma faculdade humana independente, sem 

apoio na lei ou na opinião pública, baseada apenas na capacidade do juízo espontâneo. 

A capacidade de julgar não exige inteligência elevada ou algum tipo de 

sofisticação do conhecimento; antes, “uma disposição para viver explicitamente consigo 

mesmo” (ARENDT, 2004, p. 107). Essa disposição consiste na sensibilidade de 

reconhecer os crimes que todo homem pode carregar dentro de si, sendo essa 

sensibilidade a autêntica posse do conhecimento do certo e do errado, podendo ser 
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perdida quando o indivíduo permite-se agir no automatismo das circunstâncias que o 

cercam. Assim sendo, a conduta moral, que depende efetivamente das decisões do 

indivíduo, não é um componente puramente natural, mas da compreensão do certo e do 

errado. 

Desse modo, a ação no espaço entre é fundamental no processo de preservação e 

manutenção do espaço público. Por sua vez, a ética arendtiana encontra-se no 

desdobramento do exercício da atividade do pensamento conectado à consciência moral, 

não como um produto ou propriedade do indivíduo, mas como uma possibilidade de 

abertura a todos que se ocupam com o exame da consciência. 

A abertura dos homens à atividade do pensamento promove, na pessoa, conflitos 

de opiniões no espaço público, e essas afetam a personalidade. A afetação de uma 

personalidade constituída não a faz ceder facilmente à manipulação dos sistemas 

vigentes ou a propostas ideológicas. Essa responsabilidade pessoal impede que a 

pessoa seja dissolvida automaticamente na massa, pois o seu caráter não se adapta 

facilmente a novos e eventuais padrões morais. Portanto, uma personalidade constituída 

é um obstáculo à prática do mal e aos crimes associados à banalidade do mal. 

Em contraste com a personalidade, a impessoalidade pode levar o homem a não 

se dispor a aferir e a julgar suas ações. Geralmente, esse tipo permanece no 

sonambulismo de seus movimentos. É o chamado animal laborans, com sua impetuosa 

necessidade biológica, carregado de reflexos automáticos, alheio a deliberações e 

deposto dos contornos delimitadores da identidade. O automatismo impessoal mantém 

relação estreita com a banalidade do mal. 

Moral e pessoa. Essa redundância, segundo Arendt, estabelece-se em um 

contexto ético, que é trazido à luz mediante a compreensão de que chegamos ao mundo 

como estranhos e que a personalidade do indivíduo moral capacita-o a resistir ao meio. 

Isso o impede de se curva diante das intempéries críticas, pois se ampara, 

continuamente, na própria companhia, que o orienta em meio às catástrofes. 

Essa associação entre personalidade e questões morais lança luz naquilo que é, 

entre seus intérpretes, recorrente em Arendt: a ética arendtiana, isto é, uma ética 

compartilhada, decorrente da consciência de si e da relação com o mundo. A ética 
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arendtiana nada tem a ver com a bondade, sendo construída – em conformidade com 

Kant – na relação do indivíduo com ele mesmo.  

Somente na relação consigo mesmo, com vistas ao cuidado com o mundo, que o 

homem aperfeiçoa e se torna humano. Todavia, ninguém se humaniza fora do espaço 

entre, uma vez que todos nós necessitamos de uma rede de compartilhamento baseada 

na experiência do outro. De toda sorte, é apenas na companhia da própria consciência 

que o indivíduo se torna melhor, isto é, torna-se pessoa, estando, dessa forma, 

condicionado a aparecer, no espaço entre e diante de outros indivíduos, com as 

qualidades pessoais. 

Com relação às personalidades morais, em tempos normais seriam pessoas 

tipicamente comuns, possivelmente não teria revelado sua pessoa ao mundo das 

aparições, pois sua personalidade permaneceria oculta, apenas como um animal 

laborans. E os tipos de indivíduos que rejeitam em se constituirem “pessoa”, os quais 

são caracteristicamente perigosos: os típicos Himmlers e Eichmanns, qualificados 

funcionários dos quais nunca procuram interagir consigo próprio. Ambas as tipologias 

somente seriam possíveis de serem catalisadas em sombrios tempos de exceção.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A personalidade, embora não seja uma questão preponderante em Arendt, 

perpassa, tangencialmente, a maior parte dos temas abordados por essa pensadora. 

Mesmo sendo uma questão secundária, firma-se como fundamental para a compreensão 

de determinados temas. 

Ao abordar o totalitarismo, Arendt revela uma inquietação acerca da supressão 

das capacidades espontâneas do indivíduo, o que parece tê-la acompanhado por um 

longo período. Essa inquietação desdobrou-se em estudos empreendidos pela autora 

sobre as faculdades do espírito. Esses estudos foram impulsionados a partir da 

observação de Arendt sobre a vida do homem moderno: mentalidade irreflexiva, 

imediatista e consumista. 

Com relação à irreflexão, podemos afirmar que esse tema foi desenvolvido 

mediante a observação, por parte de Arendt, do comportamento de Eichmann. Esse 

comportamento lhe causou espanto, devido ao modo tosco e medíocre como esse 

indivíduo se comportava enquanto réu. Nesse contexto, a inserção do tema 

personalidade foi um meio que a autora encontrou para compreender o que ela chamou 

de banalidade do mal. Na verdade, Arendt procurou descrever um estado de espírito 

que resultava em comportamentos éticos, ao invés de um comportamento 

exclusivamente imperativo: um estado mental tomado por uma despersonalização – 

todos os indivíduos estão suscetíveis a isso. 

A conferência Algumas questões de filosofia moral, proferida por Arendt cinco 

anos após a publicação de sua “barulhenta” obra Eichmann em Jerusalém, consiste no 

desdobramento teórico das experiências autoritárias. 

Em nossas observações, verificamos que da obra Origens do totalitarismo até a 

inacabada A Vida do Espírito a questão da experiência política foi abordada por Arendt 

como uma tentativa de reatamento do indivíduo com o meio público, que se mostra 

esvaziado. Algumas das razões para isso são: o advento das sociedades de massa e dos 

movimentos totalitários, que atingiram, até então, dispositivos aniquiladores da ação em 

troca da obediência, promovendo a perda do interesse em muitos. Assim, com a 

expansão da mentalidade vencedora – animal laborans –, a modernidade veio a se 
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deparar com homens desmantelados de suas capacidades e totalmente comprometidos 

com a laboração biológica, a fim de manterem a própria vida. 

Assim, nessa perda da atuação pública, o homem deixa de ser ator e partícipe de 

um corpo político, no palco onde se dão as aparições públicas das relações entre 

indivíduos. Observamos que a mobilização em torno da satisfação das necessidades e do 

acúmulo de bens extrapola a participação política, sobrepujando o sujeito. Essa 

constatação clarifica a conexão entre política e personalidade e o significado dessa 

conexão para a liberdade humana. Ademais, o que nos incomoda é a implicação, na 

modernidade, do achatamento das instituições e dos espaços nas relações humana à 

medida que serviram como base para a inibição do desenvolvimento do indivíduo. 

A fenomenologia da aparência empreendida por Arendt indicou mais do que a 

intenção de desmantelamento das falácias metafísicas, como também a investida na 

conversão do paradigma da tradição filosófica, que concedeu primazia à interioridade 

em detrimento do que está na superfície. A aposta de Arendt na revalorização da 

aparência é, acima de tudo, uma incursão das faculdades interiores do espírito nas ações 

reveladas no espaço público. 

Essa intenção em promover a fenomenologia das faculdades interiores e 

observar suas implicações no espaço público, alinha-se – mesmo que Arendt tenha 

explorado pouco essa questão – à ideia de personalidade. Esse tema é mais perceptível 

na fase tardia do seu pensamento, principalmente durante seus discursos (recebimento 

de prêmios) e suas conferências, especificamente quando ela refere-se à relação entre 

pensamento e aparência como prerrogativa para a capacidade de tornar-se pessoa. Essa 

capacidade diz respeito ao desenvolvimento individual e espontâneo do sujeito no 

espaço público. 

A constituição da pessoa ocorre mediante a atividade plena do pensamento. É na 

condição de pessoa que se faz a travessia dos mundos – vita activa à vida do espírito e 

vice-versa –, o que assegura a manifestação da liberdade, à maneira clássica, como os 

antigos gregos e romanos. Isso possibilidade também a participação nos assuntos 

públicos, em condições entre iguais, sem domínio ou opressão de um sobre o outro. 

A ênfase de nossa exposição nos tipos de pessoas contribuiu para tornar clara a 

revelação da identidade individual. As figuras de Eichmann e Sócrates, tomadas como 



124 
 

antíteses, foram analisadas com base no referencial do juízo arendtiano, com a 

finalidade de mostrar como as experiências reais de indivíduos revelam uma 

personalidade construída no sujeito. Ademais, entendemos que a atividade do espírito, 

enquanto elemento principal de visibilidade das idiossincrasias por meio da ação e do 

discurso ratifica a passagem da vida do espírito à vida ativa e vice-versa.  

 O fato de Arendt recorrer à personalidade demonstra que suas experiências 

pessoais foram determinantes para o seu pensamento. Desse modo, ao nos basearmos na 

autora, observamos que a noção de pessoa no pensamento arendtiano está para além da 

aparição e de um lócus para a moralidade. Essa noção consiste em um vetor que unifica 

e apreende as tensões entre o mundo público e a vida privada.  

Apresentamos exemplos concretos de indivíduos comuns que apresentaram 

consistência nos comportamentos mesmo em tempos sombrios. Essas personalidades 

morais associam-se à questão ética arendtiana. Para Arendt, pessoa e moral confirmam 

uma redundância. Isso significa que a questão ética está subjugada ao interior do 

indivíduo e à sua manifestação na esfera pública. 

Mais do que apresentar resposta, a presente dissertação teve como propósito 

chamar a atenção para a personalidade no pensamento de Arendt; questão latente ao 

longo de toda a sua obra. A despeito disso, entendemos que a personalidade, como 

abordada por Arendt, apresenta contornos significativos para a compreensão não apenas 

de seu pensamento, mas também do espaço público atual. 

Após a análise apreendida, esperamos ter deixado claro que a personalidade 

cumpre papel indispensável no elemento humano, pois nos permite compreender o 

mundo moderno e apontar caminhos para o realinhamento da mentalidade que vigora, a 

do animal laborans. Observamos que a atividade do trabalho adquiriu status superior às 

demais dimensões humanas, gerando transformações alarmantes e aprisionando o 

homem no ciclo trabalho-consumo. 

Ora, o fato de a modernidade ter deslocado os assuntos para o domínio privado, 

em detrimento dos assuntos eminentemente políticos, concede ao processo de 

personalização lugar imprescindível para a restauração do espaço entre. 

Importa observarmos que há, na experiência política da modernidade, um 

declínio de sua potencialidade em relação à experiência política dos antigos. Esses 
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experimentaram atos de fundação, debates, engajamento; tinham um lugar assegurado 

onde podiam aparecer uns para os outros, mantendo, assim, suas características próprias 

de indivíduos, bem como as características que os uniam em torno de um projeto 

comum. Isso significa que eles revelavam-se como pessoas que tratavam de assuntos da 

vida pública. 

Em nossa pesquisa, mesmo diante das dificuldades em desanuviar a atmosfera 

do tema, levantamos elementos com o objetivo de clarear a temática abordada. Após a 

análise empreendida no decorrer dos capítulos, esperamos ter evidenciado a posição da 

personalidade no pensamento de Arendt e como esse tema relaciona-se com o que 

estamos fazendo e o que estamos pensando. 

 

  



126 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

AGUIAR, Odílio A. O espectador como metáfora do filosofar em Hannah Arendt. In. 

Transpondo o Abismo. Forense Universitária. Rio de Janeiro. 2002. 

ARENDT, HANNAH. Lições sobre a filosofia política de Kant. 2º ed.Trad. André 

Duarte. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1994. 

_____. Entre o passado e o futuro. São Paulo: Editora Perspectiva, 2000. 

______. Responsabilidade e julgamento. Trad. R. Eichenberg. São Paulo: Companhia 

das Letras, 2004.  

______. Eichmann em Jerusalém: um relato sobre a banalidade do mal. Trad. J. R. 

Siqueira. São Paulo: Companhia das Letras, 2006.a 

______. A dignidade da Política: ensaios e conferências. Relume dumará. Rio de 

janeiro. 2006.b 

____. Diário filosófico (Denktagebuch). 2º ed. Editado por Ursula Ludz e Ingeborg 

Nordmann. Trad. Raúl Gabás. 2 volumes. Barcelona: Herder, 2006.c 

______. As origens do totalitarismo. Trad. R. Raposo. São Paulo: Companhia das 

Letras, 2007. a 

______. A condição humana. 10ª ed. Trad. Roberto Raposo. Rio de Janeiro: Forense 

Universitária, 2007. b 

______. A promessa da Política. Trad. Pedro Jorgensen jr. Rio de Janeiro: Difel, 2008.a 

______. Compreender – formação, exílio, totalitarismo. Trad. Denise Bottmann. São 

Paulo: Companhia das Letras; Belo Horizonte: Ed. Ufmg, 2008.b 

______. A vida do espírito. Trad. A. Abranches, C. A. R. Almeida e H. Martins. 3a ed. 

Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012.  

______.Sobre a revolução. Trad. Denise Bottmman. São Paulo; Companhia das Letras, 

2016a. 

______. A condição humana. 13ª ed. Trad. Roberto Raposo. Rev. Técnica e 

apresentação Adriano Correia. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2016b. 



127 
 

_____. Crises da República. 3º ed. São Paulo: Editora Perspectiva, 2017. 

____. Homens em tempos sombrios. Trad. Denise Bottmann. São Paulo: Companhia de 

bolso, 2018. 

_____.Hannah Arendt’s papers, Manuscript Division, Library of Congress, 

Washington. 

_____. Trabalho, obra, ação. Cadernos de Ética e filosofia política 7, 2/2005, 

Tradução: Adriano Correia, Revisão: Theresa Calvet de Magalhães. p. 175-201. 

AGAMBEN, Giorgio. Homo Sacer: O poder soberano e a vida nua I. Belo Horizonte: 

Editora UFMG, 2007. 

__________. O que resta de auschwitz. Col. Estado de Sítio. São Paulo: ed. Boi tempo, 

2008. 

ASSY, Bethania. Ética, responsabilidade e juízo em Hannah Arendt. São Paulo: 

Perspectiva/Inst. N. Bobbio, 2015. 

______. Eichmann, Banalidade do Mal e Pensamento em Hannah Arendt. In: Eduardo 

Jardim de Moraes; Newton Bignotto. (Org.). Hannah Arendt - Diálogos, Reflexões, 

Memórias. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2001, p. 136-165. 

BEATTY, JOSEPH. Thinking and moral considerations: Sócrates and Arendt´s 

Eichmann. The journal of value inquiry. Vol. 10 issue 4. 1976. 

BENHABIB, S. (ed.). Politics in dark times – encounters with Hannah Arendt. 

Cambridge: Cambridge Univ. Press, 2010. 

BERKOWITZ, R., KATZ, J. and KEENAN, Th. (eds.). Thinking in dark times – 

Hannah Arendt on ethics and politics.New York: Fordham Univ. Press, 2010.  

BERNSTEIN, RICHARD J. are Arendt´s reflections on evil still relevant? The review 

of politics 70.P. 64-76. USA, 2008. 

______. Radical evil – a philosophical interrogation. Maldon: Polity Press, 2010.  

BRICKHOUSE, THOMAS C. & NICHOLAS D. SMITH. Socratic moral 

psycololy.Cambridge University Press. New York. 2010. 



128 
 

CANOVAN, MARGARET. Socrátes or Heidegger? Hannah Arendt´s reflections on 

philosophy and politics. Social research, vol. 57, nº 1, 1990. 

___________. A Reinterpretation of her Political Thought. Cambridge University Press. 

1994. 

COVINGTON, Coline. Hannah Arendt, evil and eradication of thought. In. The 

International Journal of Pshicoanalysis, 1215-1236, Oxford, 2012. 

CORREIA, Adriano. O pensar e a moralidade, In. Transpondo o abismo: Hannah 

Arendt entre a filosofia e a política.p. 139-157. São Paulo:Forense Universitária. 2002. 

______. O conceito de mal radical.  Revista de filosofia Transformação, vol. 28, n.2, p. 

83-94, 2005. 

______. Os campos de concentração e a fabricação da superfluidade. In. 

Rev.Fragmentos de cultura, v.13 p. 201-216 out. 2003. Goiânia: Editora UCG, 2003. 

______. Juízo, imaginação e mentalidade alargada: A interpretação arendtiana do 

juízo estético kantiano. In. Rev. Filos., Aurora, Curitiba, v. 24, n. 34, p. 157-175, jan. 

/jun. 2012. 

_______. Hannah Arendt e a modernidade: Política, economia e a disputa por uma 

fronteira. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2014. 

_______. Ação, revelação e subjetividade: Arendt e Nietsche. Ver. Eletrônica SOFIA, 

vol. 4, n.1. p. 84-94, Vitória (ES), 2015. 

D´ENTREVÈS, Maurizio Passerin. The political philosophy of Hannah Arendt. London 

and New York, 1994. 

DUARTE, André. O pensamento a sombra da ruptura: Política e filosofia em Hannah 

Arendt. São Paulo. Paz e Terra, 2000. 

FREITAS, Bruno Peres. Hannah Arendt: Uma vida vivida na unidade entre pensamento 

e ação por amor ao mundo. In. Cadernos Zygmunt Bauman.Vol. 4 nº 7 2004 Issn-2236-

4099. 

GIACOIA Junior, Oswaldo. Nietzsche. Col. Folha explica. São Paulo. Publifolha, 2000. 



129 
 

KOHN, Jerome. “O mal e a pluralidade: o caminho de Hannah Arendt em direção a A 

vida do espírito, I”, in: AGUIAR, Odílio (org.) 50 anos de Origens do totalitarismo. Rio 

de Janeiro: Relume Dumará; Fortaleza: Secretaria estadual de cultura, 2001. 

LEVI, Primo. “É isto um homem?Rio de Janeiro. Editora Rocco, 1988. 

NIETZSCHE, Friedrich. O crepúsculo dos deuses. Lisboa: Editorial Presença, 1971. 

__________. Assim falava Zaratustra. Col. Síntese. Lisboa: Editorial Presença, 1972. 

__________. Genealogia da Moral: uma polêmica. Trad. Paulo C. de Souza. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2005. 

PASSOS, Fábio A. A faculdade do pensamento em Hannah Arendt: implicações 

políticas. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris. 2017. 

PESSOA, Fernando. Eu profundo e outros Eus. Seleção de Afrânio Coutinho, Editora 

Nova Fronteira. Rio de Janeiro. 2006. 

SOUKI, Nadia. Hannah Arendt e a banalidade do mal. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 

2006. 

TCHIR, Trevor. Hannah Arendt`s Theory of Political Action: Daimonic Disclosure of 

the `Who´. Canadá. Palgrave Macmillan. 2017. 

VALLÉE, Catherine. Sócrates e a questão do totalitarismo. Inst. Piaget.Lisboa. 1999. 

VILLA, Dana. The Cambridge companion to Hannah Arendt. Cambridge University 

Press. 2000. 

YETMAN, Anna. Action and Appearance: Ethics and the Politics of Writing in Hannah 

Arendt.  New York. Continuum International Publishing Group. 2011. 

YOUNG-BRUEHL, Elizabeth. Hannah Arendt: Por amor do mundo. Trad. Antônio 

Trânsito. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 1987. 

WAGNER, Eugênia Sales. Hannah Arendt Ética e Política. Ateliê editorial. 2º Ed. São 

Paulo. 2015. 


